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Sammanfattning 

Brännskador kan innebära ett trauma som kan leda till bestående ärrbildning och stor 

påverkan på den drabbade personens liv. Den fysiska läkningsprocessen pågår 

parallellt med bearbetning av traumat och anpassning till livet. För att påskynda 

läkningen behövs kunskap om hur personer med brännskador upplever sin brännskada 

och sina ärr. Sjuksköterskan har en viktig funktion både i den akuta och långsiktiga 

omvårdnaden av personer med brännskador. Det är av stor vikt att arbetet sker 

personcentrerat eftersom personer med brännskador upplever sitt trauma och sina ärr 

på olika sätt och eftersom bearbetningen är individuell. Syftet med litteraturstudien 

var att beskriva upplevelser av att leva med bestående ärrbildning efter en brännskada. 

Genom innehållsanalys bearbetades 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

Det framkom att livet påverkades i stor utsträckning både fysiskt och psykiskt efter en 

brännskada med bestående ärr. Kroppen upplevdes annorlunda, smärtsam och mer 

närvarande. Personer med brännskador upplevde psykisk ohälsa till följd av smärta, 

trauma och förändrat utseende. De upplevde hinder i det dagliga livet och det tog lång 

tid att acceptera att livet förändrats. Litteraturstudien bidrar till ökad förståelse kring 

personers upplevelser av en brännskada och kan ligga till grund för sjuksköterskors 

vidareutbildning inom smärtproblematik.  
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Abstract 

Burns cause trauma that can lead to permanent scarring and can have a major impact 

on the affected person's life. The physical healing process is parallel to the processing 

of trauma and adaptation to life. To accelerate the healing it is essential to have 

knowledge about how people with burns experience their burn and scars. The nurse 

has an important function both in the acute and long-term care of people with burns. 

The aim of this literature study was to describe experiences of living with permanent 

scarring after a burn. Through content analysis, 11 qualitative articles were processed. 

It was found that life was influenced to a large extent both physically and 

psychological after a burn. The body felt different, painful, and more present. People 

with burns often experienced psychological difficulties as a result of pain, trauma, and 

an altered appearance. People who have suffered from a burn with permanent scarring 

felt that they were affected by the injury for an extensive period of time This literature 

study contributes to increased understanding of people's perceptions of a burn and can 

lay the foundation for nurse's further education in pain management. 
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Inledning  

Brännskador är ett globalt folkhälsoproblem med hög morbiditet och kan innebära 

långvarig sjukhusvistelse (World Health Organization (WHO), 2018). Varje år avlider 

över 300 000 personer (Peck, 2011) till följd av brännskador världen över. Av det 

totala antalet brännskador sker cirka 90 procent i låg- och medelinkomstländer, sju 

procent i medel- och höginkomstländer och endast tre procent i höginkomstländer 

(Peck, 2011). Personer med brännskador (Svee, Jonsson, Sjöberg & Huss, 2016) 

representeras till 70 procent av män och till 30 procent av kvinnor. I Sverige söker 

årligen cirka 38 000 personer vård på grund av brännskador och av dem är 

uppskattningsvis 1300 så svårt skadade att det krävs inneliggande sjukhusvård (Svee 

et al., 2016). Dödligheten relaterad till brännskada (Klinge, Chamberlain, Redden & 

King, 2009) har de senaste 50 åren minskat åtskilligt tack vare framgångsrik 

medicinsk behandling samt preventiva insatser på samhällsnivå. En fallande 

brännskadestatistik (Goel & Shrivastava, 2010) avspeglar dock inte hur personer med 

brännskador hanterar livet med bestående ärrbildning och behovet av samhälleligt 

stöd är stort (Goel & Shrivastava, 2010). Det kan vara oerhört traumatiskt (Klinge et 

al., 2009) för den enskilde individen att råka ut för en brännskada. Hudens normalt 

skyddande funktion blir allvarligt skadad och behöver omedelbart medicinskt 

omhändertagande för att förhindra hypovolemisk chock, organsvikt och sepsis 

(Klinge et al., 2009). Återhämtning och rehabilitering efter en brännskada består av 

både fysiska och psykiska utmaningar (Reeve, James & McNeill, 2009) och flertalet 

drabbas av psykisk ohälsa, depression och ångesttillstånd (Klinge et al., 2009). 

Fysiska funktionsnedsättningar (WHO, 2018) och förändringar i hudens utseende kan 

resultera i stigmatisering, utanförskap och social isolering. I dagens 

omvårdnadsforskning kring brännskador (Hoogewerf, van Baar, Middlekoop & Van 

Loey, 2014b) finns fokus på att förebygga psykisk ohälsa efter en brännskada. 

Dessutom utvecklas fortlöpande bedömningsverktyg som kan användas som 

självskattningsinstrument och i klinisk verksamhet för bedömning av ärrvävnad 

(Hoogewerf et al., 2014b). 

 

Bakgrund 

Under de senaste 200 åren har stora forskningsframsteg (Lee, Joory & Moiemen, 

2014) gjorts inom brännskadevård. Sambandet mellan brännskadans storlek och 

dödlighet blev känt redan på 1800-talet och ligger idag till grund för val av 

medicinska behandlingar (Lee et al., 2014). Hudtransplantationer är väl beforskade 

inom brännskadevård (Lee et al., 2014) och fanns dokumenterade redan i början av 

1800-talet. Under 40- och 50-talen skedde stora framsteg inom området för 

hudtransplantation som har påverkat dagens brännskadevård. Redan i början av 1900-

talet (Lee et al., 2014) fanns en förståelse för det ökade energibehovet hos personer 

med brännskador. En djupare förståelse för sambandet mellan brännskada och högt 

protein- och energiintag uppkom först på 1970-talet. Forskning i slutet av 50-talet 

(Lee et al., 2014) resulterade i bättre förståelse av vätsketerapi, övervakning av 

blodvolym samt observation av urinproduktion och resulterade i fler överlevare. På 
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60-talet kom ett stort genombrott inom sårvård och användandet av silvermaterial 

vilket resulterade i färre infektioner. Det är först de senaste 50 åren (Lee et al., 2014) 

som dödligheten relaterad till brännskador har minskat tack vare tidigt 

omhändertagande, tidig vätsketerapi, god infektionskontroll och nutritionsbehandling. 

Idag är sepsis den vanligaste dödsorsaken till följd av en brännskada (Lee et al., 

2014). Historiskt sett (Van Loey & Van Son, 2003) har omvårdnad vid brännskador 

fokuserat på medicinska problem. Dagens forskning inom brännskadevård (Lee et al., 

2014) har till syfte att genom nya tekniker minska ärrbildning och därmed öka 

livskvaliteten. Den psykologiska omvårdnaden har under de senaste årtiondena getts 

mer utrymme både i klinisk verksamhet och inom omvårdnadsforskning (Van Loey & 

Van Son, 2003).  

 

Brännskada 

Vid en brännskada är det primärt huden som drabbas (Sjöberg, 2007). Huden står för 

cirka 15 procent av den totala kroppsvikten och har en rad komplexa och vitala 

funktioner. Hudbarriären skyddar kroppens inre organ och immunsystem mot fysiska, 

kemiska och biologiska angripare (Kanitakis, 2002). Huden samspelar även med 

centrala nervsystemet och medverkar i kroppens D-vitaminsyntes, samt reglerar 

kroppens temperatur och vätskebalans (Vahlquist, 2012). Hudens struktur är 

uppbyggd av olika cell- och vävnadstyper: epitelceller, bindväv, blodkärl, 

muskelceller och nerver (Kanitakis, 2002). Det finns tre olika lager av hud, det 

översta hudlagret epidermis bildar ett skydd mot omvärlden. Dermis ligger under 

epidermis och ger ett mekaniskt skydd. Genom dermis löper blodkärl, nerver och 

lymfkärl. Subcutis är hudens understa lager som består av bindväv och fettceller och 

skyddar inre organ mot kyla och trauma (Vahlquist, 2012). Huden är kroppens största 

organ och påverkas i varierande omfattning vid en brännskada (Sjöberg, 2007).  

 

Brännskador kan orsakas av olika energikällor: värme, kyla, kemikalier, el, strålning 

eller friktion. Orsaken till skadan och lokalisationen på kroppen påverkar skadans 

djup och behandlingsstrategi (Williams, 2009). Skadans djup är även beroende av 

energimängd, temperatur och expositionslängd. Energin skadar vävnaden genom att 

orsaka koagulation och nekros av huden och underliggande vävnad (Kaddoura, Abu- 

Sittah, Ibrahim, Karamanoukian & Papazian, 2017). Brännskador orsakar omedelbar 

smärta (Rowley-Conwy, 2013) då huden och nervtrådarna förstörs och en 

inflammatorisk reaktion startar i vävnaden (Norman & Judkins, 2004). Nervändtrådar 

som blir helt förstörda ger inte upphov till smärta men de nervtrådar som skadas och 

förblir oskyddade ger både akut och långvarig smärta (Norman & Judkins, 2004). 

Skadan på huden leder till ökad permeabilitet i kapillärerna (Williams, 2009) och 

läckage av intracellulärvätska ut i blodbanan orsakar ödem och vätskeförlust 

(Rowley-Conwy, 2013). 

 

Brännskadans omfattning (Sjöberg, 2007) innefattar skadans ytstorlek och djup. 

Ytstorleken på skadan anges i antal procent av personens totala hudyta, Total Burn 
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Surface Area (% TBSA). Begreppen första, andra och tredje gradens brännskada har 

ersatts med del- och fullhudsskada. Delhudsskada, tidigare första och andra gradens 

brännskada, delas in i ytlig och djup delhudsskada (Sjöberg, 2007). Ytlig 

delhudsskada (Rowley-Conwy, 2013) är ett sår med fuktig och röd sårbädd, samt 

blåsbildning. Skadan läker inom loppet av två veckor och resulterar sällan i 

ärrbildning. Djup delhudsskada karakteriseras av torr och vitröd sårbädd utan 

blåsbildning (Rowley-Conwy, 2013). Skadan ger ofta ärr och hudtransplantation kan 

bli aktuellt (Sjöberg, 2007). Fullhudsskada, tidigare tredje gradens brännskada, består 

av skador ner till djupa dermis eller till underliggande fettvävnad (Sjöberg, 2007). 

Fullhudsskada har en svart, brun eller vit sårbädd med läderliknande utseende och 

synliga blodkärl kan förekomma (Rowley- Conwy, 2013). Känselkroppar, nerver och 

kapillärer är förstörda och huden saknar helt kapillär återfyllnad och läkningsförmåga 

(Sjöberg, 2007). Fullhudsskada kräver ofta operation och hudtransplantation och 

ärrbildning är ofrånkomlig (Rowley- Conwy, 2013). Ärrbildning är kroppens sätt att 

läka skadad hud och kan endast minimeras genom plastikkirurgi och fysioterapi (Goel 

& Shrivastava, 2010).  

 

Omvårdnad vid brännskada 

Målsättningen med all hälso- och sjukvård (SFS 2017:30) är att ge vård på lika villkor 

till alla medborgare. Arbetet ska ske genom att förebygga ohälsa och främja hälsa 

med respekt för den enskilda individens liv (SFS 2017:30). Sjuksköterskans 

grundläggande ansvar består i att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande (International council of nurses (ICN), 2012). Omvårdnad ska ske 

med respekt för mänskliga och kulturella rättigheter, rätten till liv, egna val och 

värdighet. Vården ska vara lika för alla oberoende av ålder, etnicitet, religion, kultur, 

funktionsvariation, sjukdom, kön, nationalitet eller social status (ICN, 2012). Inom 

brännskadevård är det viktigt med ett holistiskt synsätt (Rowley-Conwy, 2014) och att 

sjuksköterskan arbetar personcentrerat (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). I det 

akuta omhändertagandet av personer med brännskador är det patientens överlevnad 

som prioriteras (Rowley-Conwy, 2013). Patienter med svåra brännskador behöver 

specialistvård på brännskadeavdelning (Socialstyrelsen, 2014). Där säkerställs 

patientens systemiska reaktion på brännskadan (Rowley-Conwy, 2013), adekvat 

sårvård samt samordning av det multidisciplinära team som behövs runt patienten. 

Patienter med lindrigare brännskador återfinns på akutmottagningar, vårdavdelningar 

eller inom intensivvård (Rowley-Conwy, 2013). Brännskadevård (Goyatá & Rossi, 

2009) kan delas in i tre faser: livsuppehållande åtgärder, akut och långsiktig 

rehabilitering. Den första fasen varar under 48 till 72 timmar och karaktäriseras av 

osäker prognos och kamp för överlevnad. Den akuta rehabiliteringsfasen (Goyatá & 

Rossi, 2009) handlar om sårvård och att genom kirurgi förbättra patientens fysiska 

funktioner. Den långsiktiga rehabiliteringsfasen påbörjas när patienten skrivs ut från 

sjukhuset och ska återgå till vardagen med familj och arbetsliv (Goyatá & Rossi, 

2009). Hörnstenarna inom brännskadevård (Rowley-Conwy, 2013) handlar om att ge 

patienten adekvat vård av cirkulationsorgan, andningsvård, sårvård, smärtlindring, 
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nutrition samt psykologiskt stöd. En stor del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

handlar om psykologiskt stöd. Det psykologiska omhändertagandet som följer efter en 

brännskada får vänta tills patienten blir kommunicerbar och kan förstå skadans 

innebörd och omfattning (Rowley-Conwy, 2013). 

 

Vätskeförlusten i den brännskadade kroppen är stor (Rowley-Conwy, 2013) och 

patienten riskerar att drabbas av hypovolemisk chock. Adekvat vätsketillförsel måste 

påbörjas omedelbart (Williams, 2009) och därefter övervakas patientens 

vitalparametrar, blodprov och diures. Patienter med brännskador kan ha 

inhalationsskador i andningsvägarna (Rowley-Conwy, 2013) och om patienterna inte 

redan blivit intuberade är det viktigt att observera tecken på ödembildning i 

luftvägarna. Ödem i andningsvägarna leder till minskat blodflöde till lungorna och 

behöver omedelbart åtgärdas genom repositionering av patienten, inhalation, sugning 

av luftväg, behandling med syrgas samt eventuell intubering (Rowley-Conwy, 2013). 

