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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva hur patienter med typ-2 diabetes reflekterar kring egenvård 

och information gällande egenvård av fotsår. Studien hade en beskrivande design med 

kvalitativ ansats. I studien ingick fjorton patienter med typ-2 diabetes som hade fotsår 

relaterat till sin sjukdom. Dessa rekryterades från olika hälsocentraler i två städer i 

Mellansverige. Patienterna intervjuades och de transkriberade intervjuerna bearbetades sedan 

med kvalitativ innehållsanalys. Författarna fick fram sju underkategorier som sorterades in i 

två kategorier; reflektioner kring information om egenvård och reflektioner kring egenvård. I 

underkategorierna sågs det hur patienterna reflekterade kring den information om egenvård 

som de fått samt hur de reflekterar över utförandet av egenvård. Reflektionen kring 

informationen om egenvård visade att ungefär hälften av de intervjuade patienterna var nöjda 

med den information de fått om sjukdomen. De var även nöjda med den information om 

egenvårdsåtgärder de erhållit från diabetessköterska och läkare. I kategorin reflektioner kring 

egenvård framgick det att patienterna tyckte att egenvård var viktigt. De såg dock inte 

sambandet mellan en väl utförd egenvård och att detta minskar risken för att komplikationer 

ska uppstå. De var överlag nöjda med den professionella hjälp de fick från sjukvården.  
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Abstract 

The aim of this study was to find out how patients with type-2 diabetes reflected on self-care 

and the information about selfcareactivites regarding diabetic footulcers. 

The study has a descriptive design with a qualitative approach. The study included fourteen 

patients with type-2 diabetes and they had footulcers related to their disease. They were 

recruited from different health centres in two cities in the Middle Sweden. The patients were 

interviewed and the interviewes were transcribed and worked up with qualitative content 

analysis. The authors recived seven subcategories which were sorted into two categories; 

reflection regarding information about self-care and reflection regarding self-care. The 

subcategories showed what the patients reflections were about information regarding self-care 

and the reflection regarding the self-care they performed. Reflection about information 

regarding self-care showed that approximately half of the interviewed patients were satisfied 

with the information they had got about the disease. They were also satisfied with the 

information about self-care they had recived from their diabetic nurse and doctor. In the 

category reflection regarding selfcareactivities you could see that the patients thought that 

selfcareactivities were important. They did not see the conection between a well peroformed 

self-care and that it reduced the risks of complications. Most of the patients were satisfied 

with the help they got from professional healthcare professionals.  

  

Keyword:  Diabetic foot ulcers, information, self-care   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Förord 

Denna studie har gjorts av två författare gemensamt.  Arbetsfördelningen är jämnt fördelad 

under arbetets gång, det vill säga författarna har gjort lika mycket. Bakgrunden har författarna 

gemensamt skrivit. Avsnittet om typ-2 diabetes och riskfaktorer har författare U.L. skrivit.  

Avsnittet om fotsår och egenvård har författare H.W. skrivit. Tidigare forskning, vikten av 

preventiv fotvård och utbildning i egenvård har skrivits gemensamt. Hela metodavsnittet har 

skrivits av båda författarna gemensamt. Intervjuerna är gjorda av författarna var för sig då de 

gjordes i olika städer. Materialet transkriberades av respektive författare och därefter 

analyserade författarna varandras intervjuer. Meningsbärande enheter identifierades och 

kodades av författarna var och en för sig, kategoriseringen av koderna gjordes gemensamt. .  

Författare H.W. har skrivit om resultatet av reflektionen kring informationen om egenvård 

och författare U.L. har skrivit resultatet av reflektionerna kring egenvård. Diskussionsavsnittet 

har skrivits av båda författarna gemensamt.  
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1. Introduktion 

  

1.1 Bakgrund 

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som betyder att kroppen inte kan producera och 

känna av vad insulinet har för effekt i vävnaderna, och det i sig orsakar höga 

blodsockervärden. På lång sikt kan detta medföra komplikationer i blodkärlen och det i sin tur 

kan leda till exempelvis neuropati, fotsår och i värsta fall amputation (Kylberg & Lidell 2002, 

Wikblad 2006). En patient som får diabetes i unga år har en diabetes typ-1, medan typ-2 

diabetes som utgör 85-90 % av alla patienter med diabetes debuterar senare i livet (Kylberg & 

Lidell 2002, Agardh m.fl. 2005, Wikblad 2006). I dagens industrisamhälle lever vi allt längre 

då vi har gjort förändringar i livsstilen. Behandlingar av dödliga sjukdomar har förbättrats 

vilket har lett till en ökad förekomst av kroniska sjukdomar (Lerman 2004). En av 

anledningarna till den stora ökningen av patienter med typ-2 diabetes beror på att 

befolkningen idag lever längre och med högre ålder ökar risken att utveckla diabetes. 

Övervikt, oregelbundna kostvanor, fet mat, tobak, högt blodtryck och för lite fysisk aktivitet 

är också bidragande orsaker till att antalet patienter med typ-2 diabetes ökar (Kylberg & 

Lidell 2002, Agardh m.fl. 2005). En av komplikationerna av långvarig diabetessjukdom är att 

fotsår kan uppstå. Ungefär 15 % av de patienter som har diabetes kommer någon gång att 

drabbas av detta (Lindholm 2003, Johnston 2006, Wikblad 2006, Akbari 2007, Al-Maskari & 

El-Sadig 2007, Schmidt 2008, Kurd 2009). Andra studier har visat att risken för att drabbas av 

fotsår vid diabetes är så hög som 25 % (Boulton 2005, Cavanagh 2005, Singh 2005). Fotsår 

med eventuell amputation som följd är en möjlig komplikation av diabetes (Akbari m.fl. 

2007). Omkring 70 % av de amputationer som genomförs på dessa patienter föregås av ett 

fotsår (Lindholm 2003, Wikblad 2006). Huvudorsaken till uppkomsten av dessa sår uppges 

vara neuropati och perifer kärlsjukdom (Lindholm 2003). Regelbunden kontroll av fötterna, 

tillgång till professionell fotvård samt rätt stumpor och skor är viktiga faktorer för att minska 

risken för att fotproblem ska uppstå (Wikblad 2006). Ett av Världshälsoorganisationens mål 

från 1997 är att minska de komplikationer som är relaterade till diabetes med 20 % fram till 

2020. För att detta skall ske måste patienten engagera sig i sin egenvård samt utveckla sin 

förmåga till egenvård (Kylberg & Lidell 2002).  

  

1.2 Typ-2 diabetes  

Typ-2 diabetes är en sjukdom som utvecklas smygande utan några särskilda symtom och 

under en längre tid. Detta är den vanligaste formen av diabetes (Kylberg & Lidell 2002, 
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Agardh m.fl. 2005, Wikblad 2006 ). Sjukdomen uppkommer genom insulinresistens och till 

slut en bristande insulinproduktion. Med insulinresistens menas en nedsatt perifer känslighet 

för insulinets verkan i kroppens muskel-, lever- och fettvävnad. Dessa kan då inte tillgodogöra 

sig det insulin som produceras. Initialt i sjukdomsförloppet ökar betacellerna sin 

insulinproduktion för att ta hand om den förhöjda blodsockernivån som finns i blodet. Det är 

betacellerna i pankreas som producerar insulin. Kroppens betaceller tröttas efterhand ut vilket 

till slut leder till att insulinproduktionen kraftigt reduceras. Detta tillstånd uppkommer 

gradvis, ofta tar det cirka tio till femton år för att utveckla hypoinsulinemi (Paisey m.fl. 2002, 

Agardh m.fl. 2005, Wikblad 2006). Antalet nya fall av typ-2 diabetes ökar hela tiden. Om 

komplikationer uppstår kan detta medföra stora ekonomiska kostnader i form av sjukhusvård 

och sjukskrivningar. Även stora kostnader för omläggningsmaterial tillkommer. Faktorer som 

medverkar till att prevalensen ökar är att även övervikt ökar och den fysiska aktiviteten hos 

befolkningen minskar (Ockleford m.fl. 2008, Machado-Alba m.fl. 2009).  

  

Förutom risken för att få fotsår relaterat till sjukdomen diabetes ökar risken två till fyra gånger 

att drabbas av hjärt- kärl sjukdomar i jämförelse med individer utan diabetes. Njursvikt är ett 

annat stort problem för patienter med diabetes. Förhöjda blodglukosvärden under en längre tid 

vid diabetes ökar även risken för att retinopati utvecklas. Retinopati orsakar synproblem hos 

patienter med diabetes. Andra faktorer förutom höga blodglukosvärden som påverkar 

utvecklingen av retinopati är diabetesdurationen, nefropati och hypertoni (Wikblad 2006). 

  

1.2.1 Riskfaktorer  

För patienter med det så kallade metabola syndromet, alltså för personer som är överviktiga, 

har hypertoni, hyperlipidemi och insulinresistens är risken stor för att utveckla typ-2 diabetes 

(Wikblad 2006). Insulinresistensen är något som ökar vid övervikt, bukfetma och fysisk 

inaktivitet (Black m.fl.2004, Wikblad 2006). Enligt Worth (2007) är övervikt och fetma den 

största påverkbara riskfaktorn vid typ-2 diabetes. 

 

Perifer neuropati och perifer vaskulär sjukdom är komplikationer av en längre tids 

diabetessjukdom. Det är tecken på att dessa patienter löper en ökad risk för att utveckla fotsår 

med komplikationer som infektioner och eventuellt amputation som följd (Edwards 2008). Ett 

kraftigt svängande blodsocker under en längre tid är skadligt för det perifera nervsystemet och 

resulterar i sensorisk, motorisk och autonom neuropati. Risken för neuropati ökar med 
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patientens ålder och antal sjukdomsår (Cavanagh m.fl. 2005, Johnston m.fl. 2006, Edward 

2008, Schmidt m.fl. 2008).  

 

Sensorisk neuropati leder till minskad känsel i fötterna vilket kan resultera i oupptäckta 

skador som skavsår eller tryckskador. Patienterna kan missa att små sår eller blåsor 

uppkommit då känseln är nedsatt. En sten i skon hos dessa patienter kan få allvarliga följder 

om sår uppstår (Edward 2008). Motorisk neuropati resulterar i deformerade fötter och 

kloformade tår. Detta medför ett onaturligt tryck på fötterna vilket leder till att risken för att få 

förhårdnader och sår på fotsulorna ökar (Edward 2008). Forskning har givit indikationer på att 

fotens form och fotens deformitet kan ha betydelse för var fotsåret uppkommer (Ledoux m.fl. 

2005).  Autonom neuropati resulterar i att patienten inte kan utsöndra fotsvett. Huden blir 

därför torr och benägen att utveckla sprickor och fissurer där svamp och bakterier kan få fäste 

(Edward 2008).  

 

 De patienter som tidigare haft fotsår som läkt löper en större risk för att utveckla nya fotsår 

än de patienter som aldrig har haft några problem med fotsår tidigare (Owings m.fl. 2009).  

 

1.2.2 Fotsår 

Behandlingen av diabetiska fotsår är en stor kostnad för sjukvården och för samhället (Ledoux 

m.fl. 2005, Johnston m.fl. 2006, Al-Maskari & El-Sadig 2007, Gale m.fl. 2008). Ofta är 

behandlingen mycket långvarig på grund av att läkningsprocessen tar så lång tid. Många sår 

läker inte alls trots intensiv behandling utan kan resultera i amputation (Cavanagh m.fl. 2005, 

Al-Maskari & El-Sadig 2007, Gale m.fl. 2008). Diabetesrelaterade fotsår ökar risken för 

infektioner, amputationer och med det lägre livskvalitet (Johnston m.fl., 2006). Sårets 

lokalisation och storlek, blodcirkulationen samt om patienten har någon infektion i såret har 

visat sig ha betydelse för slutresultatet i läkningsprocessen (Oiybo m.fl. 2000). Tidigare 

forskning har visat att om patienter som har en ökad risk för att få fotkomplikationer upptäcks 

på ett tidigt stadium kan uppkomsten av diabetiska fotsår minskas kraftigt (Al-Maskari & El-

Sadig 2007). 

  

1.3 Egenvård 

Patienter med diabetes behöver utföra regelbunden egenvård för att kontrollera sin sjukdom 

och förebygga komplikationer. Dessa aktiviteter bör integreras som en naturlig del i det 

dagliga livet (Schmidt m.fl. 2008). Rekommenderade egenvårdsåtgärder för att minska att 
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skador på fötterna uppstår inkluderar regelbundna inspektioner av fötterna, utvalda speciella 

skor samt undvikande av vassa föremål som kan skada fötterna. För en del patienter kan det 

vara svårt att utföra egenvård av sina fötter. Patienterna kan ha dålig syn så att de inte kan 

utföra inspektioner eller de kan ha svårt att röra på sig så att de inte har möjlighet att kunna 

sköta om sina fötter. En tät kontakt mellan patient och hälsovård är då viktig (Mason m.fl. 