Sårvård är en central del i vården av patienter med brännskador (Williams, 2009) och 

det finns olika tekniker och material att använda. Initialt behöver de brännskadade 

områdena identifieras (Rowley-Conwy, 2013) och dokumenteras. Patienterna behöver 

kontinuerlig lägesändring och kontrakturprofylax för att förhindra att vävnadsskadan 

förvärras (Rowley-Conwy, 2013). För att undvika kontrakturer ansvarar 

sjuksköterskan för att fysioterapi inleds när personen med brännskada kan vara fysiskt 

aktiv (Stavrou, Weissman, Tessone, Zilinsky, Holloway, Boyd & Haik, 2014). Smärta 

uppkommer i direkt samband med brännskadetillfället och kan vara den största 

utmaningen att hantera för patienterna (Pérez Boluda et al., 2016). Smärta hos 

patienter med brännskador förändras över tid (Rowley-Conwy, 2013) parallellt med 

deras tillstånd och kontinuerlig värdering av patienternas smärta är ytterst värdefull. 

Smärta vid en brännskada (Rowley-Conwy, 2013) kan delas in i procedurrelaterad 

smärta och bakgrundssmärta. Den procedurrelaterade smärtan är oftast kortvarig och 

intensiv och uppkommer vid såromläggning, debridering, läkning av transplanterad 

hud samt fysioterapi. Bakgrundssmärtan är konstant med en låg eller medelhög 

smärtintensitet och förekommer när patienterna är i viloläge (Rowley-Conwy, 2013). 

Utan tillräcklig smärtlindring (Peréz Boluda et al., 2016) kommer patienternas ångest 

att öka. Detta medför svårigheter för patienterna att medverka vid sårvård och 

rehabilitering (Peréz Boluda et al., 2016). Undermålig smärtlindring (Rowley-Conwy, 

2013) bidrar till ökad metabolism och kan leda till kroniska smärttillstånd. De 

oskyddade, skadade nervtrådarna (Norman & Judkins, 2004) och ärrvävnaden kan 

även orsaka kronisk eller långvarig smärta. Patienternas förtroende för hälso- och 

sjukvårdspersonal (Rowley-Conwy, 2013) kan undergrävas av brister i smärtlindring 

och försvåra återhämtning och rehabilitering. Smärtlindring bör kombineras med 

icke-farmakologiska metoder såsom avslappningsövningar och lägesändringar 

(Rowley-Conwy, 2013). Patienternas ämnesomsättning och energibehov ökar 

parallellt med djupet och storleken på brännskadorna (Rowan et al., 2015). 

Energibehovet påverkas även av smärta, infektion, kirurgiska ingrepp (Rowley-

Conwy, 2013) samt svårighet att reglera kroppstemperatur. Patienterna som tolererar 

oral nutrition bör få energi- och proteinberikad kost. Patienternas blodsocker och vikt 
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ska regelbundet kontrolleras och tecken på gastrointestinala problem ska identifieras 

(Rowley-Conwy, 2013). Relevant näringsintag (Rowan et al., 2015) främjar 

sårläkning, minskar infektionsrisk samt leder till kortare sjukhusvistelse.  

Dagens brännskadevård är komplex och kräver inte enbart fysisk omvårdnad utan 

även psykologiskt omhändertagande (Van Loey & Van Son, 2003). När personer med 

brännskador har kommunikativ förmåga ska det psykologiska stödet tillhandahållas 

omedelbart (Rowley-Conwy, 2013). Psykisk ohälsa hos personer med brännskador 

(Wiechman, Saxe & Fauerbach, 2017) kan bestå av långvarig smärtproblematik, 

posttraumatiskt stressyndrom, konfusion, sömnsvårigheter, depression och 

ångesttillstånd. Problemområdena bör behandlas redan under sjukhusvistelsen för att 

undvika månader och år av psykisk ohälsa (Wiechman et al., 2017). Personer med 

brännskador (Rowley-Conwy, 2014) kan behöva vägledas genom flera stadier av 

bearbetning av sitt trauma. Det kan handla om hjälp till meningssökande, 

återhämtning, acceptans av förlust, rehabilitering och integrering av en ny identitet. 

Vägledningen bör ske parallellt med hänsyn till den enskilde individens fysiska behov 

(Rowley-Conwy, 2014). Sjuksköterskan behöver bedöma och uppmärksamma 

personens kropp (Moi, Vindenes & Gjengedal, 2008) som en del av det psykologiska 

stödet. Vidare har sjuksköterskan en viktig roll i att engagera och möjliggöra för 

närstående att involvera sig i personernas återhämtning och rehabilitering (Moi et al., 

2008). Därför bör tidig kontakt med närstående uppmuntras av sjuksköterskan 

(Stavrou et al., 2014). 

Livet efter en brännskada (Stavrou et al., 2014) kan påverkas på olika sätt och i flera 

avseenden. Risken för ett livslångt beroende (Rowley-Conwy, 2014) av hjälp och 

insatser kan vara svårt att förhålla sig till. Sjuksköterskan (Stavrou et al., 2014) bör 

vara medveten om att brännskadetillfällets omständigheter, brännskadans djup, 

omfattning och lokalisation, samt personens utbildningsnivå kan påverka livet 

negativt efter en brännskada. Då brännskadan lokaliseras i ansikte, på händer eller på 

genitalierna kan livet i större utsträckning påverkas (Stavrou et al., 2014). Eftervården 

(Dahl, Wickman, Björnhagen, Friberg & Wengström, 2016) kan bestå av kontakt med 

flera professioner såsom arbetsterapeut, fysioterapeut, plastikkirurg och 

sjuksköterska. Plastikkirurgen fokuserar på fysiska problem med ärrvävnad och hur 

de kan minimeras. Sjuksköterskans uppgift i eftervården är att fokusera på 

livsstilsfrågor, kvarvarande besvär efter brännskadan och förmåga till egenvård i syfte 

att förbättra livskvaliteten (Dahl et al., 2016). En viktig del i det psykosociala stödet 

(Dahl et al., 2016) i eftervården är en förtroendefull relation med sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan besitter kunskap och erfarenhet och kan vara en av få som personer 

med brännskador kan tala förtroligt med (Dahl el al., 2016). Regelbundna besök inom 

eftervård (Stavrou et al., 2014) och kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal är 

hälsofrämjande för personer med brännskador. Förändring i livet som påverkar hälsan 

(Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & Schaumacher, 2010) kan starta en 

övergångsprocess hos den enskilde individen. Sjuksköterskans funktion blir att 
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underlätta processen genom att förbereda individen för att lära sig nya färdigheter och 

införliva förändringen i livet (Meleis et al., 2010).  

Transitionsteori  

Afaf Ibrahim Meleis är omvårdnadsteoretiker (Meleis, 2010) vars forskningsområde 

är sjuksköterskans omvårdnadskunskap, transition och hälsa, organisering av 

internationell omvårdnad, samt teoretisk utveckling inom omvårdnadsdisciplinen. 

Sjuksköterskans stöd till personer som genomgår större livsövergångar är grundligt 

undersökt teoretiskt (Meleis, 2010). Meleis (2010) benämner livsövergångar och 

förändring i livet som att genomgå en transition. Transitionsteori har till avsikt att 

besvara hur och varför vissa upplevelser och resultat av händelser startar en 

transitionsprocess. En transition kan börja med fascination och upprymdhet eller 

rädsla och sorg. Transition befinner sig mellan det som varit och det som utvecklas 

(Meleis, 2010). Alla transitioner (Meleis et al., 2010) innehåller förändring, men 

däremot innehåller inte alla förändringar transition. Förändringar som kan utlösa en 

transition kan bestå av kritiska händelser som skapar obalans i identitet, relationer, 

rutiner och uppfattningar (Meleis et al., 2010). Det kan vara upplevelse av sjukdom, 

utvecklingsfaser under livsförloppet, samt sociala och kulturellt betingade 

transitioner. Upplevelse av sjukdom kan handla om att få en diagnos, vara med om 

kirurgiska ingrepp, rehabilitering eller återhämtning. Under hela livet erfars uppväxt, 

tonår, graviditet, föräldraskap, menopaus och åldrande som kan utlösa en transition. 

Sociala och kulturella transitioner kan handla om att gå i pension, flytta eller vårda 

närstående (Meleis et al, 2010). Den del av en transition som innefattar störst sinnesro 

och lugn är då individen i protest håller fast vid det förflutna (Meleis, 2010). Det som 

upplevs som svårt och stressfullt är alltså inte förändringen i sig utan upplevelsen av 

att en ny verklighet utvecklas (Meleis, 2010). Alla transitioner karaktäriseras av en 

rörelse över tid. Tidsrymden för transition börjar med uppfattning om förändring och 

fortgår med en tid av instabilitet, ångest och förvirring. Individer i en transition har 

benägenhet att vara mer mottagliga för risker som kan påverka deras hälsa (Meleis et 

al., 2010). Detta gör transitionen till en sårbar tid och behovet av stöd är stort (Meleis, 

2010). För att som sjuksköterska förstå den transition som individen genomgår och 

upplever (Meleis et al., 2010) är det viktigt att förstå den personliga och miljömässiga 

kontext som antingen kan möjliggöra eller hindra en hälsosam transition. Personliga 

förhållanden och förutsättningar, socioekonomisk status och samhälleligt stöd kan 

verka som antingen möjligheter eller hinder för att genomgå transition framgångsrikt. 

Transitioner är komplexa och flerdimensionella och två transitioner kan genomgås 

samtidigt. Sjuksköterskan behöver beakta alla transitioner i individens liv och inte 

enbart fokusera på en specifik typ av transition (Meleis et al., 2010).  

En transition har specifika kännetecken som medvetenhet, engagemang, tidsrymd, 

kritiska punkter och avslut (Meleis et al., 2010). För att befinna sig i en transition 

krävs en viss grad av medvetenhet om förändringen som pågår. Medvetenheten 

handlar om kunskap och uppfattning men även om att erkänna upplevelsen av att vara 
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i en transition inför sig själv. Nivån av medvetenhet påverkas av nivån av 

engagemang.  Engagemang handlar om att söka information, förbereda sig och 

anpassa aktiviteter efter sina nya förutsättningar. Individen behöver även 

uppmärksamma och identifiera skillnader som en del av transitionen (Meleis et al., 

2010). Skillnaderna kan bestå av att känna sig annorlunda och uppfattas av andra som 

annorlunda, men även av att se världen och andra individer på ett nytt sätt jämfört 

med tidigare. Individen som genomgår transition kan även behöva förhålla sig till 

omgivningens förväntningar på förändringen. Under pågående transition kan kritiska 

vändpunkter och händelser infalla som leder till fördjupad medvetenhet om 

förändringen. Det gör att individen upplever att transitionen fluktuerar över tid 

(Meleis et al., 2010). Då stabilitet uppnåtts under en längre tid kan transitionen anses 

avslutad men det är svårt att på förhand ange en slutgräns för transitionen. Då en 

transition avslutas finns det en subjektiv upplevelse av att ha uppnått balans i livet. 

Omformulering av identiteten har lett till känslan av en ny identitet. Individen 

bemästrar nya färdigheter och förmågor och har kompetens att hantera nya 

situationer. När individen visar på en stabilitet i livet är det graden av bemästrande 

som avgör om transitionen blivit lyckosam eller ej (Meleis et al, 2010).  

Problemformulering 

En brännskada kan innebära ett trauma och en stor förändring i livet. Den fysiska 

läkningsprocessen pågår parallellt med bearbetning av traumat och anpassning till den 

förändrade kroppen. För att påskynda läkningsprocessen och främja anpassning till 

det nya livet behöver personer med brännskador med bestående ärrbildning mötas av 

sjuksköterskor som visar förståelse, kunskap och har förmågan att tillhandahålla stöd i 

bearbetning av traumat.  

Syfte 

Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med bestående ärrbildning efter en 

brännskada.  

 

Metod  

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Systematisk artikelsökning i 

databaser, kvalitetsgranskning av artiklar, samt sammanställning av resultatets 

variationer är viktiga steg vid en litteraturstudie (Rosén, 2017). Studien avsåg att 

beskriva personers upplevelser av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2017) och 

artiklar med kvalitativ ansats granskades. 

Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en ostrukturerad sökning (Friberg, 2017) inom området 

brännskada för en första överblick av litteratur och tidigare forskning. Sökningen 
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resulterade i ett stort material om brännskada. Utifrån problemformulering och syfte 

valdes ord och kombinationer av ord för att nå de artiklar som var relevanta (Forsberg 

& Wengström, 2016). För att bekräfta och undersöka rätt val av sökord gjordes en 

sökning i Karolinska Institutets databas över svenska Medical Subject Headings 

(MeSH) (Karolinska Institutet, u.å.). Sökorden som valdes var brännskada (burns och 

burns & scalds), upplevelse (experience) och ärr (Scar/cicatrix) (Tabell 1, bilaga A). 

Alla artikelsökningar begränsades (Friberg, 2017) till peer rewieved, fem år och 

engelska språket för att innefatta det senast publicerade materialet och ett språk som 

behärskades. Urvalskriterierna valdes för att svara mot litteraturstudiens syfte. 

Inklusionskriterierna var vuxna personer med brännskador och ärr. 

Exklusionskriterierna bestod av personer med brännskador under 18 år (Unicef, 

2014), närstående till personer med brännskador, samt hälso- och sjukvårdspersonal. 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Academic Search Elite, 

Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL), Psychological Abstracts 

(PsycINFO) och Public Medline (PubMed). De valda databaserna innehåller 

ämnesområden inom omvårdnad, hälsovetenskap, medicin och psykologisk forskning 

(Forsberg & Wengström, 2016). En manuell sökning genomfördes. Manuell sökning 

(Forsberg & Wengström, 2016) kan utföras genom att granska referenslistan i 

relevant litteratur som berör problemområdet. 