1999). En väl utförd preventiv fotvård kan reducera risken för diabetesrelaterade 

komplikationer i fötterna. (Johnston m.fl. 2006). Patienter med diabetes, speciellt de som 

löper en ökad risk för att få fotsår informeras om att alltid använda terapeutiska skor och att 

aldrig gå barfota för att undvika att skador uppstår på fötterna (Owings m.fl. 2009). I en studie 

av Gale m.fl. (2008) visade det sig att deltagarna var osäkra på vad ett fotsår var och de 

förstod inte vilka svårigheter sårläkningen kunde medföra. De prioriterade inte 

skadeprevention eftersom de inte visste att det var en vanlig orsak till fotsår. De var medvetna 

om att amputation av nedre kroppsdelar var vanligare hos patienter med diabetes men de 

kopplade inte ihop det med fotsår utan med dålig cirkulation. För att få igång en ökad 

cirkulation i fötterna gick de istället barfota (Gale m.fl. 2008). 

 

1.4 Tidigare forskning 

Inga kvalitativa studier som beskriver reflektioner kring egenvård eller reflektioner kring 

information om egenvård av fotsår hos patienter med typ-2 diabetes har gått att hitta. Att 

utbilda patienter med diabetes handlar inte enbart om information om sjukdomen utan även 

om patienternas uppfattning, känslor och motivation för att kunna hantera den dagliga 

egenvården och de livsstilsförändringar som måste göras. Patienterna kunde bara lära sig 

handskas med sin diabetessjukdom om de förstod vikten av den dagliga egenvården och att de 

aktivt medverkade för att i tidigt skede upptäcka komplikationer (Garcia & Suarez 1996). 

Utbildning i diabetesvård har blivit en viktig del i behandlingen i många länder och då 

speciellt bland de patienter med diabetes som kan påverka sin sjukdom med ändrade kost- och 

motionsvanor. Utbildningsprogram som fokuserar endast på teori är inte att föredra. Istället 

skall patienterna genom att själva utföra omvårdnadsarbetet kring sin sjukdom få mer kunskap 

om egenvård. De får då sätta upp egna omvårdnadsmål gällande kost och motion (Kulzer m.fl. 

2007).  

 

I en studie gjord i Tyskland där patienterna delats upp i olika grupper beroende på hur mycket 

information de fått angående egenvård av fötter samt hur hög risk de haft för att utveckla 

fotsår visade det sig att de som fått information och utbildning angående detta vid ett flertal 
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tillfällen utförde fler egenvårdsåtgärder än de patienter som fått informationen mer sällan 

(Schmidt 2008). Det visade sig även att de patienter som löpte en stor risk för att utveckla 

fotsår oftare sökte professionell hjälp för fotvård men de utförde sällan egenvårdsåtgärder 

som inspektioner av fötterna eller kontroller av skor och strumpor (Schmidt 2008).  

  

Flera studier (Hawley 2004, Singh m.fl. 2005, Wens m.fl. 2005) visade hur vårdpersonal ser 

på hur utbildning och vård av patienter med typ-2 diabetes skall utföras, dels för att minimera 

riskerna för ett ständigt svängande blodsocker men även för att minska riskerna för att dessa 

patienter skall utveckla fotsår med eventuell amputation som följd. Behandlingen av 

diabetiska fotsår skiljer sig kraftigt åt mellan olika länder och de generella riktlinjerna följs 

inte (Prompers m.fl. 2008). Personalens egna värderingar resulterar i att de rekommenderade 

terapierna inte används. Fokus bör istället läggas på att riktlinjerna ska följas för att patienter 

med diabetiska fotsår ska få en optimal vård (Prompers m.fl. 2008).  

 

I en avhandling av Smide (2003) framkom det skillnader mellan patienter med diabetes i 

Tanzania och patienter med diabetes i Sverige. Skillnaderna var att i Tanzania var bristen på 

läkemedel och utbildning en stor bidragande orsak till brister i egenvård, medan svenska 

patienter inte kunde uppge någon specifik orsak till dessa brister. En möjlig orsak enligt 

svenska diabetiker är att de inte tar eget ansvar för sin egenvård (Smide 2003). 

 

 I en studie av Ghanassia m.fl. (2008) rapporterades det att patienter som vårdats på sjukhus 

under längre tid för sina diabetiska fotsår ofta hade gott resultat gällande läkningen av 

fotsåren. På lång sikt så var prognosen för dessa patienter dålig med återkommande fotsår och 

eventuell amputation som följd. Detta berodde till största del på att dessa patienter var väldigt 

kärlsjuka men även att de rekommenderade egenvårdåtgärderna inte följdes.  

 

I en kvalitativ svensk studie av Hjelm m.fl. (2002) angående egenvård vid typ-2 diabetes 

kunde skillnader ses mellan män och kvinnor vad det gäller utförande av förebyggande 

egenvård. Kvinnor var mer aktiva och försökte påverka sin situation genom att aktivt använda 

egenvård och preventiva metoder. De sökte oftare information för att kunna anpassa sig till 

situationen. Män visade sig ha en mer passiv inställning till egenvård och prevention. I stället 

sökte männen vård i akuta situationer och hade en mer pessimistisk syn på framtiden, en 

passiv attityd och ville ha mer hjälp av vårdpersonal samt makan (Hjelm m.fl. 2002). I en tysk 

studie av Schmidt m.fl. (2008) sågs signifikanta skillnader mellan män och kvinnor gällande 
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utförande av egenvård. Överlag utförde kvinnorna fler egenvårdsåtgärder än männen (Hjelm 

m.fl. 2002, Schmidt m.fl. 2008).  

 

1.4.1 Vikten av preventiv fotvård 

Genom att informera patienterna om att regelbundet inspektera fötterna, använda utprovade 

skor och att använda sig av preventiv fotvård kunde riskerna för att få diabetesrelaterade 

fotsår reduceras (Johnston m.fl. 2006, Machado-Alba m.fl. 2009). Enligt Socialstyrelsen 

(2010) bör diabetesvården genomföra regelbunden screening för att påvisa känselbortfall, 

cirkulationsstörningar och felställningar i foten. Dessa riskfaktorer går på det här sättet lätt att 

identifiera och kan genomföras av läkare, diabetessköterska eller fotterapeut (Boulton m.fl. 

2005, Johnston m.fl. 2006).  

 

1.4.2 Utbildning i egenvård 

Studier har visat att patienter med typ-2 diabetes haft god effekt av kontinuerlig interaktiv 

utbildning gällande förebyggande egenvård. Då kände patienterna att de kunde klara av att 

sköta sin diabetessjukdom (Garcia & Suarez 1996, Ockleford m.fl. 2008). 

Utbildningsprogram som fokuserar endast på teori är inte att föredra. Istället skall patienterna 

genom att själva utföra omvårdnadsarbetet kring sin sjukdom få mer kunskap om egenvård. 

De får då sätta upp egna omvårdnadsmål gällande kost och motion (Kulzer m.fl. 2007).  I en 

studie av Malpass m.fl. (2008) visade det sig att då information om fysisk aktivitet och diet 

gavs samtidigt uppmuntrades patienterna att göra en livsstilsförändring. 

 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården rekommenderas gruppbaserad 

patientutbildning som leds av personer med både ämnes- och pedagogisk kompetens. Detta 

har visat sig ge ett bra behandlingsresultat framför allt hos patienter med otillfredsställande 

glukoskontroll (Socialstyrelsen 2010). Att utbilda patienter med diabetes handlar inte enbart 

om information om sjukdomen utan även om patienternas uppfattning, känslor och motivation 

för att kunna hantera den dagliga egenvården och de livsstilsförändringar som måste göras. 

Genom att få patienterna att förstå vikten av den dagliga egenvården kunde de aktivt 

medverka för att i ett tidigt skede upptäcka komplikationer (Garcia & Suarez 1996). 

Utbildning i diabetesvård har blivit en viktig del i behandlingen i många länder och då 

speciellt bland de patienter med diabetes som kan påverka sin sjukdom med ändrade kost- och 

motionsvanor. Tidigare forskning har visat att utbildningsaktiviteter i grupp kan få deltagarna 

till att utföra positiva livsstilförändringar. Det ges även tillfällen till att utbyta idéer med 
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varandra för att öka det sociala stödet (Garcia & Suarez 1996, Malpass m.fl. 2008, Ockleford 

m.fl. 2008).  

 

Enligt Peters m.fl. (2000) är det viktigt att inom primärvården ha en sjuksköterska med 

speciell kompetens gällande diabetes í utformandet av omvårdnaden kring dessa patienter. De 

är viktiga även i utbildningen av patienternas anhöriga. I en studie av Kurd m.fl (2008) 

beskrevs att patienters diabetiska fotsår oftare läktes ut om de behandlats på en vårdcentral 

där de använt sig av fyra veckors prognostisk information. Detta innebar att en bedömning 

gjordes utifrån fotsårets aktuella status för att avgöra vilken behandling som skulle sättas in i 

form av omläggning eller kirurgi. Då visade det sig att det var till fördel för patienter med 

diabetiska fotsår om vårdcentralen de gick på med sina sår använde sig av prognostisk 

information och inte endast av riktlinjer när det gällde omvårdnaden av såret. 

  

1.5 Problemformulering 

Antalet patienter med typ-2 diabetes ökar i snabb takt och med dem även komplikationerna.  

Adekvat information angående egenvård till dessa patienter är därför en viktig del i det 

förebyggande arbetet. Därför bör informationen förbättras sett ur patientens perspektiv. 

Någon kvalitativ studie som visar hur patienterna själva reflekterar kring egenvård och 

information om egenvård gällande diabetiska fotsår har inte gått att hitta.  

  

1.6 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor och män med typ-2 diabetes reflekterar kring 

information om egenvård och egenvård gällande diabetiska fotsår. 

 

2. Metod 

  

2.1 Design 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med beskrivande design enligt Polit och Beck (2008).  

  

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp  

Patienterna i studien valdes ut genom bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2008). Det innebar 

att de patienter som uppfyllde kriterierna och som var möjliga att nå tillfrågades om att delta i 

studien. Kriterierna de skulle uppfylla för att delta var att de hade typ-2 diabetes och att de 

hade fotsår relaterat till sin sjukdom. De rekryterades från olika hälsocentraler i 
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Mellansverige. Nitton patienter blev tillfrågade om att delta i studien. Av dessa tackade två av 

patienterna nej till att delta, två som tackat ja blev akut sjuka. Femton intervjuer gjordes med 

åtta män och sju kvinnor. En intervju har inte använts då patienten på grund av afasi inte själv 

kunnat uttrycka sin uppfattning. Patienternas medelålder för kvinnor var 73,3 år och för män 

var det 63,0 år, se tabell 1.  Medelvärde för antalet år som patienterna haft diabetes går inte att 

fastställa då en av patienterna inte kommer ihåg hur länge hon haft sin sjukdom. Talet i den 

första kolumnen i tabell 1 redovisas i studiens resultatdel vid citaten. 

  

Tabell 1. Beskrivning av undersökningsgruppen 

Patientens ålder Antal 

sjukdomsår 

Tidigare sår  Behandling 

43 20 Ja Insulin 

60 27 Ja Ingen 

61 3 Ja Tablett 

61 21 Ja Insulin 

62 24 Ja Insulin 

62 25 Ja Insulin 

69 8 Nej Tablett 

72 32 Ja Insulin 

75 23 Ja Insulin 

78 10-11 Nej Insulin 

79 8 Ja Insulin 

79 30 Ja Tablett + insulin 

80 25 Ja Insulin 

81 Okänt Ja Insulin 

  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Patienterna fick svara på frågor om reflektioner kring information om egenvård och 

reflektioner kring egenvård gällande fotsår samt vad de själva utförde för egenvård. 

Datainsamlingen skedde genom semi- strukturerade intervjuer. En intervjuguide utformades 

och två provintervjuer utfördes för att utvärdera huvudfrågorna. Dessa två intervjuer användes 
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i studien. Detta gjordes för att minska riskerna för etiska problem så som exempelvis att 

deltagarna kunde uppfatta frågorna som känsliga eller kränkande. Bakgrundsfrågor om ålder, 

kön, sjukdomsdebut, vilken behandling deltagarna har för sin diabetes samt om det är första 

gången de har fotsår eller om de haft problem med det tidigare ställdes. Patienterna fick svara 

på fem huvudfrågor som var; 1. Vilken information angående egenvård av dina fötter har du 

fått av din distriktssköterska? 2. Vilka reflektioner gjorde du när du fick den informationen? 

3.Vilken egenvård utför du själv av dina fötter? Till exempel smörjer du fötterna, inspekterar 

skor och stumpor eller går du på fotvård? 4. Vad har du för förslag på hur informationen ska 

ges för att väcka patientens intresse för sin egenvård vid fotsår? 5. Är det något som jag glömt 

att fråga som Du skulle vilja komplettera med som gäller egenvård av fotsår och information 

om det? 