För att optimera databassökning användes olika söktekniker. Ämnesordlista 

(tesaurus) (Östlund, 2017) är en utgångspunkt i databassökning som används för att 

nå en hög ämnesprecision. Tesaurus är en ämnesindelad ordlista som är hierarkiskt 

uppbyggd (Östlund, 2017). Databaser använder varierande benämningar för ämnesord 

(Forsberg & Wengström, 2016). Academic Search Elite benämner ämnesord för 

subject terms, CINAHL använder Cinahl headings, Psycinfo använder thesaurus och 

PubMed använder MeSH. För att nå ett bra urval av artiklar krävs olika 

kombinationer av sökord. Booleska operatorerna AND, OR och NOT tillämpas när 

olika sökord eller ämnesord kombineras (Östlund, 2017). Operatorn AND används för 

att definiera sökningen och begränsar resultatet. Operatorn OR vidgar sökningen 

medan operatorn NOT avgränsar sökningen (Forsberg & Wengström, 2016). Genom 

att använda trunkeringstecken (Östlund, 2017) i början eller slutet av sökord utökas 

sökningen och alla ordets olika böjningsformer kommer med. Asterisk är det mest 

använda trunkeringstecknet men det förekommer även andra varianter av tecken med 

samma funktion (Östlund, 2017). 

 

Vetenskaplig kvalitet (Mårtensson & Fridund, 2017) uppnås genom att på ett tydligt 

och passande sätt beskriva det som skapats i arbetet. Kvaliteten på ett 

forskningsarbete kan säkerhetsställas av läsaren, författaren eller genom att ansvaret 

delas lika (Mårtensson & Fridund, 2017). Enligt Carlsson och Eiman (2003) handlar 

ett vetenskapligt förhållningssätt om att veta var och hur evidens går att finna. För att 

kunna värdera evidens behöver en bedömning av kvalitet göras genom ett 

systematiskt tillvägagångssätt. Carlson och Eiman (2003) har utarbetat en mall för 
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kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar som använts i denna litteraturstudie. Vid 

användning av bedömningsmallen utdelas poäng enligt fastställda kriterier. 

Upprättade kriterier bör används konsekvent för varje artikelgranskning. Poängen 

räknas om till procent som i sin tur resulterar i en gradering I-III där grad I står för 

hög kvalitet, grad II för medelkvalitet och grad III för låg kvalitet (Carlsson & Eiman, 

2003).  

Academic Search Elite 

Databasen Academic Search Elite innehåller litteratur inom ämnesområdena 

sociologi, psykologi, hälsovetenskap, samt vård och medicin (Forsberg & 

Wengström, 2016). I Academic Search Elite användes MeSH-term, fritext, trunkering 

och booleska operatorer (Forsberg & Wengström, 2016) i en artikelsökning. 

Artikelsökningen gjordes med sökorden burns & scalds AND experienc. Sökningen 

resulterade i 200 träffar varav samtliga titlar och 47 abstrakt lästes. Bland abstrakten 

fanns sju dubbletter som förekommit i andra artikelsökningar. För att bedöma 

artiklarnas vetenskapliga grad användes granskningsmall enligt Carlsson och Eiman 

(2003) för tre av artiklarna vars abstrakt motsvarade syftet. Två av artiklarna 

uppnådde hög vetenskaplig kvalitet (grad I) och blev resultatartiklar. En artikel 

uppvisade medelhög vetenskaplig kvalitet (grad II) och exkluderades. (Tabell 2, 

bilaga B).  

CINAHL 

CINAHL är en databas med litteratur inom omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2016). Två artikelsökningar genomfördes i 

CINAHL med MeSH-termer, fritextsökning, booleska operatorer och trunkering 

(Forsberg & Wengström, 2016). I den första sökningen kombinerades sökorden burns 

AND scar. Begränsningen angavs till all adults för att inkludera vuxna. 

Artikelsökningen resulterade i 128 träffar varav samtliga titlar och 13 abstrakt lästes. 

En artikel var en dubblett som även förekommit i andra sökningar. Därefter 

granskades en artikel, vars abstrakt svarade mot syftet, enligt Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmodell och utmynnade i en resultatartikel med hög vetenskaplig 

kvalitet (Grad I).  I den andra artikelsökningen kombinerades sökorden burns AND 

experienc. Till detta adderades begränsningen all adults för att inkludera vuxna. 

Sökningen resulterade i 162 träffar varav samtliga titlar och 21 abstrakt lästes. Bland 

abstrakten fanns sex dubbletter som förekommit i andra artikelsökningar. De fyra 

artiklar vars abstrakt svarade mot syftet granskades enligt Carlsson och Eiman (2003) 

för att bedöma artiklarnas vetenskapliga grad. Alla fyra artiklarna uppnådde önskad 

vetenskaplig kvalitet (grad I) och tre av dem blev resultatartiklar. En artikel 

exkluderades då urvalet av informanter inte överensstämde med litteraturstudiens 

syfte (Tabell 2, bilaga B).  
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Ytterligare artikelsökningar gjordes i CINAHL men resulterade i dubbletter. En 

utökning till tidsintervallet tio år gjordes på en sökning i CINAHL. Den sökningen 

gav inte fler artiklar att granska.  

PsycINFO 

I databasen PsycINFO finns det artiklar inom medicin, omvårdnad och psykologi 

(Forsberg & Wengström, 2016). Två artikelsökningar genomfördes i PsycINFO. För 

att göra sökningarna specifika användes MeSH-termer, fritextsökning, booleska 

operatorer och trunkering (Forsberg & Wengström, 2016). I den första sökningen 

kombinerades orden burns AND experienc. För att enbart inkludera vuxna användes 

adulthood (18 years and older) som begränsning. Sökningen resulterade i 38 träffar 

varav samtliga titlar och 14 abstrakt lästes. Två av artiklarna var dubbletter från 

tidigare sökningar i andra databaser. Inget av de resterande 12 abstrakten svarade till 

syftet på litteraturstudien och gick därför inte vidare till granskning. I den andra 

sökningen användes sökorden burns AND experienc AND scar. För att enbart 

inkludera vuxna användes adulthood (18 years and older). Sökningen resulterade i 

fem träffar varav samtliga titlar och samtliga abstrakt lästes. En artikel var dubblett 

från tidigare sökningar i andra databaser. Artikelgranskning enligt Carlsson och 

Eiman (2003) utfördes på en artikel vars abstrakt svarade mot syftet. Artikelns 

vetenskapliga kvalitet bedömdes som låg (grad III) och exkluderades (Tabell 2, bilaga 

B).  

PubMed 

Databasen PubMed innehåller huvudsakligen vetenskapliga tidskriftsartiklar inom 

odontologi, omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström 2016). Tre 

artikelsökningar genomfördes i PubMed med kombinationer av MeSH-termer, 

booleska operatorer, fritextsökning samt trunkering (Forsberg & Wengström 2016). I 

den första artikelsökningen kombinerades sökorden burns AND experienc. 

Åldersbegränsningen angavs till adults: 19+years. Sökningen resulterade i 277 träffar 

varav samtliga titlar och 20 abstrakt lästes. Bland de 20 abstrakten fanns fem 

dubbletter som förekommit i andra sökningar. För att bedöma vetenskaplig kvalitet på 

artiklarna användes Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall på två av artiklarna 

vars abstrakt svarade mot syftet. Båda artiklarna uppnådde önskad kvalitetsgrad (grad 

I) och blev därmed resultatartiklar. I den andra artikelsökningen gjordes en 

kombination av sökorden burns AND experienc AND scar samt åldersbegränsningen 

adults: 19+years vilket gav 32 träffar. Samtliga titlar och nio abstrakt lästes. En av 

artiklarna, vars abstrakt motsvarade syftet, granskades enligt Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall. Artikeln uppfyllde den önskvärda kvalitetsgraden (grad I). 

Artikelns målgrupp överensstämde inte med studiens syfte och artikeln exkluderades 

från resultatartiklarna. I den tredje artikelsökningen användes sökorden burns AND 

cicatrix. För att endast inkludera vuxna användes begränsningen adults: 19+years. 

Sökningen gav 179 träffar och alla titlar lästes. Då titlarna lästes framkom att 

majoriteten av artiklarna handlade om sårvård och sårvårdsmaterial och 11 abstrakt 
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lästes. Av de lästa abstrakten fanns en dubblett som även förekommit i andra 

sökningar. Därefter granskades två artiklar, vars abstrakt svarade mot syftet, enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Båda artiklarna uppvisade en hög 

vetenskaplig kvalitet (grad I) men endast en blev resultatartikel. Vid granskningen 

framkom att en artikel hade en målgrupp som bestod av vuxna, barn och 

vårdnadshavare. Det gick inte att urskilja i resultatet vem i målgruppen som gjort 

vilket uttalande. Således exkluderades artikeln.  

Sammanfattningsvis gjordes tre artikelsökningar i PubMed som totalt gav 488 träffar. 

Samtliga titlar och 40 abstrakt lästes. Av de lästa abstrakten var sex dubbletter som 

förekommit i tidigare artikelsökningar. Efter bedömning om abstrakten svarade mot 

studiens syfte granskades fem artiklar enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. Granskningen resulterade i två bortfall och tre resultatartiklar 

(Tabell 2, bilaga B). Ytterligare artikelsökningar gjordes i PubMed men resulterade i 

dubbletter. En utökning till tidsintervallet tio år gjordes i två sökningar i PubMed. De 

sökningarna gav inte fler artiklar att granska.  

Manuell sökning 

I artikelsökningar i ovanstående databaser har det framkommit ett flertal 

litteraturöversikter inom problemområdet. Manuell sökning (Forsberg & Wengström, 

2016) genomfördes i en av dessa litteraturöversikter (Martin, Byrnes, McGarry, Rea 

& Wood, 2017a). I litteraturöversiktens referenslista fanns 54 referenser. Samtliga 

titlar lästes inledningsvis med begränsningarna fem år och på engelska. Därefter 

utökades läsningen av titlar med ett år för att inkludera fler titlar som svarade mot 

syftet. Det resulterade i 19 lästa abstrakt av 54 titlar varav två var dubbletter från 

tidigare artikelsökningar i databaser. Granskning enligt Carlsson och Eiman (2003) 

genomfördes på två artiklar vars abstrakt svarade till studiens syfte. Artiklarna 

uppvisade hög vetenskaplig kvalitet (grad I) och blev resultatartiklar (Tabell 2, bilaga 

B). 

Databearbetning 

Databearbetning i litteraturstudien följde de fem stegen i innehållsanalys som beskrivs 

av Forsberg och Wengström (2016). I steg ett lästes 11 resultatartiklar (Tabell 3, 

bilaga C) enskilt i sin helhet med syfte att lära känna innehållet och texten. 

Bearbetning utfördes med fokus på att hitta beskrivningar av upplevelser av ärr efter 

en brännskada. I steg två kodades 66 upplevelser av ärr gemensamt. I steg tre 

sorterades och kondenserades koderna och utmynnade i fem olika kategorier: 

kroppsuppfattning, psykiska stressfaktorer, utanförskap, hinder och svårigheter, samt 

acceptans. Artiklarna lästes återigen enskilt med fokus på de olika kategorierna. I steg 

fyra bildades tre teman av kategorierna. Tema 1 innefattade kategorierna 

kroppsuppfattning och psykiska stressfaktorer. Tema 2 innefattade kategorierna 

utanförskap samt hinder och svårigheter. Tema 3 innefattade kategorin acceptans. I 

steg fem gjordes en djupare analys av innehållet som resulterade i följande tre teman: 
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Leva med ärr - den nya kroppen, Leva med ärr - börda och Leva med ärr - försoning 

(Tabell 4, bilaga D). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Internationella etiska riktlinjer (Helsingforsdeklarationen, 2017) kring forskning som 

avser människor syftar till att främja och säkerställa respekt för alla människor. 

Riktlinjerna redogör för forskningens ansvar att värna om människors hälsa och 

rättigheter. Forskningens strävan att åstadkomma ny kunskap får aldrig föregå den 

enskilde individens rättigheter och intressen (Helsingforsdeklarationen, 2017). 

Helsingforsdeklarationen (Kjellström, 2017) kan anses vara den mest betydande och 

ansedda internationella riktlinjen. Belmonterapporten reglerar etiska principer och 

handlar om varje enskild individs rättighet att själv bestämma över medverkan, rätten 

till information och att lämna sitt samtycke (Kjellström, 2017). Vinster med 

forskningen vägs mot risker för att undvika att individen kommer till skada. Vid val 

av deltagare ska forskningen behandla alla individer och grupper lika samt skydda 

särskilt sårbara grupper som exempelvis barn (Kjellström, 2017). Personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204) syftar till att skydda människors personliga integritet när 

personuppgifter hanteras. Det gäller hur personuppgifter lagras, registreras och 

bearbetas. Vid forskning som innebär behandling av personuppgifter ska en 

etikprövning göras (SFS 1998:204). Etikprövningslagen (SFS 2003:460) innefattar 

bestämmelser kring forskning som avser människor och biologiskt material från 

människor med syfte att skydda den enskilde individen. Om forskning godkänts 

genom etikprövning (SFS 2003: 460) är den godkänd enligt personuppgiftslagen (SFS 

1998:204).  

 

Samtliga 11 resultatartiklar i litteraturstudien har redovisat etiskt godkännande. Fyra 

av artiklarna angav att etiskt godkännande erhållits av sjukhuset där studien utfördes 

eller av institutionens etiska kommitté före studiens uppstart. I tre av artiklarna 

redovisades etiskt godkännande av universiteten där studien utfördes. Tre av 

artiklarna hade blivit godkända av nationella statliga etiska kommittéer. En av 

artiklarna hade etiskt godkännande av huvudförfattarens etiska kommitté. Förutom 

godkännande av etisk kommitté hade fem av studierna redogjort för informerat 

samtycke från informanterna. 

 

Resultat 

Resultatet i litteraturstudien är baserat på artiklar från sju länder: Australien, Canada, 

Iran, Norge, Storbritannien, Sverige och USA. Samtliga artiklar har kvalitativ ansats 

och har gjort datainsamling genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet 

presenteras som tre teman: Leva med ärr - den nya kroppen, Leva med ärr - börda 

och Leva med ärr - försoning.  
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Leva med ärr - den nya kroppen 

Vad som hände på huden påverkade oundvikligen hur personer med brännskador 

upplevde sig själva (Abrams, Ogletree, Ratnapradipa & Neumeister, 2016). Personer 

med brännskador och synliga ärr upplevde sin kropp som främmande och ömtålig 

(Abrams et al., 2016; Dahl, Wickman & Wengström, 2012; Kornhaber, Wilson, Abu-

Qamar & McLean, 2014). Upplevelsen bestod av förnimmelser från den fysiska 

kroppen och visade sig i form av smärta, sveda och klåda (Dahl et al., 2012; Martin, 

Byrnes, McGarry, Rea & Wood, 2017b; Moi & Gjengedal, 2014), samt stela leder, 

ömtåliga hudtransplantat och öm sår- och ärrvävnad (Abrams et al., 2016). Kroppen 

visade sig även upplevas mer känslig för värme och kyla (Moi & Gjengedal, 2014). 