  

2.4 Tillvägagångssätt 

En skriftlig ansökan till forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle skickades in. Efter 

godkännandet kommit från dem anhölls om tillstånd hos respektive verksamhetschef för att få 

utföra studien på de hälsocentraler som berördes. När verksamhetscheferna givit sitt tillstånd 

till att genomföra studien skickades en ansökan även till vårdenhetscheferna för de utvalda 

hälsocentralerna om tillstånd för att genomföra intervjustudien. När godkännande från 

vårdenhetschefen kommit lämnades ett missivbrev angående studien till distriktssköterskorna 

på de berörda hälsocentralerna. Distriktssköterskorna kom att ta första kontakten med de 

patienter som uppfyllde kriterierna för att delta i studien. Patienterna fick då ta del av 

missivbrevet angående förfrågan om att delta i studien. Då de tackat ja till att delta 

kontaktaktade distriktssköterskorna författarna så att en kontakt kunde etableras med 

patienterna. Patienterna fick då bestämma var intervjun skulle äga rum samtidigt gavs 

patienterna möjlighet att ställa frågor om det fanns några oklarheter i missivbrevet. Tio av 

intervjuerna har skett i patienternas egna hem och fyra valde att göra intervjun efter en 

omläggning eller efter ett läkarbesök på sin hälsocentral. Intervjuerna som tog 10-30 minuter 

gjordes enskilt av författarna under våren 2010 och spelades in på band. Författarna 

avlyssnade och transkriberade sedan var för sig de intervjuer de genomfört.  

  

2.5 Dataanalys 

Den metod som kom att användas för analys av erhållna data var en kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004). En noggrann genomgång av de transkriberade 

intervjuerna gjordes för att få en helhet av innehållet. I ett första skede kom författarna att 
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identifiera meningsbärande enheter utifrån syftet i varandras intervjuer som därefter 

kondenserades och kodades. Efter detta grupperades koderna utifrån syftet i subkategorier och 

kategorier av författarna gemensamt. För exempel på analys se tabell 2. Vid ett tillfälle 

gjordes en gemensam diskussion om kategoriseringen med andra studiekamrater. 

  

Tabell 2. Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad text Kod Underkategori Kategori 

Ja, ja försöker ta 

det lite försiktigt 

med den där 

fotfilen, ja 

tycker det är 

himla skönt och 

smörja in 

fötterna.   

Ja är försiktig med 

fotfilen men det är 

skönt att smörja 

fötterna 

Rädd att orsaka 

sår på foten  

Förstår vikten av 

egenvård 

Reflektioner 

kring egenvård 

Ja, hon 

(fotvården) sade 

ju att jag skulle 

smörja och hålla 

på 

Men annars 

någon annan 

upplysning har 

jag inte fått.  

 

 

 

Hon (fotvården) 

sade ju att jag skulle 

smörja 

Någon annan 

upplysning har jag 

inte fått 

Har endast fått 

Information om 

att smörja 

Saknar 

information om 

sjukdomen 

Reflektioner 

kring 

information om 

egenvård 

 

2.6 Forskningsetiska övervägande 

I den här studien då patienter intervjuades om sin reflektion kring information om egenvård 

samt reflektion kring egenvård var det viktigt att värna om patienternas integritet. En ansökan 

till forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle skrevs och skickades in för godkännande att 
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genomföra studien. För att patienterna inte skulle känna sig tvingade att delta i studien togs 

den första kontakten av patienternas ordinarie distriktssköterska och inte av författarna. I 

missivbrevet gavs information om att patientens deltagande i studien var frivilligt samt att 

framtida behandling inte skulle komma att påverkas om denne beslutar sig för att inte delta i 

studien eller eventuellt beslutar sig för att avbryta sin medverkan. I missivbrevet framkom det 

även att patienternas identitet inte kom att röjas då diktaten kom att behandlas konfidentiellt. 

Provintervjuer utfördes för utvärdering av eventuella etiska problem gällande 

frågeformuleringen. Patienterna informerades även muntligt om att deras personuppgifter 

skyddades på så sätt att intervjuinspelningarna raderades så snart de var transkriberade och 

analyserad. Författarna var de enda som kände till patienternas identiteter. Resultatet 

presenterades så att deltagarnas identiteter inte röjdes. 

 

3. Resultat 

Resultatet i studien presenteras i två kategorier samt sju underkategorier, se tabell 3. 

Underkategorierna stärks med citat från de intervjuer som gjorts med patienterna. Citaten 

redovisas i kursiv stil. 

  

Tabell 3. Kategorier samt underkategorier som beskriver patienternas reflektioner om 

egenvård vid fotsår 

 

Reflektioner kring information 

om egenvård 

Saknar information om egenvård  

Förstår eller minns inte information om 

egenvård 

Nöjd med informationen 

 

Reflektioner kring egenvård 

Förstår vikten av egenvård 

Nöjd med professionell kompetens 

Funderingar kring egenvård 

Avstår egenvård 

 

3.1 Reflektioner kring information om egenvård 

Denna kategori innehåller tre underkategorier och dessa är; saknar information om egenvård, 

förstår eller minns inte information om egenvård och nöjd med informationen. Dessa 

beskrevs av patienter med typ-2 diabetes som hade eller hade haft fotsår. 
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3.1.1 Saknar information om egenvård 

Det beskrevs i intervjuerna att patienterna ofta hade frågor gällande egenvård av sjukdomen 

och att information saknades. Några beskrev att informationen gällande kost och smärta var 

bristfällig och de önskade att den informationen hade varit bättre. Några saknade information 

om själva sjukdomen, hur bukspottkörteln fungerar samt hur effekten av insulin påverkar 

kroppen. Det visade sig också att vissa av patienterna ansåg sig ha fått för dålig information 

gällande fotvård och hur såren uppkommer och de önskade sig mer information om detta både 

av läkare samt diabetessköterska. Information om rökningens effekter för dessa patienter 

förekom sällan och några få av patienterna hade inte förstått vilken konsekvens rökningen 

kunde ha i kombination med diabetes och fotsår. En del av patienterna påpekade att mer 

åtgärder för att öka motivationen behövdes. Detta för att öka patienternas vilja och förmåga 

att göra det bästa av situationen. 

 

”… då var jag ju till en doktor jag hade där men dom nämnde inte hur jag skulle göra då 

heller.” (7)  

  

"Jag tycker inte jag fick nån annan information än kosten, har fått sökt information själv och 

lika när jag låg på sjukhus, då fick jag tjata." (11) 

  

3.1.2 Förstår eller minns inte information om egenvård 

Att vissa patienter antingen inte minns eller förstår informationen de får framkom ur 

analyserna av intervjuerna. Att patienterna kom i håg information som att de skulle vara noga 

med att smörja fötterna framkom tydligt. Då patienterna inte kommer i håg eller förstår 

informationen vet de dock inte vilken information de saknar och skulle vara i behov av och 

detta framkom i en del av intervjuerna. En av patienterna beskrev sig ha blivit lovad att bli bra 

i sina fötter efter en bypass operation men kände sig nu lite lurad då han inte blivit bättre och 

förstod inte varför det hade blivit så här. En del av patienterna förstod heller inte hur de kunde 

få sår när de skötte om fötterna. 

  

"/ej, nej, nej. /ej inte vad jag kommer ihåg heller, då ska jag ha missat det då. /ej…/… nej 

det kommer jag inte ihåg att hon har sagt någonting om heller. Bara att man ska smörja och 

smörja och det behöver inte vara något märkvärdigt att smörja med utan man kan smörja 

med vad som helst säger hon." (1) 
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"Jag blir lite röd på fötterna jag förstår inte varför jag blir det." (8) 

  

3.1.3 7öjd med informationen 

Ett par av patienterna i intervjuerna ansåg sig ha fått bra information gällande kost från dietist 

och några tyckte sig ha god kunskap inom detta område sedan tidigare. Patienterna beskrev att 

de var nöjda med den information de fått av diabetessköterskan men även informationen från 

personalen på fotvården. Den information som läkaren gett patienterna beskrevs vara bra och 

patienterna sa sig vara nöjda. Ett par av patienterna tycker sig ha fått bra information om 

smärtlindring och vet hur de skall smärtlindra sig vid behov. 

  

"Jag har fått mycket information, kan inte klaga på nått, allt har funkat bra." (11) 

  

"Hon var duktig att informera hela tiden så där är det högsta betyget." (13) 

  

3.2 Reflektioner kring egenvård 

Den här kategorin innehåller fyra underkategorier; förstår vikten av egenvård, nöjd med 

professionell kompetens, funderingar kring egenvård samt avstår egenvård. 

  

3.2.1 Förstår vikten av egenvård  

I intervjuerna med patienterna beskrevs det att de flesta utförde en del egenvårdsåtgärder. 

Många var noga med att smörja sina fötter och gjorde detta dagligen. En annan 

egenvårdsåtgärd som utfördes av de flesta av patienterna i studien var att de gick på fotvård 

och fick sina fötter omskötta. Ett par av patienterna fick hjälp av anhörig eller hemtjänst med 

att sköta om fötterna, de fick då hjälp med att fila och smörja fötterna samt hjälp med att 

klippa tånaglarna. Några av patienterna var noga med att inspektera sina fötter för att se så att 

de var hela och att inga förhårdnader, sprickor eller skavsår uppstått. Dessa var även noga 

med att inspektera sina strumpor och skor så att inga skavande föremål fanns däri. Det 

framkom i studien att ungefär hälften av patienterna var noga med sin kost. Mindre än hälften 

av patienterna hade regelbunden kontakt med fotrond. Det som patienterna reflekterade över 

var att de flesta tyckte att det var bra att gå på fotvård men att det var långa väntetider till att 

få komma dit. De som skötte om sina fötter själv var försiktiga i utförandet av egenvården för 

att skador på fötterna skulle undvikas till exempel genom att vara försiktig då de klippte 

tånaglar och filade fötterna. En av patienterna prioriterade inte fotvård, relaterat till sitt övriga 

hälsostatus, men beskrev ändå att det var viktigt för att minska risken för att fotsår skulle 
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uppkomma. Skor uppfattades som viktigt för många i förebyggandet av fotsår och de som fått 

skor utprovade av ortopedtekniska uppfattades som mycket nöjda. Regelbunden fysisk 

aktivitet var något som utfördes av få av patienterna i studien. Knappt hälften av patienterna 

utförde egenvård i form av ändringar i kosten. 

  

" Skorna, det är oerhört viktigt där vågar ja inte göra några avsteg." (13)  

  

"Ja, jag har ju sår på fötterna så jag har ju svårt för att röra på mig…så jag skulle nog röra 

på mig mera egentligen." (4)  

  

3.2.2 7öjd med professionell kompetens 

De intervjuade patienterna beskrev att de överlag var nöjda med den professionella 

kompetensen. Det som kunde ses var att de var nöjda med att de har fått gå på fotrond där de 

bland annat kunnat få hjälp av ortopedtekniska med att utprova skor. De intervjuade patienter 

som regelbundet gick på fotvård beskrev att de var nöjda med den hjälp de fick där. Dock 

önskade de flesta att de skulle få komma till fotvården oftare. Den hjälp patienterna har fått 

från distriktssköterskan med att utprova stödstrumpor har också varit uppskattad. Det var 

inom dessa områden som det specifikt framkom att de var nöjda med kompetensen. 

  

"Ja, precis va men ja tänker på själva principen där, ja var ju in 22 gånger på fotronden å 

just det där att dom hade ju alla med både ortopedtekniska, diabetes, ja hela programmet 

med på en gång så det tycker ja ju verkligen var bra..." (13) 

 

”/u skall dom prova ut nya strumpor åt mej, för ja har köpt på Apoteket själv. Joo, det är ju 

stödstrumpor Jo, det är väl dom där som dom kallar för kompressionsstrumper de va? men nu 

skall ju sköterskan // prova ut.” (14) 

 

3.2.3 Funderingar kring egenvård 

Det de intervjuade patienterna reflekterade över var hur de kunde få sår på sina fötter fast de 

smörjt dom själv och fått hjälp med fotvård av specialist. De beskrev att de känner oro för att 

sår som läkt ska komma tillbaka. Det fanns även de som ville komma i kontakt med fotrond 

men som inte visste hur den kontakten skulle tas. Funderingar kunde också ses vad det gällde 

kosten och uppkomsten av sår, de undrade över hur sår kunde uppkomma då kosthållningen 

var bra. 
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”Ja vill ju gå på ortopediska, men ja vet inte vem ja kan fråga om det." (12) 

 

"… jag smörjde ju varje kväll och höll ju på och jag kan inte förstå hur jag fick det där såret 

under foten för det vet jag inte varför jag fick det heller." (1) 

 

3.2.4 Avstår egenvård  

Hälften av de intervjuade patienterna avstod från att utföra viss egenvård av olika 

anledningar. En utförde inga egenvårdåtgärder alls. Den egenvårdsåtgärd som patienter till 

största del avstått från att utföra var fysisk aktivitet. En av de intervjuade var 

underbensamputerad och hade därför svårt att kunna röra på sig. Några av patienterna kunde 

inte utföra någon fysisk aktivitet relaterat till smärta från såren på fötterna. En av patienterna 

var svårt hjärt- och kärlsjuk och tyckte inte att egenvård av fötterna var något som han 

prioriterade. En patient gick emot de egenvårdsråd vad det gäller skor som denne fått för att 

kunna ha möjlighet att få utföra sitt intresse vilket var att dansa. En annan patient hade svårt 

för att acceptera sin sjukdom och äta rätt. Att titta efter vassa föremål i strumpor och skor var 

också en av egenvårdsåtgärderna som de flesta av patienterna avstod från att utföra. 