Huden upplevdes som annorlunda, plastig och mindre känslig för beröring (Dahl et 

al., 2012). På grund av ärrbildning fanns svårighet att reglera kroppstemperaturen 

(Kornhaber et al., 2014) och resulterade i en upplevelse av att vara främmande i sin 

egen kropp. Kornhaber et al. (2014) skrev:  

 

I worried that I´d never be the same. My skin couldn´t breathe, that 

I´d never sweat again, that I´d never be able to control my body 

temperature, that I´d look differently. You know, I´ve been told by 

other burn people that your skin will always be different. You´ll 

never relax that way. You´ll always have that this isn´t me feeling. 

(s. 593) 

 

Under sjukhusvistelsen upplevdes en förlust av muskelstyrka och efter utskrivning 

från sjukhuset upplevdes smärtan öka (Dahl et al., 2012). Upplevelserna utmynnade i 

en ny medvetenhet om hur ömtålig kroppen var och resulterade i ett behov av att 

skydda kroppen (Abrams et al., 2016; Dahl et al., 2012;). Dahl et al. (2012) beskrev 

detta genom uttalandet ”Today I am much more sensitive if I bump into doorposts or 

if I am clumsy, also if someone bumps into me or pats me really hard” (s. 297). 

Kroppens förnimmelser ansågs vara ett hinder för vad personer med brännskador 

kunde göra utan att uppleva smärta (Dahl et al., 2012; Zamanzadeh, Valizadeh, Lotfi 

& Salehi, 2014).  

 

Ökad kroppsmedvetenhet var sammankopplad med ärren orsakade av en brännskada 

(Kornhaber et al., 2014; Martin et al., 2017b; McLean, Rogers, Kornhaber, Proctor, 

Kwiet, Streimer & Vandervord, 2015). En förändrad kroppsmedvetenhet resulterade i 

en förändrad relation till den egna kroppen (Martin et al., 2017b; McLean et al., 

2015). Det upplevdes speciellt utmanande att tvingas konfronteras med sin kropp och 

sitt utseende första gången efter brännskadan (Kornhaber et al., 2014). Vidare beskrev 

McLean et al. (2015) en skillnad mellan kvinnors och mäns nya relation till den 

brännskadade kroppen. Kvinnor tenderade att uppleva högre grad av stress angående 

sitt utseende och män uttryckte upplevelse av ökad kroppsmedvetenhet (McLean et 

al., 2015). Upplevelser från den fysiska kroppen kunde även visa sig som minskad 

förtrolighet till kroppen (Moi & Gjengedal, 2014). 
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Synen på sin brännskadade kropp med ärr hade förändrats sedan olyckstillfället (Dahl 

et al., 2012; Hunter, Medved, Hiebert-Murphy, Brockmeier, Sareen, Thakrar & 

Logsetty, 2013; Johnson, Taggart & Gullick, 2016; Jones, Buchanan & Harcourt, 

2017). Upplevelsen av att vara sjuk (Dahl et al., 2012), att uppleva missnöje med sin 

kropp (Hunter et al., 2013) och känna sig djurliknande ”animal-like” och grotesk 

”grotesqueness” (Johnson et al., 2016) beskrevs av personer med ärr. Detta 

resulterade i minskat självförtroende (Jones et al., 2017) och de synliga ärren ledde till 

en känsla av skam. I Hunter et al. (2013) användes metaforer med en övergripande 

negativ ton när personer med brännskador beskrev sin kropp ” Words used when 

discussing their bodies, included ”thing”, ”gross”, ”not normal”, ”Freddy Krueger”, 

”haggard”, ”awful”, ”disease”, ”meat”, ”dead”, ”destroyed”, ”defect”, ”shocking”, 

”eye-sore”, ”bad” and ”not a pretty sight” (s. 1594). 

 

Rädsla var en förekommande upplevelse hos personer som hade drabbats av en 

brännskada (Dahl et al., 2012; Jones et al., 2017; Martin et al., 2017b; McLean et al., 

2015). Det fanns en rädsla för att bli läkemedelsberoende (Dahl et al., 2012) men även 

tankar på döden eller att dö upplevdes som skrämmande (McLean et al., 2015). 

Rädslan för att bli läkemedelsberoende (Dahl et al., 2012) och biverkningar av 

smärtlindrande läkemedel resulterade i dålig följsamhet som i sin tur ökade graden av 

smärta. Jones et al. (2017) beskrev rädslan att föra över smärta till kommande 

generationer vilket ledde till att personer med brännskador isolerade sig och undvek 

intima relationer. Detta bekräftades av Martin et al. (2017b) som beskrev att nya 

intima relationer ledde till hög kroppsmedvetenhet och nervositet. Tanken på att bli 

avvisad på grund av sina ärr skapade en rädsla för att inleda nya relationer (Martin et 

al., 2017b). Det fanns en rädsla (Martin et al., 2017b) kring att medmänniskor skulle 

ställa frågor om ärren och att deras reaktioner på ärren skulle skapa oro hos personen 

med en brännskada. Det kunde handla om viljan att göra andra till lags genom att 

motvilligt svara på frågor om sina ärr (Martin et al., 2017b). Upplevelse av skam och 

genans beskrevs av Johnson et al. (2016) och Martin et al. (2017b) och det fanns 

större skam- och förnedringskänslor vid sociala interaktioner (Martin et al., 2017b).  

 

Psykisk ohälsa i form av ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, panikkänslor och oro 

var vanligt förekommande hos personer med brännskador (Dahl et al., 2012; 

Khoshnami, Mohammadi, Rasi, Khankeh & Arshi, 2017; McLean et al., 2015). 

Upplevelser av psykologiskt kaos kunde förekomma lång tid efter olyckan trots 

medicinering (Dahl et al., 2012; Khoshnami et al., 2017). Sömnen påverkades under 

brännskadevården och upplevdes som ett fortsatt problem efter utskrivningen (Dahl et 

al., 2012). Vidare beskrev Dahl et al. (2012) att brist på smärtlindring ökade 

upplevelsen av ångest, irritation, nedstämdhet och att ha nära till gråten (Dahl et al., 

2012). Panikkänslor och känslan av att inte kunna fly eller få hjälp beskrevs av 

McLean et al. (2015). Synlig ärrbildning påverkade känslolivet på ett negativt sätt 

(Kornhaber et al., 2014). I samband med brännskador och ärrbildning förekom 

upplevelser av skuld (Khoshnami et al., 2017; Kornhaber et al., 2014; McLean et al., 

2015). Upplevelsen av skuld ökade när de skulle försöka förstå varför just de hade 
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drabbats (McLean et al., 2015). Personer med ärr upplevde skuldbeläggning från 

omgivningen och att de blev dömda på förhand: ”People unfairly judge me and talk 

behind my back without knowing everything about the event and this makes me 

upset” (Khoshnami et al., 2017, s. 612).  

 

Leva med ärr - börda 

Att inte kunna återgå till sitt tidigare arbete skapade känslor i form av isolering och 

hinder i det dagliga livet samt skamkänslor (Abrams et al., 2016; Dahl et al., 2012, 

Johnson et al., 2016; Khoshnami et al., 2017). Tidigt under sjukhusvistelsen upplevde 

personer med brännskador osäkerhet kring hur de skulle försörja sig (Moi & 

Gjengedal, 2014). Tankar kring arbetet och yrket bidrog till känslor av utanförskap 

och för att aktivt kunna delta i samhället efter brännskadan fanns ett flertal hinder som 

skulle överbryggas (Khoshnami et al., 2017). Män med brännskador uttryckte 

upplevelser kring att deras roll som familjeförsörjare hade påverkats negativt av 

brännskadan (Abrams et al., 2016; Johnson et al., 2016). När det var svårt att gå 

tillbaka till arbetet upplevdes känslor av att vara värdelös och inte längre duglig i 

samhället (Abrams et al., 2016). Upplevelser av minskat egenvärde resulterade i 

minskad självtillit, svårigheter med problemhantering och livet kändes nu som ett 

stort svart hål (Dahl et al., 2012). Abrams et al. (2016) skrev: ”Ah, again you just 

have to measure what can I do. How can I be useful? Instead of being useful by 

shoveling snow or cutting grass, can I be useful if I make a salad tonight?” (s. 157). 

 

Upplevelsen av att ha förlorat sin sociala roll genom brännskada var tydlig (Johnson 

et al., 2016; Jones et al., 2017; Khoshnami et al., 2017; Moi & Gjengedal, 2014) och 

utmynnade i en känsla av att vara värdelös (Johnson et al., 2016) och övergiven 

(Khoshnami et al., 2017). Känslan av att bli dömd på grund av sina ärr (Jones et al., 

2017) resulterade i uppfattningen att samhället såg dem som onormala och ökade 

känslan av att vara värdelös. De upplevde att andra individer inte såg förbi skadan och 

kände sig definierade av sina synliga ärr (Jones et al., 2017). Omgivningens stirrande 

blickar på de synliga ärren ledde till känslor av att bli stämplad, stigmatiserad (Jones 

et al., 2017; Khoshnami et al., 2017; Moi & Gjengedal, 2014) och avhumaniserad 

(Martin et al., 2017b). Förutom stirrande blickar från omgivningen (Khoshnami et al., 

2017) kom andra människors ohövliga beteende att leda till en känsla av att bli kränkt. 

Detta beskrevs av Jones et al. (2017) genom uttalandet: ”Talking to me as if I am of 

low intelligence or just completely ignoring me as if I don´t exist.” (s. 369). 

Upplevelsen av undermåligt stöd från omgivningen och samhället resulterade i en 

känsla av att vara övergiven (Khoshnami et al., 2017). Även personliga relationer blev 

påverkade av brännskadan och resulterade i en ökad grad av isolering (Jones et al., 

2017; Khoshnami et al., 2017; Martin et al., 2017b; Moi & Gjengedal, 2014). 

Upplevelsen var att livet passerade revy (Moi & Gjengedal, 2014) utan att själv kunna 

medverka. Kroppens begränsningar handlade om att inte veta vad kroppen klarade av 

nu och i framtiden (Moi & Gjengedal, 2014).  
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Känslan av att befinna sig i utkanten av tidigare personliga relationer beskrevs av Moi 

& Gjengedal (2014): ”When my friend comes, and suddenly disappears again, …… I 

can get this feeling, ’Oh, you are so handicapped!’” (s. 2327). 

 

Personer med brännskador upplevde ärren som ett hinder i det dagliga livet oavsett 

om ärren var synliga eller gick att dölja (Hunter et al., 2013; Johnson et al., 2016; 

Martin et al., 2017b; Moi & Gjengedal, 2014). Sårbarhet, osäkerhet och ensamhet 

utgjorde hinder för att återgå till livet som det var före brännskadan (Dahl et al., 2012; 

Johnson et al., 2016; Khoshnami et al., 2017; Kornhaber et al., 2014; Moi & 

Gjengedal, 2014). Hunter et al. (2013) beskrev känslor av skam, oro och genans i 

synnerhet när ärren visades för andra människor. Vidare beskrev Johnson et al. (2016) 

en förlorad trygghet och känslan av att själv vara ett hinder för andra. I bearbetning av 

traumat (Dahl et al., 2012) upplevde personerna svårigheter i det dagliga livet och att 

de lämnats ensamma med tankar och känslor (Dahl et al., 2012). Känslor av förlust, 

brist på stöd och oförmåga till problemlösning dröjde sig kvar efter utskrivning från 

sjukhuset (Dahl et al., 2012; Moi & Gjengedal, 2014). Brist på stöd efter 

utskrivningen ledde till känslor av besvikelse och ilska (Moi & Gjengedal, 2014). 

Osäkerhet, förvirring (Dahl et al., 2012) samt svårigheter att identifiera sina känslor 

var upplevelser som infann sig och Dahl et al. (2012) skrev: ”When I came home I 

suddenly felt unsafe, I was sad and I was close to tears and felt confused because I did 

not recognize my own feelings.” (s. 601). 

 

Omgivningens nedlåtande beteende (Khoshnami et al., 2017) och respektlösa 

inställning (Moi & Gjengedal, 2014) utmynnade i känslor av maktlöshet, hjälplöshet 

(Moi & Gjengedal, 2014) och att bli kränkt (Khoshnami et al., 2017). Detta påverkade 

humöret negativt (Moi & Gjengedal, 2014). Brist på förståelse och sympati från 

närstående orsakade konstant sorg även när ärren doldes med kläder (Moi & 

Gjengedal, 2014).  

 

Leva med ärr - försoning 

Strävan efter en ny normalitet var sammanknuten med att acceptera sin brännskada 

och sina ärr (Abrams et al., 2016; Johnson et al., 2016; McLean et al., 2015; 

Zamanzadeh et al., 2014). Skapandet av ny normalitet handlade om att genomgå en 

förändring och acceptera det som inte kunde förändras (Abrams et al., 2016; Johnson 

et al., 2016; Kornhaber et al., 2014; Martin et al., 2017b; McLean et al. 2015; 

Zamanzadeh et al., 2014). Vidare beskrev Johnson et al. (2016) att parallellt med 

behovet av ny normalitet fanns upplevelsen av att känna sig onormal. Abrams et al. 

(2016) skrev: ”you’ve just got to have the heart and the mind to move forward and 

accept what reality has. It´s reality and accept it…” (s. 156). Tiden upplevdes spela en 

avgörande roll i anpassningen och accepterandet av det nya utseendet (Dahl et al., 

2012; Jones et al., 2017; McLean et al., 2015; Moi & Gjengedal, 2014; Zamanzadeh 

et al., 2014). Lång läkningsprocess (Dahl et al., 2012) och upplevelsen av att leva en 

dag i taget (McLean et al., 2015) handlade om behovet av tid för att bearbeta sitt 
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trauma. När tid passerat (Zamanzadeh et al., 2014) upplevdes den kvarstående 

ärrbildningen som mindre viktig, det blev enklare att vistas i sociala sammanhang och 

omgivningens reaktioner hade mindre inverkan på livet. Khoshnami et al. (2017) 

beskrev ökat självförtroende när personer med brännskador vågade inleda sociala 

interaktioner och bli en del av samhället. Personer med brännskador och ärr kände 

tacksamhet (Dahl et al., 2012) över att skadan inte var av allvarligare grad och de tog 

inte längre livet för givet. Överlevnad ledde till en känsla av hopp (Abrams et al., 

2016; Dahl et al., 2012; Zamanzadeh et al., 2014) och gav nya perspektiv på livet 

(Dahl et al., 2012).  

 

Upplevelser av att livet fått en ny mening med nya livsmål stärkte känslan av att det 

inte fanns några hinder (Abrams et al., 2016; McLean et al., 2015; Moi & Gjengedal, 

2014; Zamanzadeh et al., 2014). Då ärren integrerades i det nya utseendet och 

identiteten infann sig upplevelsen av acceptans (Jones et al., 2017). Jones et al. (2017) 

skrev: ”I might not like how they look, the uneven pattern and different shades and 

that there are lumps and bumps but again, there’s nothing that I can do about them. 

Life goes on.” (s. 368). Känslan av ett nytt liv var positiv och upplevdes som början 

på något nytt (Zamanzadeh et al., 2014; McLean et al., 2015; Jones et al., 2017). 

Vidare beskrev Jones et al. (2017) att upplevelser kring brännskadan gjorde livet 

rikare. Relationen till omgivningen upplevdes stärkt (Dahl et al., 2012; Abrams et al., 

2016) genom ökad respekt för andra människor och möjlighet att hjälpa andra 

personer med brännskador. Banden till närstående upplevdes stärkta och viktiga (Dahl 

et al., 2012; McLean et al., 2015). Närstående till personer med brännskador var det 

största stödet i att acceptera det nya utseendet och den nya kroppen (Johnson et al., 

2016; Moi & Gjengedal, 2014.) Moi & Gjengedal (2014) beskrev att upplevelser av 

ett nytt jag behövde bekräftas av omgivningen och närstående. Livet med ärr efter en 

brännskada beskrevs som att leva livet till fullo och att leva i nuet (McLean et al., 

2015; Dahl et al., 2012). Först när en upplevelse av frihet infann sig (Zamanzadeh et 

al., 2014) efter den smärtsamma och plågsamma läkningsprocessen gavs möjlighet att 

tänka på framtiden. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien baserades på artikelsökningar i databaserna Academic Search Elite, 

CINAHL, PsycINFO och PubMed samt en manuell sökning. Samtliga fyra databaser 

innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016). Inledningsvis 

gjordes en informationssökning inom brännskadeområdet. Därefter kombinerades 

sökord för att svara mot syftet i litteraturstudien. En sökning i Karolinska Institutets 

databas över svenska medical subject headings gjordes för att hitta rätt MeSH-termer 

och därmed stärka bekräftelsebarheten. Databassökningarna avslutades när resultatet 

ansågs mättat av dubbletter. Därefter fastställdes sökstrategin av bibliotekarie i syfte 

att stärka bekräftelsebarheten (Mårtensson & Fridlund, 2017).  
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Inklusionskriterierna var vuxna personer med brännskador och ärr. 

Exklusionskriterierna var personer under 18 år, närstående till personer med 

brännskador samt hälso- och sjukvårdspersonal. Tio av 11 resultatartiklar svarade helt 

mot inklusionskriterierna. En av resultatartiklarna hade i sina inklusionskriterier 

informanter som var från 15 år och äldre. Det framkom inte i demografin över 

artikelns informanter om det varit någon person mellan 15–18 år med i studien. 

Personer mellan 15–18 år kan ingå i artikelns resultat men deras upplevelser av ärr 

kan anses likvärdiga med personer över 18 år. I en av 11 resultatartiklar medverkar 

informanter som var närstående till personer med brännskador. Deras uttalanden var 

noga angivna i text och kunde därför lätt exkluderas vid databearbetningen. En av 

artiklarna belyste upplevelsen av ärr efter en brännskada orsakad av kemikalier. I 

artikeln beskrevs upplevelser av att vara brottsoffer och att genomgå en rättslig 

process. Vid databearbetningen har denna aspekt medvetet exkluderats. För att stärka 

sökningen och få den specifik användes konsekvent MeSH-termen burns. Booleska 

operatorn AND användes konsekvent för att begränsa sökningarna och kombinera 

sökorden. Fritextsökning med orden experienc* och scar* med trunkering användes 

för att få med alla böjningsformer av orden. För att säkerställa att resultatartiklarna 

berörde omvårdnadsforskning gjordes avslutningsvis sökningar som kompletterades 

med orden car* och nurs*. Sökningarna resulterade i åtta artiklar som redan gått 

vidare till artikelgranskning vilket stärker bekräftelsebarheten. Enligt Rosén (2017) 

publiceras ett stort antal artiklar i omvårdnadstidskrifter varje år.  För att nå det senast 

publicerade materialet angavs tidsbegränsningen fem år i databaserna. Vid en manuell 

sökning ökades tidsintervallet till sex år i syfte att få fler artiklar till studien. Samtliga 

resultatartiklar var skrivna på engelska då det var en begränsning som angivits i 

datainsamlingen. Översättning från engelska till svenska kan öka risken för 

feltolkning och kan ha påverkat resultatet.  

Alla resultatartiklarna granskades gemensamt med stöd av Carlson och Eimans (2003) 

mall för kvalitativa studier. Då granskningen kan anses baseras på subjektiva 

bedömningar är det en styrka att granskningen har gjorts gemensamt och konsekvent. 

Enbart artiklar med hög vetenskaplig kvalitet (Grad I) har inkluderats vilket kan anses 

stärka resultatet. Att redogöra för etiska överväganden är ett krav för att den 

vetenskapliga kvaliteten ska bli trovärdig (Mårtensson & Fridlund, 2017). Alla 

resultatartiklar redogjorde för etiska överväganden vilket kan anses stärka 

trovärdigheten.  

 

Resultatartiklarna representerade olika länder och världsdelar och kan därför anses 

stärka resultatet och överförbarheten. Hög överförbarhet medför att resultatet kan 

appliceras i andra sammanhang (Mårtensson & Fridlund, 2017). Två av 11 

resultatartiklar var från Skandinavien vilket kan anses stärka överförbarheten till 

skandinaviska förhållanden. Human Development Index (HDI) används av United 

Nations (UN) (u.å.a) för att beskriva och jämföra välfärd i olika länder. Högt rankade 

länder anses ha högt välstånd gällande landets ekonomi, utbildningsnivå, 
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levnadsstandard och förväntad livslängd (UN., u.å.a). Nio av 11 resultatartiklar 

representerades av länder som enligt UN´s (u.å.b) HDI- rapport från 2016 är rankade 

på plats 16 eller högre. Två av 11 resultatartiklar representeras av Iran som enligt den 

senaste HDI-rapporten rankades på plats 69 (UN., u.å.b) Det kan anses stärka 

resultatet att länder med varierande välfärd ingår i resultatet. Med hänsyn till dagens 

mångkulturella samhälle kan överförbarheten anses vara begränsad då stora delar av 

världen saknas i litteraturstudiens resultat. Brännskadestatistik (Peck, 2011) visar att 

fler män än kvinnor drabbas av brännskador. Fördelningen av kvinnor och män i 

resultatartiklarna var 35% kvinnor och 65% män vilket är i enlighet med 

brännskadestatistiken och kan stärka trovärdigheten i resultatet.  

 

Enligt Henricson och Billhult (2017) har kvalitativ metod sitt ursprung i att studera 

personers upplevelser av ett fenomen. För att kunna ge rika beskrivningar av 

fenomenet är informanterna få till antalet (Henricson & Billhult, 2017). Alla 

resultatartiklar utgick från kvalitativ metod och antalet informanter som intervjuades i 

varje artikel varierade mellan sex och 21 stycken. Allmänna slutsatser kan ej dras från 

kvalitativa studier (Danielsson, 2017) och därmed är resultatet i litteraturstudien 

endast överförbart till en liknande kontext. En förutsättning för att kunna uttala sig om 

ett fenomen (Henricson & Billhult, 2017) är att informanter som inkluderas har 

erfarenheter av fenomenet som ska utforskas. Urvalet av informanter bör då vara 

strategiskt (Henricson & Billhult, 2017). I nio av 11 resultatartiklar framkom det att 

rekryteringen av informanter hade skett genom strategiskt urval. Det kan tolkas som 

att resultatartiklarnas urval svarade mot litteraturstudiens syfte och kan öka graden av 

pålitlighet.  

 

Databearbetningen genomfördes enligt de fem stegen i innehållsanalys som beskrivs 

av Forsberg och Wengström (2016). För att databearbetningen inte skulle påverkas i 

någon riktning gjordes den initialt enskilt. Intentionen var att första läsningen skulle 

ske förutsättningslöst och därefter med syftet i åtanke. Resterande databearbetning 

utfördes gemensamt för att undvika feltolkningar. Diskussion kring utformning av 

kategorier och teman gjordes tills konsensus uppnåddes. För att minska risken för 

feltolkningar av resultatet och stärka trovärdigheten och bekräftelsebarheten 

(Mårtensson & Fridlund, 2017) granskades litteraturstudien kontinuerligt av 

kurskamrater, lärare och handledare. Vid innehållsanalys bör citat användas för att 

resultatet ska uppfattas som trovärdigt (Danielsson, 2017; Henricson & Mårtensson, 

2017; Forsberg & Wengström, 2016). För att stärka trovärdigheten i tolkningen av 

resultatartiklarna användes citat för att belysa upplevelserna av ärr. För att undvika 

feltolkningar och därmed ytterligare stärka trovärdigheten översattes inte citaten till 

svenska.  
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Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudie beskrivs upplevelsen av ärr hos vuxna personer med 

brännskador. Sammanfattningsvis kunde det utläsas att ärr hade en stor inverkan på 

livet. 

 

Resultatet visade att upplevelsen av smärta genomsyrade livet hos personer med 

brännskador (Dahl et al., 2012; Martin et al., 2017b; Moi & Gjengedal, 2014). En 

brännskada orsakar flera typer av smärta, bland annat neuropatisk smärta som kan bli 

kronisk och upplevas sex månader eller mer efter skadans uppkomst (Askay, 

Patterson, Sharar, Mason & Faber, 2009). Det orsakar stort lidande för den enskilde 

individen att ständigt bli påmind om sin smärta genom sina ärr (Rowley-Conwy, 

2013). Enligt ICN´s etiska kod (2012) för sjuksköterskor är det centralt i 

yrkesprofessionen att lindra lidande (ICN, 2012). Som en del i att lindra lidandet ska 

bedömning av smärta göras och olika smärtbedömningsinstrument kan bli aktuella. 

Change Pain (2009) har utvecklat ett screeningverktyg för neuropatisk smärta med 

syftet att underlätta smärtdiagnos. Screeningverktyget innefattar frågor kring 

personens anamnes, smärtans utbredning, smärtsymtom, lokalisation och hur stort 

område som är drabbat (Change Pain, 2009). Enligt Askay et al. (2009) är 

kontinuerlig smärtbedömning avgörande för att uppnå rätt behandlingsregim. 

Smärtproblematik anses vara föränderlig och varierar över tid och därför bör 

sjuksköterskans bedömning ske frekvent (Askay et al., 2009. I dagens hälso- och 

sjukvård kan det anses anmärkningsvärt att personer med stort omvårdnadsbehov inte 

anser sig korrekt smärtlindrande. Brister i smärtbedömning av personer med 

brännskador kan minskas genom att implementera de nyaste evidensen inom 

smärtbedömning samt anpassa bedömningsinstrumenten till individens 

kommunikationsförmåga.  

 

I föreliggande litteraturstudie visade resultatet att det fanns en rädsla för biverkningar 

och läkemedelsberoende vilket utmynnade i undermålig smärtlindring med ökad 

ångest och oro (Dahl et al., 2012; Jones et al., 2017). Sjuksköterskan som arbetar 

personcentrerat (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) ser människan före personen 

med brännskada. Människans egen upplevelse av ohälsa och sjukdom ska vara 

likställd med hälso- och sjukvårdens uppfattning av ohälsa och sjukdom. 

Sjuksköterskan ska ge människan inflytande över beslut som rör den egna hälsan 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016) och smärtlindring bör därför ske på ett 

personcentrerat sätt. Komplex smärtproblematik (Askay et al., 2009) kräver kreativt 

tänkande hos sjuksköterskan och kompetensutveckling i teamet runt personen för att 

kunna individanpassa smärtlindringen (Askay et al., 2009). Smärtlindring för personer 

med brännskador (Rowley-Conwy, 2013) ska bestå av både farmakologisk 

behandling och icke-farmakologiska metoder. Kartläggning av varför rädslan för 

läkemedelsberoende uppkommer behöver göras. Samtidigt bör syftet med 

kartläggningen vara att upptäcka denna målgrupp för att erbjuda stöd och därmed 

påskynda läkningsprocessen i brännskadetraumat. Sjuksköterskans roll, som 
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omvårdnadsexpert, blir att informera och undervisa om smärta och smärtlindring samt 

stödja individen att bli expert på signalerna från den egna kroppen i syfte att öka 

delaktighet i beslut som rör smärtbehandling.   