  

"… jag har ju, ja och så ska man gå då promenera och det kan jag ju inte nu heller för nu gör 

det ju så ont när jag promenerar så nu, jag har ju inte varit ut på hela vintern." (1) 

  

"Jaa, det vet jag inte, det har jag inte funderat på det här mycket, jag har mycket som snurrar 

i huvudet hela tiden om olika saker om min sjukdom, till exempel hjärtat och synen och jag 

har gjort en hjärtoperation och synen är nedsatt och ja, mycket. Därför har jag inte tänkt 

mycket på fötterna bara att smörja och sånt och ja." (2)  

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva hur patienter med typ-2 diabetes reflekterar kring 

information om egenvård och reflektioner kring egenvård av diabetiska fotsår.  Resultatet 

presenterades utifrån de två kategorierna reflektioner kring information om egenvård och 

reflektioner kring egenvård, samt sju underkategorier saknar information om egenvård, förstå 

eller minns inte informationen om egenvård och nöjd med informationen, förstår vikten av 

egenvård, nöjd med professionell kompetens , funderingar kring egenvård och avstår 
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egenvård . Av resultatet framgår att de flesta patienter tyckte att de hade fått bra information 

gällande att smörja sina fötter och den egenvårdåtgärden utfördes av de flesta av patienterna. 

Få hade fått information gällande kost men det visade sig trots det att det ändå var fler som 

utförde egenvård i form av koständringar. En av patienterna kunde heller inte förstå hur hans 

blodsocker kunde vara stabilt utan behandling och hade heller inte fått någon vidare förklaring 

till hur det kunde vara på det sättet. Motionen visade sig vara bristfällig hos många, endast ett 

fåtal patienter utförde regelbundet någon form av fysisk aktivitet. Många av patienterna var 

nöjda med den information de fått av läkare och diabetessköterska men kunde inte uppge 

någon speciell information om egenvårdsåtgärder som de fått. Inga skillnader kunde ses 

mellan män och kvinnor vad det gällde reflektioner kring information om egenvård och 

reflektioner kring egenvård. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Studien visade att patienter med typ-2 diabetes som har fotsår utför en del egenvårdsåtgärder 

som exempelvis att de går på fotvård och smörjer sina fötter. Detta kan bero på att både 

diabetessköterskan och personal vid fotvården informerade patienterna vid upprepade 

tillfällen om vikten av att smörja sina fötter. En stor brist i informationen till dessa patienter 

kan dock ses. Detta gäller främst kost och motion då få av deltagarna fått information om 

vikten av dessa. Utifrån resultatet av studien kan det ses att många av de intervjuade 

patienterna tyckte att de fått bra information. När författarna frågade om det var någon 

information de saknade kunde de inte uppge detta. Om detta beror på att patienten inte förstått 

informationen som de fått eller om informationen uteblivit är svårt att bedöma. Patienterna 

uppgav ofta att det var svårt att få tid till fotvård och att de önskade få gå dit oftare. Dock var 

de väldigt nöjda med den skötsel de fick där av sina fötter. Någon enstaka ansåg att fotronden 

borde utökas med mer träffar och mer samarbete mellan läkare. En av patienterna visste heller 

inte hur denne skulle gå tillväga för att få komma på ortopedtekniska. Detta visar på en stor 

brist i informationen då terapeutiska skor är till stor vikt för att förebygga fotsår hos dessa 

patienter. Även en annan viktig del i den förebyggande egenvården är sko och strumpkontroll 

samt inspektion av fötterna som utförs av väldigt få av deltagarna i studien. 

 

4.2.1 Utförda egenvårdsåtgärder 

Det visade sig utifrån studiens resultat att de flesta av patienterna som deltog i studien utförde 

någon form av egenvårdsåtgärder och detta i mycket olika omfattning. Enligt Schmidt m.fl. 

(2008) behöver patienter med diabetes utföra regelbunden egenvård för kontroll av sin 
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diabetessjukdom för att förebygga fotsår och även andra komplikationer. Det nästan alla de 

intervjuade patienterna i föreliggande studie hade utfört var att smörja sina fötter, många 

gjorde det dagligen och om de inte kunde utföra detta själv fick de hjälp av hemtjänst eller 

anhörig. De patienter som fått information om att smörja fötterna hade fått återkommande 

information om detta både från diabetessköterskan och även från fotvården. Egenvård i form 

av att smörja fötterna är en viktig del i preventionen av fotsår då fotens kondition påverkas 

mycket av den autonoma neuropatin. Vid autonom neuropati kan ingen fotsvett utsöndras och 

huden blir torr med följd att sprickor lätt kan uppstå (Edwards 2008). Även att gå på fotvård 

hos fotvårdsterapeut sågs som en viktig del i egenvården och utfördes av de flesta av 

patienterna i föreliggande studie. Preventiv fotterapi är något som minskar risken för att fotsår 

ska uppstå och är något som rekommenderas enligt Socialstyrelsen (2010). Medicinsk fotvård 

utfördes av fler än hälften av patienterna och det i form av att de gick på fotrond, fick hjälp av 

distriktssköterska med omläggning av fotsår samt att de använde utprovade 

kompressionsstrumpor. En fotrond utförs av ett multidisciplinärt fotteam. Dessa team har 

visat sig vara framgångsrika vid behandlingen av allvarliga fotproblem hos patienter med 

diabetes (Socialstyrelsen 2010). I en studie av Peters m.fl. (2000) beskrevs det att 

distriktssköterskan har en viktig roll i patienternas omvårdnad både vad det gäller utformandet 

av omvårdnaden samt utbildning om sjukdomen. Diabetessköterskan ska även vara ett stöd till 

de patienter som fått diagnosen diabetes men även för deras anhöriga (Peters m.fl. 2000). 

 

4.2.2 Information som erhållits 

I studien framkom inom vilka områden patienterna hade fått information om av sin 

diabetessköterska, fotvårdsterapeut och av sin läkare. Även att det var en del information som 

de hade sökt reda på själv. Informationen var inom områdena egenvård i form av kost samt 

sko och strumpkontroll. De hade även fått information om sjukdomen och information om 

egenvårdsåtgärder i form av fotvård.  

 

I en studie av Hjelm m.fl. (2002) har det visat sig att kvinnor oftare söker information själva 

om sin sjukdom än vad männen gör. Detta för att bättre kunna påverka sin situation och 

använda egenvård och preventiva metoder. Fysisk aktivitet är även något som utförs av några 

av deltagarna i studien fast resultatet visar att ingen upplevt att de fått någon information 

angående fysisk aktivitet. En patient har fått information om egenvård via radio medans andra 

sökt information på annat håll. Möjligen kan dessa patienter ha sökt egen information 

angående sjukdomen och då fått reda på vikten av kost och fysisk aktivitet vid diabetes. 
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Mindre än hälften av deltagarna hade fått information om kontroll av strumpor och skor från 

sin diabetessköterska, läkare eller från fotrond. Inspektionen är viktig att utföra relaterat till 

den sensoriska neuropatin då patienterna kan ha tappat känseln i sina fötter (Edwards 2008). 