 

Det framkom i resultatet att smärtan hos brännskadade personer upplevdes öka då de 

återgått till hemmet (Dahl et al., 2012; Zamanzadeh et al., 2014). Personer med 

brännskador som lever med smärta kan uppleva försämrad livskvalitet och hög grad 

av psykiskt lidande (Gauffin, Öster, Sjöberg, Gerdin & Ekselius, 2016). För att 

undvika ökad grad av psykisk ohälsa (Wiechman et al., 2017) är det viktigt att få en 

god kontroll på ihållande smärtproblematik. Vid svårhanterlig smärta efter 

utskrivning från sjukhuset finns det verktyg att använda som kan vara stödjande i 

hemmet. Forskning kring självskattningsinstrument (Bhattarai, Newton-John & 

Phillips, 2018; Jibb, Cafazzo, Nathan, Seto, Stevens, Nguyen & Stinson, 2017) i form 

av applikationer (appar) kan användas som stöd i smärthantering. Det finns likheter 

mellan smärta hos personer med brännskador (Norman & Judkins, 2004), personer 

med vissa cancerdiagnoser och personer med artros (Change Pain, 2009) eftersom 

smärtan anses vara neuropatisk. Forskning kring appar som används av personer 

under 18 år med cancerdiagnoser (Jibb et al., 2017) visade att appar kan vara 

framgångsrika instrument för att bedöma och hantera smärta, i synnerhet under tiden 

efter utskrivning från sjukhuset. Det var ett stort stöd i hanteringen av smärtan att 

kunna vända sig till appen, framför allt nattetid. Direktkontakt med hälso- och 

sjukvårdspersonal via appen ansågs värdefullt och ökade tryggheten i att hantera 

smärta i hemmet (Jibb et al., 2017). Forskning kring appar som används av personer 

över 65 år med artros (Bhattarai et al., 2018) visade att smärthantering med hjälp av 

en app stärkte användarna till egenkontroll och empowerment. Det som värderades 

högt var appens utformning gällande dokumenterande funktion där självrapportering 

av sömnsvårigheter, nutrition, samt upplevelser av depressiva besvär, ångest och oro 

kunde göras. Appen innehöll även instruktioner för farmakologisk och icke-

farmakologisk behandling som ansågs stödjande (Bhattarai et al., 2018). Användandet 

av appar som ett stöd kan vara till nytta för personer med smärtproblematik. Det är 

viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal samarbetar med företag som utvecklar appar 

för att säkerställa att innehållet blir evidensbaserat och patientsäkert. I dagens 

högteknologiska samhälle när hälso- och sjukvården strävar efter lösningar inom e-

hälsa, kan informationen i appen fungera som ett kompletterande underlag vid 

hälsosamtal mellan personer med smärtproblematik och sjuksköterskan.   

 

I föreliggande litteraturstudie visade resultatet att livet efter en brännskada bestod av 

psykiska svårigheter såsom depression, ångest, oro, sömnsvårigheter och nedstämdhet 

(Dahl et al., 2012; Khoshnami et el., 2017., Kornhaber et al., 2014; McLean et al., 

2015). Flera personer uttryckte att de upplevde sig isolerade (Jones et al., 2017; 

Khoshnami et al., 2016, Martin et al., 2017b; Moi & Gjengedal, 2014) till följd av 

brännskadan. Livet efter brännskadan medförde känslor av osäkerhet och ensamhet 

(Dahl et al., 2012; Johnson et al., 2016; Khoshnami et al., 2016; Kornhaber et al., 

2014; Moi & Gjengedal, 2014) och var ett hinder för att återgå till livet som det var 
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före brännskadan. Wiechman et al. (2017) menar att anpassningen till livet med en 

brännskada fortgår under lång tid efter utskrivning från sjukhuset och terapi samt 

stödgrupper kan underlätta bearbetning av traumat. Oberoende av ärrens storlek  

(Hoogewerf, van Baar, Middlekoop och Van Loey, 2014a) eller synlighet finns det 

indikationer på att depressiva symtom i tidiga stadier av brännskadan ofta leder till 

depression senare i livet. I syfte att identifiera personer som riskerar att utveckla 

depression och erbjuda optimal behandling föreslår Hoogewerf et al. (2014a) tidig 

psykologisk screening av personer med brännskador. Som en del i det psykologiska 

och sociala stödet (Kornhaber, Wilson, Abu-Qamar, McLean & Vandervord, 2015; 

Papamikrouli, van Schie, Schoenmaker, Boekelaar-vd Berge & Gebhardt, 2017) bör 

kontakt med andra personer med brännskador tas för att uppnå optimalt tillfrisknande. 

Det finns ett stort behov hos personer med brännskador (Papamikrouli et al., 2017) att 

ingå i ett sammanhang som verkar stödjande tillsammans med andra personer med 

brännskador. De främsta anledningarna att medverka i stödgrupper var att få stöd och 

att ge stöd till andra personer (Papamikrouli et al., 2017). Stödgrupperna bidrog till 

ökad känsla av förståelse och tillhörighet (Papamikrouli et al., 2017) och minskade 

känslan av ensamhet (Kornhaber et al., 2015). I mötet med andra personer med ärr 

(Kornhaber et al., 2015) ökade känslan av bekräftelse. Enskilda möten mellan 

stödpersoner och personer som nyligen drabbats av brännskador visade sig ha en 

avgörande betydelse för rehabiliteringsprocessen (Kornhaber et al., 2015). Kornhaber 

et al. (2015) beskrev den direkta kontakten som uppmuntrande, inspirerande och det 

ingav en känsla av hopp (Kornhaber et al., 2015). Papamikrouli et al. (2017) menar att 

det finns en missuppfattning hos personer med brännskador att endast de med störst 

brännskadetrauma och psykisk ohälsa behöver stödjas av andra personer med 

brännskador (Papamikrouli et al., 2017). Wiechman et al. (2017) påpekar att storleken 

på ärrbildningen inte nödvändigtvis behöver vara sammankopplad med graden av 

psykisk ohälsa. Personer med stora ärrbildningar kan uppleva god livskvalitet 

samtidigt som personer med mindre ärr upplever svåra hinder i sitt dagliga liv 

(Wiechman et al., 2017). Sjuksköterskan har en viktig roll i att överbrygga eventuella 

missuppfattningar om stödgrupper i syfte att främja den enskilde individens hälsa. Det 

bör även vara sjuksköterskans uppgift att förmedla och initiera både enskilda 

kontakter och kontakt med stödgrupper för att främja hälsa och påskynda 

anpassningen till det nya livet. Tidig kontakt mellan patienten som nyligen drabbats 

av en brännskada och en stödperson bör uppmuntras av sjuksköterskan och teamet 

kring patienten. Sjuksköterskan som träffar personer med ärr bör vara uppmärksam på 

tidiga tecken på depression och social isolering för att undvika risk för långvarig 

psykisk ohälsa.  

 

I föreliggande litteraturstudie framkom det att personer med brännskador upplevde 

stor förändring i livet och strävade efter normalitet och acceptans (Abrams et al., 

2016; Johnson et al., 2016; Kornhaber et al., 2014; Martin et al., 2017b; McLean et 

al., 2015; Zamanzadeh et al., 2014). Det framkom att tiden spelade en avgörande roll i 

bearbetning av traumat (Dahl et al., 2012; Jones et al., 2017; McLean et al., 2015; 

Moi & Gjengedal, 2014; Zamanzadeh et al., 2014). I Meleis et al. (2010) 
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transitionsteori är början på en transition en medvetenhet om förändring i livet och 

den första tiden är fylld av förvirring och ångest. Transitionsteori är en bra modell 

som sjuksköterskor kan använda för att identifiera var och hur en stödjande funktion 

kan vara hjälpsam. Tid är en närvarande faktor vid transition och sjuksköterskans 

nyckelfunktion i omvårdnadsarbetet är att assistera och stödja personer genom 

hälsosam transition. Först efter en längre tid av stabilitet kan transitionen anses 

avslutad (Meleis et al., 2010). Forskning inom transitionsteori och föräldraskap 

(Barimani, Vikström, Rosander, Forslund Frykedal & Berlin, 2017) visar på olika 

främjande och hindrande faktorer. Faktorerna kan appliceras på den transition som 

personer med brännskador och ärr genomgår. Det ansågs främjande för transitionen 

(Barimani et al., 2017) om förändringen mottogs som en naturlig del av livet och att 

en oviss framtid accepterades. Upplevelsen av att hälso- och sjukvårdpersonalen hade 

en avslappnad attityd, erfarenhet och gott om tid underlättade transitionen. Hinder för 

hälsosam transition var orealistiska förväntningar, stress, brist på kontroll, otillräcklig 

eller motsägelsefull information från hälso- och sjukvårdspersonal. Om personalen 

inte hade förmågan att ge trovärdiga svar och kunde prata om personliga och intima 

problem hindrades transitionen (Barimani et el., 2017). Det är viktigt att 

sjuksköterskan genom information och tydlighet eliminerar de hinder som kan 

upplevas hos personer med brännskador. För att förbereda individen och öka 

möjligheten för realistiska förväntningar på läkningsprocessen bör sjuksköterskan 

tidigt påtala att tiden spelar en avgörande roll. I främjandet av hälsosam transition är 

det viktigt att sjuksköterskan vågar vara närvarande i samtal och inte undviker 

känsliga samtalsämnen. Utbildning och inspirationsföreläsningar inom transitionsteori 

kan bli aktuellt för att sjuksköterskor ska öka sin medvetenhet om den stora 

förändringsprocess som personerna genomgår. 

 

Konklusion och implikation 

Litteraturstudien genomfördes för att ge sjuksköterskor en ökad förståelse och 

kunskap kring hur personer med brännskador upplever sina ärr. Resultatet visade att 

personer med ärrbildning upplevde fysiska och psykiska svårigheter i det dagliga 

livet. Kroppen var ofrånkomligen förändrad och det tog lång tid att anpassa sig och 

uppnå acceptans. Under anpassningen fanns hinder i form av psykisk ohälsa som 

resulterade i isolering och stort behov av stöd. Då känslan av normalitet infann sig 

upplevdes tacksamhet inför livet och att livet hade fått en ny mening. 

 

Sjuksköterskan har en viktig roll som omvårdnadsexpert i mötet med personer med 

brännskador och bestående ärrbildning. Mer forskning kring livet efter en brännskada 

kan öka kunskapen om den stora livsförändring bestående ärrbildning kan innebära. 

Resultatet kan tyda på att det behövs mer kunskap inom smärtbedömning och 

smärtbehandling för att minska lidandet som långvarig smärtproblematik kan 

innebära. Det kan vara aktuellt med vidareutbildning av sjuksköterskor inom 

smärtområdet samt fokus på smärtproblematik inom sjuksköterskeutbildningar.  
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Sökord 
Academic Search 

Elite 
Cinahl PsycINFO Pubmed 

Brännskada Burns & Scalds Burns Burns Burns 

Upplevelse Experience Experience Experience Experience 

Ärr  Scar/Cicatrix Scar Scar/Cicatrix 
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Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2018-02-28 

Academic 

Search Elite 

SÖKORD: (MH ”Burns & 

scalds”) AND experienc* 

LIMITS: English, year 2013-

2018. 200 47(7) 

 

3 2  

2018-02-26 Cinahl 

SÖKORD: (MH ”Burns”) AND 

Scar* 

LIMITS:  English, year 2013-

2018, all adults. 128 13(1) 1 1  

2018-02-26 Cinahl  

SÖKORD: (MH ”Burns”) AND 

experienc*   

LIMITS:  English, year 2013-

2018, all adults. 162 21(6) 4 3  

2018-02-28 PsycINFO 

SÖKORD: (MH ”Burns”) AND 

experienc* 

LIMITS: English, year 2013-

2018, adulthood (18 years & older) 38 14(2) 0 0 

2018-02-28 PsycINFO 

SÖKORD: (MH ”Burns”) AND 

experienc* AND scar* 

LIMITS: English, year 2013-

2018, adulthood (18 years & older) 5 5(1) 1 0 

2018-02-26 Pubmed 

SÖKORD: (MH ”Burns”) AND 

experienc* 

LIMITS:  English, 5 years, adults: 

19+ years 277 20(5) 

 

 

2 2  

2018-02-26 Pubmed 

SÖKORD: (MH ”Burns”) AND 

experienc* AND scar*  

LIMITS: English, 5 years, adults: 

19+ years 32 9 

 

 

1 0 

2018-02-26 Pubmed 

SÖKORD: (MH ”Burns”) AND 

(MH ”Cicatrix”) 

 LIMITS: English, 5 years, adults: 

19+ years 179 11(1) 

 

 

 

2 1 

2018-02-26 

Manuell 

sökning 

Referenslista i artikel: 

”Posttraumatic growth after burn in 

adults: An intergrative literature 

review.   54 19(2) 2  2 

  TOTALT:  1075 
159(25) 

(Dubblett) 16 11 
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Tabell 3: Artikelöversikt 1 

Referens Abrams, T. E., Ogletree, R. J., Ratnapradipa. D., & Neumeister, M. W. (2016). Adult survivors´ 

lived experience of burns and post-burn health: A qualitative analysis. Burns, 42(2016), 152-162. 

doi: 10.1016/j.burns.2015.09.011 

Land  

Databas 

USA  

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka unga och medelålders vuxnas holistiska hälsa efter en stor 

brännskada.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ med fenomenologisk ansats. 

Innehållsanalys 

Urval Strategiskt urval av informanter tillämpades och rekryteringen av informanter skedde vid en årlig 

middag för personer med brännskador i USA där informanterna erhöll en kort presentation av 

studiens syfte. De informanter som svarade mot inklusionskriterierna erbjöds att anteckna sina 

kontaktuppgifter för att senare bli kontaktade av forskargruppen. Rekryteringen från middagen 

resulterade i sex informanter. Ytterligare två informanter rekryterades genom brännskadecentrums 

maillista och via de brännskadades kontaktnät. Samtliga informanter var av kaukasiskt ursprung i 

åldern 18-65 år. Sju var män och en var kvinna. Alla informanter var engelskspråkiga, de hade 

minst 20% TBSA med del eller fullhudsskada och hade varit utskrivna från sjukhus i minst sex 

månader. Fyra närstående rekryterades till studien. 

Datainsamling Informanterna kontaktades per telefon av studiens försteförfattaren (FF), fick en muntlig 

genomgång av intervjumallen, information om samtycke, samt signerat samtycke och bokade in 

ett möte. Informanterna intervjuades vid ett tillfälle och intervjuerna varade cirka 45-60 minuter 

och genomfördes under fyra veckor vintern 2013 av FF. Samtliga 12 intervjuer utfördes med stöd 

av semistrukturerade frågor och spelades in. FF gjorde fält- och observationsanteckningar under 

intervjuerna. Allt inspelat material transkriberades ordagrant och skickades till informanterna för 

godkännande. Eventuella korrigeringar utfördes före dataanalys. 

Dataanalys Fält- och observationsanteckningar, samt inspelningar granskades mening för mening i syfte att 

identifiera olika kategorier. Tre huvudkategorier framkom och utmynnade i sex olika teman. De 

närståendes intervjuer användes inte i resultatet utan gjordes enbart för triangulering. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats • Upplevelser av ärr visade sig som smärta, stela leder och ömtåliga hudtransplantat.  

• Det fanns ett behov av att skydda kroppen när den upplevdes som främmande. 

• När det förelåg hinder att återgå till arbetet upplevdes känslan av att vara värdelös och det 

ledde till nya målsättningar i livet.  

• Det fanns ett behov av att känna sig normal för att uppnå acceptans av sina ärr.  

• Genom att acceptera verkligheten som den var kunde en upplevelse av normalitet infinna 

sig. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89 % med stöd av Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 
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Tabell 3: Artikelöversikt 2 

Referens Dahl, O., Wickman, M., & Wengström, Y. (2012). Adapting to life after burn injury – reflections 

on care. Journal of Burn Care & Research, 33(5), 595-605. doi: 10.1097/BCR.0b013e31823d0a11 

Land  

Databas 

Sverige 

Manuell sökning 

Syfte För att få en djupare förståelse av de viktigaste problemen för patienter under brännskadevård var 

syftet med studien att utforska upplevelser av anpassning till livet efter brännskada. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Kvalitativ design 

Urval Strategiskt urval av informanter tillämpades och rekryterades på en brännskadeenhet i Sverige 

med hänsyn till kön, ålder, social status, samt storlek på brännskadan. Under tiden för studien 

vårdades 104 patienter på enheten och 31 patienter svarade mot inklusionskriterierna.  

Informanterna fick skriftlig information per post och informerat samtycke gavs av informanterna 

via telefon. Samtliga 12 informanter var vuxna över 18 år, åtta män och fyra kvinnor, de hade 

vårdats på brännskadeenhet i mer än sju dagar, de hade ingen kognitiv svikt samt var fullt 

kommunicerbara. Då inga nya meningsbärande begrepp framkom i intervjuerna ansågs 

datainsamlingen vara datamättad och urvalet avslutades.  

Datainsamling Informanterna intervjuades vid ett tillfälle sex-tolv månader efter brännskadans uppkomst. 

Intervjuerna varade cirka 60-90 minuter och genomfördes i Sverige mellan februari 2006-oktober 

2007 av försteförfattaren (FF).  En inledande öppen fråga inledde intervjun och utifrån svaret på 

den första frågan ställdes fler utforskande frågor. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

ordagrant av FF.  

Dataanalys Innehållsanalys enligt Kvale´s tre steg användes som analysmetod. Analysen pågick fortlöpande 

under perioden för datainsamlingen med en induktiv inriktning som sökte efter teman.  För att få 

en första förståelse för texten lästes det transkriberade materialet flera gånger. I det första steget 

kondenserades texten till meningsbärande formuleringar. I steg två kodades texten till kategorier, 

delades upp i enheter som svarade till studiens syfte och enheterna grupperades till tema och 

subteman. Det sista steget i dataanalysen bestod av en djupare och spekulativ analys där mönster 

och teman bortom de manifesta meningsbärarna söktes. Tre teman och tio subteman presenteras i 

resultatet. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats • Kroppen upplevdes ömtåligare efter brännskadan och fysiska förnimmelser från kroppen 

var kopplade till smärta, värme, klåda och kyla. Ärrvävnaden kändes plastig, annorlunda 

och mindre känslig. 

• Personer med brännskador och ärr upplevde hinder i det dagliga livet då de inte kunde gå 

tillbaka till arbetet som de haft före brännskadan. Detta ledde till känsla av isolering.  

• Det var svårt att lita på sig själv och problemlösning var besvärligt. 

• Upplevelser av ångest, sömnsvårigheter, irritation var känslor som kunde upplevas under 

fler dagar om inte adekvat smärtlindring fanns. Samtidigt infann sig en rädsla för att bli 

läkemedelsberoende.  

• Känslor av osäkerhet, förvirring och ensamhet infann sig efter utskrivning från sjukhuset.  

• Tid behövdes för att kunna bearbeta sitt trauma och känslor av tacksamhet gav nya 

perspektiv på livet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83 % med stöd av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 
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Tabell 3: Artikelöversikt 3 

 

 

Referens Hunter, T. A., Medved, M. I., Hiebert-Murphy, D., Brockmeier, J., Sareen, J., Thakrar, S., & 

Logsetty, S. (2013). ”Put on your face to face the world”: Women’s narratives of burn injury. 

Burns, 39(2013), 1588-1598. doi: 10.1016/j.burns.2013.04.024 

Land  

Databas 

Canada 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att bidra med en mer komplex förståelse för överlevares upplevelser genom 

att undersöka berättelser från kvinnor som blivit brännskadade. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Narrativ metod (Hermeneutik) 

Urval Strategiskt urval av informanter tillämpades och rekryterades av en chefskirurg på en 

brännskadeenhet i Canada. Av 13 tillfrågade kvinnor svarade tio mot inklusionskriterierna och 

blev tillfrågade om medverkan i studien. Försteförfattaren (FF) tog kontakt med informanterna för 

att få informerat samtycke, samt att informera om studien. Samtliga tio informanter var kvinnor 

över 18 år, de hade 1-30 % TBSA, de hade ingen kognitiv svikt och var engelskspråkiga. Efter tio 

utförda intervjuer framkom inga nya meningsbärande begrepp och rekrytering av informanter 

avslutades. 

Datainsamling FF utformade semistrukturerade djupintervjuer som utfördes under en femmånadersperiod av en 

psykologstudent som var utbildad inom kvalitativ intervjuteknik. En mall med semistrukturerade 

öppna frågor användes initialt och intervjun fortgick genom ett naturligt flöde i konversationen 

med intervjuaren som guide. Intervjuerna varade cirka 60 minuter och spelades in av FF som 

gjorde fältanteckningar under och efter intervjuerna för att få med detaljer från omgivningen och 

icke-verbal kommunikation. Information om informanternas brännskador hämtades från 

medicinska journaler.  Varje intervju transkriberades ordagrant av FF inom loppet av dagar efter 

att intervjun var utförd. 

Dataanalys Narrativ analys användes som analysmetod. Under transkriptionen gjordes anteckningar och vid 

andra läsningen användes färgkodning av materialet som utmynnade i teman. Analysen belyste 

unika och generella drag i berättelserna och varje intervju jämfördes med de andra. Analys gjordes 

när ny information tillkommit. Efter bearbetning av åtta intervjuer ansåg FF i samråd med 

medförfattarna att inga nya meningsbärande begrepp framkom och datainsamlingen ansågs vara 

datamättad. Därefter genomfördes ytterligare två intervjuer för att säkerställa att ingen ny 

information framkom.  

Bortfall 23% (77 % deltog dvs tio av 13 personer)  

Slutsats • Personer med brännskador använde negativt laddade metaforer för att beskriva sin 

kropp. 

• Upplevelser av oro, genans, osäkerhet, skam och missnöje i samband med sociala 

interaktioner.  

• Upplevelser av missnöje med kroppen efter ärrbildning.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89 % med stöd av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 
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Tabell 3: Artikelöversikt 4 

 

 

Referens Johnson, R. A., Taggart, S. B., & Gullick, J. G. (2016). Emerging from the trauma bubble: 

redefining ”normal” after burn injury. Burns, 42(2016), 1223-1232. doi: 

10.1016/j.burns.2016.03.016 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att tolka den levda erfarenheten av en brännskada under sjukhusvistelse 

och återhämtning efter en brännskada i Australien. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod med fenomenologisk ansats 

Hermeneutisk 

Urval Rekrytering av informanter gjordes via patientlistorna på en brännskadeenhet i Australien.  

De personer som svarade mot inklusionskriterierna fick ett brev med information om studien och 

tid för intervju bokades efter utskrivning från enheten. Av de totalt 18 rekryterade informanterna 

var nio brännskadade och nio anhöriga till brännskadade. Av de brännskadade informanterna var 

sju män och två kvinnor, de var 21-48 år, de hade 3-68% TBSA, de hade vårdats på sjukhus i 2-64 

dagar, de hade ingen kognitiv svikt och var engelskspråkiga. Av de nio anhöriga informanterna 

var samtliga kvinnor, sex partners och tre mammor och de var 23-52 år.   

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer utfördes vid personligt möte eller via telefon en till tre veckor efter 

utskrivning från sjukhus. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant.  Då inga nya 

meningsbärande begrepp framkom i intervjuerna ansågs datainsamlingen vara datamättad och 

avslutades. 

Dataanalys Det transkriberade materialet lästes flera gånger och vanligt förekommande begrepp jämfördes 

mellan transkriptionerna tills essensen av fenomenet utkristalliserats. Meningsbärande likheter och 

skillnader jämfördes konstant med individen, anhöriga och samhället i åtanke.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats • Upplevelser av ärr handlade om känslan av att vara onormal. 

• Det upplevdes utmanande att ha förlorat sin sociala roll då brännskadan och ärren 

påverkade förmågan till arbete och att vistas i sociala sammanhang. 

• Upplevelser av förlust av sin vuxenroll.  

• Det upplevdes stressande att återgå till arbetet.  

• Det fanns upplevelser av sårbarhet och att själv vara ett hinder för andra. 

• Strävan efter en ny normalitet ledde till acceptans. Närståendes stöd var en stor hjälp.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 % med stöd av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 
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Tabell 3: Artikelöversikt 5 

 

 

 

Referens Jones, B. A., Buchanan, H., & Harcourt, D. (2017). The experiences of older adults living with an 

appearence altering burn injury: An exploratory qualitative study. Journal of Health Psychology, 

22(3), 364-374. doi: 10.1177/1359105315603473 

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att få insikt i den levda upplevelsen hos personer med brännskador över 50 

år med fokus på utseende och åldrande, samt att få förståelse för behovet av stöd som kan finnas 

hos brännskadade som är över 50 år.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Tolkande fenomenologisk design. 

Urval Fyra olika organisationer i Storbritannien, vars medlemmar huvudsakligen var personer med 

brännskador, informerade sina medlemmar via sociala medier om möjligheten att delta i studien. 

De medlemmar som svarade mot inklusionskriterierna erbjöds att kontakta försteförfattaren (FF) 

för vidare information och bokning av intervju. Tio informanter i åldern 51-71 år rekryterades. 

Informanternas brännskada hade uppkommit för mer än 12 månader sedan och deltagare som 

självrapporterade psykisk ohälsa exkluderades.   

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes av FF enligt en mall med fem ämnen. Fyra intervjuer 

utfördes via mail, fem intervjuer via telefon, samt en intervju vid personligt möte. Telefon- och 

mötesintervjuerna varade cirka 30-80 minuter och spelades in. FF förde fältanteckningar under 

intervjuerna och allt material transkriberades ordagrant. Intervjuerna via mail var 11-45 sidor 

långa och pågick under en tvåveckorsperiod. 

Dataanalys IPA (tolkande fenomenologisk analys) användes som analysmetod. Transkriptionerna lästes två 

gånger och vid andra läsningen gjordes markeringar för kategorier som utmynnade i teman. FF 

delade upp teman i tre olika kategorier. Efter genomgång av allt material söktes mönster och de 

teman som förekom mest valdes ut i samråd med medförfattarna och resulterade i fyra 

huvudteman.   

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats • Upplevelsen av skam infann sig när ärren blev mer synliga. 

• Upplevelse av rädsla för att överföra sin smärta till kommande generationer.  

• Det var svårt att inleda romantiska relationer och det ledde till upplevelsen av isolering. 

• De kände sig dömda och onormala i samhällets ögon. 

• Upplevelsen av att vara värdelös kom då de upplevde sig bli definierade av sina ärr.  

• Anpassningen till sitt nya liv pågick kontinuerligt och verkade aldrig bli klar.  

• Upplevelsen av att inte vara nöjd med flera delar av sitt liv fanns och tiden upplevdes 

spela en avgörande roll i strävan efter en ny normalitet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 % med stöd av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 
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Tabell 3: Artikelöversikt 6 

 

 

Referens Khoshnami, M. S., Mohammadi, E., Rasi, H. A., Khankeh, H. R., & Arshi, M. (2017). Conceptual 

model of acid attacks based on survivor´s experiences: Lessons from a qualitative exploration. 

Burns, 43(2017), 608-618. doi: 10.1016/j.burns.2016.10.003 

Land  

Databas 

Iran 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet med studien var att undersöka olika aspekter på fenomenet syraattack baserat på iranska 

överlevares upplevelser. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded Theory 

Urval Strategiskt urval av informanter tillämpades och rekryterades på en brännskadeenhet i Iran. 

Patienter, som de senaste fem åren hade blivit utsatta för syraattack, presenterades av enhetens 

chef för forskarna. Därefter kontaktades patienterna som svarade mot inklusionskriterierna. Av de 

12 rekryterade informanterna var sex kvinnor och sex män i åldern 23-44 år med varierande 

utbildningsnivå och civilstånd.  

Datainsamling Forskarna använde semistrukturerade intervjuer med övergripande och utforskande frågor. 

Intervjuerna varade cirka 40-75 minuter, spelades in och transkriberades. Som komplement 

gjordes fältanteckningar under intervjuerna. Datainsamlingen gjordes parallellt med analysen och 

avslutades när forskarna ansåg att inga nya meningsbärande begrepp framkom i intervjuerna och 

datainsamlingen var datamättad. 

Dataanalys Konstant jämförande trestegsanalys enligt Strauss och Corbin användes som analysmetod. 

Materialet lästes åtskilliga gånger, kodades och utmynnade i koncept, kategorier och 

underkategorier. Kategorierna reducerades till kärnkategorier och underkategorier. Analysen 

resulterade i ett förslag på begreppsmodell. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats • Självförtroendet ökade då personer med ärr vågade gå ut i samhället och socialisera. 

• Psykisk ohälsa upplevdes flera år efter brännskadan och de upplevde sig skuldbelagda av 

omgivningen vilket ledde till upplevelsen av att få en stämpel och etikett. 

• Upplevde sig övergivna då samhällets stöd brast.  

• Det fanns många hinder att övervinna för att kunna delta aktivt i samhället igen.  

• Upplevelser fanns av ensamhet och isolering. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83 % med stöd av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 
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Referens Kornhaber, R., Wilson, A., Adu-Qamar, M. Z., & McLean, M. (2014). Coming to terms with it 

all: adult burn survivors´ ”lived experience” of acknowledgement and acceptance during 

rehabilitation. Burns, 40(2014), 589-597. doi: 10.1016/j.burns.2013.08.038 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att besvara frågan ”Hur accepterar och erkänner brännskadade överlevare 

sin skada?” och sträva efter att avslöja brännskadades uppfattning av sin upplevelse av livet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Beskrivande fenomenologi 

Urval Strategiskt urval av informanter tillämpades och rekryterades från brännskadeenheter i Australien.  

Sjuksköterskor (SSK) från brännskadeenheter blev kontaktade via mail och ombads hjälpa till att 

identifiera potentiella informanter. SSK gav information till informanterna om studien, vid 

intresse för deltagande gavs namn och kontaktuppgifter till försteförfattaren (FF). Därefter 

kontaktades informanterna av FF som säkerställde att informanterna uppfyllde inklusionskraven.  

Av de totalt 21 rekryterade informanterna mellan 21 och 65 år var 20 män och en kvinna, de hade 

20-90% TBSA och hade vistats på sjukhus på grund av sin brännskada i genomsnitt 185 dagar. 

Samtliga var engelskspråkiga och deras skada hade uppkommit de senaste åtta åren. Det fanns 

önskemål att rekrytera fler kvinnor till studien men de svarade inte mot urvalskriterierna eller ville 

inte deltaga.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor utfördes av FF mellan februari och november 

2011, 6 månader till 8 år efter skadans uppkomst. Intervjuerna spelades in digitalt och varade cirka 

35-83 minuter. Intervjuerna transkriberades ordagrant av en professionell översättningstjänst och 

inkluderade både verbal och icke verbal kommunikation.  Då inga nya meningsbärande begrepp 

framkom i intervjuerna ansågs datainsamlingen vara datamättad och avslutades.  Informanterna 

läste och godkände materialet före analysen. 

Dataanalys Dataanalys av materialet gjordes av FF genom Coliazzi´s metod i 7 steg. Inledningsvis skapades 

en känsla av informanternas beskrivning av upplevelser. Nästa steg bestod i att koda signifikanta 

uttalanden och fraser följt av att skapa meningsbärande enheter i uttalandena och gruppera 

enheterna till kategorier och uttömmande beskrivningar. De sista två stegen innefattar 

informanternas läsning, godkännande och eventuella ändringar av det sammanställda materialet. I 

resultatet presenteras fyra tema. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats • Från kroppen kom upplevelsen av stark fysisk närvaro och det fysiska utseendet 

påverkade personernas känsloliv.  

• Kroppen upplevades främmande och det fanns en ökad kroppsmedvetenhet. 

• Det var svårt att reglera kroppstemperaturen och det ökade känslan av att vara 

främmande i den egna kroppen. 

• Upplevelsen av skuld var stor. Det var speciellt utmanande att tvingas konfronteras med 

sitt nya utseende. 

• Det upplevdes svårt att acceptera att livet inte skulle återgå till hur livet var före 

brännskadan. Acceptans var en förutsättning för att kunna gå vidare med livet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 % med stöd av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 
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Referens Martin, L., Byrnes, M., McGarry, S., Rea, S., Wood, F. (2017b) Social challanges of visible 

scarring after severe burn: A qualitative analysis. Burns, 43(2017), 76-83. doi: 

10.1016/j.burns.2016.07.027 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att utreda vuxna brännskadades upplevelser av mellanmänskliga och 

sociala relationer som en potentiell barriär för posttraumatisk tillväxt hos personer med 

brännskador på händer eller ansikte.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologi 

Urval Strategiskt urval av informanter tillämpades och rekryterades via brev. 

Av totalt 17 informanter hade 16 synliga ärr, sex kvinnor och tio män och de hade 15-85% TBSA. 

Informanterna var 18-61 år och hade blivit brännskadade för mer än två år sedan.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes med totalt 16 informanter, de spelades in och 

transkriberades ordagrant av försteförfattaren (FF). Efter 15 intervjuer framkom inga nya 

meningsbärande begrepp och datainsamlingen var datamättad och avslutades. Därefter 

genomfördes ytterligare en intervju för att säkerställa datamättnad. 

Dataanalys Tematisk analys gjordes av FF och konfirmerades av andreförfattaren enligt Techs metod för 

kodning. Varje intervju lyssnades på och lästes upprepade gånger. Sju kategorier och sju 

underkategorier skapades. Informanterna fick läsa och godkänna materialet. Mjukvaruprogrammet 

NVIVO användes som stöd i dataanalysen.  

Bortfall 1 person utan synliga ärr. 

Slutsats • Det fanns en upplevelse av ökad kroppsmedvetenhet. 

• Personerna upplevde sig avhumaniserade av omgivningens stirrande blickar.  

• Intimitet med andra personer ledde till känslor av hög självmedvetenhet och oro och 

nervositet. Det fanns även en rädsla att bli avvisad av andra människor.  

• Rädsla och oro upplevdes kring frågor från andra om ärren och ledde till känslan av att 

vara andra till lags mot sin egen vilja.  

• Vid social interaktion med andra ökade känsla av förödmjukelse och genans.  

• Ärren var ett hinder för social interaktion och ledde till att personerna stötte bort sina 

vänner.  

• Acceptans av det som inte kunde förändras var en viktig brytpunkt i 

rehabiliteringsprocessen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 95 % med stöd av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 
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Referens McLean, L. M., Rogers, V., Kornhaber, R., Proctor, M-T., Kwiet, J., Streimer, J., & Vandervord, 

J. (2015). The patient-body relationship and the ”lived experience” of a facial burn injury: a 

phenomenological inquiry of early psychosocial adjustment. Journal of Multidiciplinary 

Healthcare, 8(2015), 377-387. doi: 10.2147/JMDH.S89375 

Land  

Databas 

Australien 

Manuell sökning 

Syfte Syftet med studien var att få en större insikt i ”den levda upplevelsen” hos individer med 

brännskada i ansiktet med fokus på tänkbara förändringar i förhållandet till sin egen kropp och 

tidig psykosocial anpassning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Beskrivande fenomenologi 

Urval Strategiskt urval av informanter påbörjades 2011 och pågick under sex månader på en 

brännskadeenhet i Australien. Personalen på brännskadeenheten informerade informanterna om 

studien. De informanter som svarade mot inklusionskriterierna och ville delta i studien 

vidarebefordrades till forskarteamet. En av forskarna träffade informanterna för att vidare 

diskutera och konstatera om de uppfyllde alla kriterier. Rekryteringen resulterade i sex 

informanter, två kvinnor och fyra män, mellan 29 och 55 år med 0.8-55% TBSA. Samtliga 

informanter hade synlig brännskada i ansiktet, hade vistats på sjukhus till följd av brännskadan i 3-

60 dagar och hade ingen kognitiv svikt med förmåga att ge informerat samtycke. De talade och 

skrev engelska. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer utformades av tre ur forskarteamet och validerades. Intervjuerna 

varade cirka 70-140 minuter, de spelades in och transkriberades ordagrant.  I kombination med 

intervjun genomgick varje informant en omfattande psykiatrisk bedömning under 

sjukhusvistelsen. Denna kliniska bedömning omfattades av mental status, psykiatrisk anamnes, 

personlighetsanalys, drog- och alkoholkonsumtion, samt psykosociala förhållanden. 

Fem informanter intervjuades under sjukhusvistelsen och en efter utskrivning. 

Dataanalys Tematisk dataanalys av materialet gjordes av FF genom Coliazzis metod i 7 steg. Det 

transkriberade materialet analyserades av två av författarna. Signifikanta uttalanden och fraser 

identifierades och gjordes till meningsbärande begrepp som kondenserades till kluster och teman. 

Tre övergripande teman och tio underteman granskades av en tredje forskare. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats • Personerna upplevde en förändrad syn på sin kroppsuppfattning och relationen till sig 

själva förändrades. 

• Kvinnliga deltagare beskrev stress kring sin nya utseende och män upplevde en mer 

närvarande kropp. 

• De upplevde rädsla för döden, panikkänslor och psykisk ohälsa. Känslan av att inte kunna 

fly eller få hjälp. 

• Upplevelser av skuld när de skulle förstå varför just de blivit drabbade. 

• Starka band till familj och vänner upplevdes som positivt. 

• Genom att ta en dag i taget skulle livet återgå till det normala. 

• Erfarenheter av brännskadan hade lett till något positivt, de hade blivit stärkta och ville 

leva livet till fullo.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83 % med stöd av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 
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Referens Moi, A. L., & Gjengedal, E. (2014). The lived experience of relationships after major burn injury. 

Journal of Clinical Nursing, 23(15-16), 2323-2331. doi: 10.1111/jocn.12514 

Land  

Databas 

Norge 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att beskriva betydelsen av relationer efter brännskada för att tillföra 

värdefull kunskap och bidra till utveckling av brännskadevård. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Beskrivande fenomenologisk design 

Urval Strategiskt urval av informanter tillämpades och rekryteringen av informanter skedde på 

mottagningen vid Norges nationella brännskadecenter.  Informanterna uppfyllde kraven för större 

brännskada enligt American Burn Associations kriterier för större brännskada som hotar 

funktionen, utseendet eller livet på patienten. Alla 14 informanter, tre kvinnor och 11 män, var 18 

år eller äldre vid skadans uppkomst. Informanterna var 19 till 74 år, de hade 7.5-62% TBSA och 

de hade vårdats på sjukhus i 17 till 118 dagar på grund av brännskadan. Informanterna hade ingen 

kognitiv svikt som överskuggade brännskadan eller några fysiska hinder som påverkade deras 

talförmåga.  

Datainsamling Intervjuerna utfördes under en 14 månaders period och gjordes fem till 35 månader efter 

brännskadans uppkomst. Av de 14 deltagarna intervjuades nio personer en gång, fyra intervjuades 

två gånger och en person intervjuades tre gånger vilket resulterade i totalt 20 intervjuer som 

varade i genomsnitt 130 minuter. Försteförfattaren (FF) genomförde intervjuerna som spelades in 

och transkriberades ordagrant. Fältanteckningar skrevs direkt efter varje intervju.  Då inga nya 

meningsbärande begrepp framkom i intervjuerna ansågs datainsamlingen vara datamättad och 

avslutades. 

Dataanalys Materialet analyserades enligt fenomenologisk metod. Alla intervjuerna lästes en gång för att få en 

helhet och noteringar gjordes. Nästa steg var att läsa varje intervju i detalj och fokusera på viktiga 

aspekter i deltagarnas liv från brännskadans uppkomst fram tills tiden för intervju. Noteringar 

gjordes varje gång en intuitiv meningsförändring inträffade. Meningsbärande enheter skapades 

som organiserades ämnesvis där skillnader och likheter jämfördes. Relevanta förändringar 

resulterade i fyra olika teman.  Det stora materialet analyserades av mjukvaruprogrammet 

NVIVO. Andreförfattaren läste materialet och var involverad tolkningen. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats • Stirrande blickar från andra människor på grund av utseendeförändringen skapade olust, 

obehag och känslan av att vara förolämpad. 

• Personer med ärr upplevde att kroppen var mer närvarande, att kroppens tolerans för 

varmt och kallt vatten sjönk samt att smärta och klåda upplevdes plågsamt. 

• Ärren skapade en upplevelse av osäkerhet inför arbetslivet. 

• Personer med brännskador upplevde att livet passerade revy. 

• Brist på sympati och förståelse från familj, professionella och lekmän skapade känslan av 

konstant sorg och ilska.  

• Maktlöshet och hjälplöshet gjorde att personer med brännskador tappade humöret.  

• Personer med brännskador och ärr upplevde att det inte fanns några hinder när tiden 

passerade och de hade accepterat sina ärr.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 % med stöd av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 
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Referens Zamanzadeh, V., Valizadeh, L., Lofti, M., & Salehi, F. (2014). Burn survivors’ experience of core 

outcomes during return to life: A qualitative study. Journal of Caring Science, 3(4), 227-237. doi: 

10.5681/jcs.2014.025 

Land  

Databas 

 Iran 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet med studien var att beskriva överlevande brännskadades upplevelser. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

Urval Strategiskt urval av informanter tillämpades och rekryteringen skedde från en förteckning över 

utskrivna patienter på en brännskadeenhet i Iran. Av de informanter som var villiga att delta 

inkluderades 15 med hänsyn till variation på ålder, kön, arbete, utbildning och omfattning på 

brännskadan för att få maximal variation på informanter. Studien pågick mellan 2012 och 2013 

och informanternas brännskada hade uppkommit sex månader tidigare.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes och varade cirka 45 till 120 minuter. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Två av intervjuerna upprepades.  Då inga nya 

meningsbärande begrepp framkom i intervjuerna ansågs datainsamlingen vara datamättad och 

avslutades. 

Dataanalys Materialet analyserades genom innehållsanalys. I varje intervju analyserades ord, meningar och 

stycken och kategoriserades som meningsbärande begrepp. Olika koder jämfördes baserat på 

likheter och skillnader och därefter formades tre huvudkategorier och sex underkategorier.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats • Flertalet personer upplevde funktionella hinder på grund av smärta. 

• Livet efter skadan upplevdes bli ett helt ett nytt liv. 

• Tiden spelade en avgörande roll för att kunna acceptera det nya utseendet, ärren, att våga 

visa upp sina ärr i sociala sammanhang och att andras reaktioner påverkade i mindre 

utsträckning.  

• Anpassningen till livet med ärr och det nya utseendet var en dynamisk process. 

• Att uppleva frihet efter den smärtsamma läkningsprocessen gav möjlighet att tänka på 

framtiden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87 % med stöd av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier. 
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Artikel 
Leva med ärr -  

den nya kroppen 

Leva med ärr - 

börda 

Leva med ärr - 

försoning 

Abrams et al., 

(2016) 
x x x 

Dahl et al., 

(2012) 
x x x 

Hunter et al., 

(2013) 
x x  

Johnson et al., 

(2016) 
x x x 

Jones et al., 

(2017) 
x x x 

Khoshnami et al., 

(2017) 
x x  

Kornhaber et al., 

(2014) 
x x x 

Martin et al., 

(2017b) 
x x x 

McLean et al., 

(2015) 
x  x 

Moi och Gjengedal, 

(2014) 
x x x 

Zamanzadeh et al., 

(2014) 
x  x 
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