Enligt Johnston m.fl. (2006) rekommenderas patienter med typ-2 diabetes få återkommande 

information om att kontinuerligt inspektera sina fötter, ha bra skor samt undvika att få in 

vassa föremål som kan ligga och skava i strumpor och skor detta för att minska risken för att 

fotsår skall uppstå. Ur resultatet framkom även att vissa patienter inte kom ihåg att de fått 

någon information om sin sjukdom eller att de i vissa fall uppfattat den information de fått på 

ett felaktigt sätt. Detta visar att det är viktigt att informera patienterna på ett så bra sätt som 

möjligt så att patienterna förstår vad läkaren säger och att riskerna för missuppfattningar 

reduceras .  

Tabell fyra visar inom vilka områden patienterna uppfattat att de fått information samt vilka 

egenvårdsåtgärder de utför. Resultatet här visar att den egenvård de utför inte stämmer 

överrens med den information som erhållits. Detta kan bero på att de själva varit aktiva och 

tagit reda på informationen själva. Kanske de även fått information om en del 

egenvårdsåtgärder som de genomför men att de har glömt bort att de en gång blivit 

informerade om det. 

Tabell 4. Resultat av information som erhållits och utförda egenvårdsåtgärder  

Information som 
erhållits 

Utförda egenvårdsåtgärder 

Information om fotvård  
5 av 14 
 
Information om sko och 
strumpkontroll  
5 av 14 
 
Information om kost  
2 av 14 
 
Information från 
vårdgivare angående 
egenvård  
7 av 14 
 
Information från annat 
håll än vårdgivaren 
angående egenvård  
3 av 14 
 

Fysisk aktivitet 
3 av 14 
 
Smörjer fötterna  
13 av 14 
 
Går på fotvård  
9 av 14 
 
Fotvård andra 
2 av 14 
 
Medicinsk fotvård  
8 av 14 
 
Inspektion av skor, 
strumpor och fötter 
4 av 14 
 
Kost 6 av 14 
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4.3 Metoddiskussion  

 

4.3.1 Trovärdighet 

Patienter med fotsår är en patientgrupp som ständigt ökar. För att få veta hur dessa patienter 

reflekterar kring information om egenvård samt hur de reflekterar kring egenvård gjordes en 

studie med kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck (2008) ger en beskrivande design 

möjlighet att ge ett rikt och djupt innehåll av det som skall beskrivas och målet är att ge en 

helhetsbild av intervjumaterialet. Urvalet av intervjupersonerna gjordes med ett 

bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2008). Urvalet kom att omfatta sex män och åtta kvinnor. 

Förutom att patienterna hade typ-2 diabetes var ett av inklusionskriterierna att de hade fotsår. 

På grund av svårigheter att rekrytera deltagare inkluderades även de patienter med typ-2 

diabetes som hade haft fotsår. Variationen i ålder, hur länge de haft fotsår och hur många 

gånger de haft fotsår varierade och gjorde därför så att det blev en stor bredd i intervjuerna. 

Semistrukturerade intervjuer enligt Polit och Beck (2008) valdes som datainsamlingsmetod 

där patienterna fick berätta fritt efter att författarna ställt öppna frågor. Frågorna var lätta att 

besvara och riktade följdfrågor fanns som ställdes om något behövde klarläggas eller om 

något svar var oklart. Dock hade flera följdfrågor kunnat användas för att få utförligare svar 

då innehållet i intervjuerna varierade mycket.   De flesta intervjuer gjordes i patienternas hem 

efter deras eget önskemål och detta gjorde att de kände sig lugna och trygga i sin hemmiljö 

och att intervjun inte blev avbruten. Några av de intervjuer som gjorts på hälsocentralen blev 

avbrutna. Om detta hade påverkan på resultatet är svårt att avgöra..  

 

4.3.2 Pålitlighet 

Intervjuerna har författarna gjort var för sig . Författarna analyserade varandras material och 

satte in dem i koder och kategorier. Allt har gjorts under handledning. Under ett av 

handledningstillfällena träffade författarna två andra studenter som även de var insatta i 

analysprocessen. Detta stärker pålitligheten enligt Sandelowski (1998). Dessa studenter 

fungerade som medbedömare. Dessa hade läst igenom materialet och diskussioner fördes 

angående val av koder och kategorisering. Analysen har gjorts inom några veckor efter det att 

intervjun gjorts och transkriberats, och det gjorde att intervjumaterialet var aktuellt och det är 

viktigt för att få en så säker analys av insamlade data som möjligt. Resultatet av intervjuerna 

har kanske kommit att se annorlunda ut om författarna genomfört dessa tillsammans. 
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4.3.3 Överförbarhet 

För att öka bedömningen av överförbarhet har författarna noggrant beskrivit urval, 

datainsamling och analysprocess samt resultat. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

dessa kriterier viktiga för att öka överförbarheten. Resultatet har presenterats i sju 

underkategorier och två kategorier. Detta är gjort i löpande text. Författarna har givit exempel 

på citat från intervjuerna för att få förståelse för resultatet. Urvalet av patienter till studien är 

gjort inom ett relativt stort område och var så pass omfångsrikt att det kan vara till nytta för 

andra patienter med samma problem. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Beskrivningen av inom vilka områden och i vilken omfattning patienterna i studien fått 

information var mycket varierande.  Tidigare studier har visat att de flesta patienter med typ-2 

diabetes är överviktiga och att övervikt är den största påverkbara riskfaktorn för att förebygga 

diabetes samt komplikationer av sjukdomen (Worth & Soran 2000, Hawley 2004). Informerar 

vi som distriktssköterskor patienterna om kosten på ett sätt som patienterna tar till sig, ges 

kanske informationen för sällan så att den glöms bort? Studier har ju även visat att anhöriga 

har en viktig roll för att patienterna ska göra positiva livsstilsförändringar (Keogh m.fl. 2007). 

Är anhöriga idag delaktiga i omvårdnaden kring dessa patienter eller kan vi som 

distriktssköterskor påverka anhöriga till att delta mer i omvårdnaden? Resultatet av studien 

visar även att det förekommer en del missförstånd i informationen som ges till patienterna. 

Kan riskerna för att missförstånd ska uppstå minska om patienternas anhöriga är med vid till 

exempel de årliga besöken hos diabetessköterskan?  Tidigare forskning har visat att utbildning 

i grupp för dessa patienter kan få dem till att utföra positiva livsstilsförändringar. Denna form 

av utbildning rekommenderas även av Socialstyrelsens (2010) riktlinjer för diabetesvård. 

Patienterna kan då stötta varandra och utbyta erfarenheter. Författarna anser därför att mer 

resurser borde läggas på att utbilda personal för denna typ av grupputbildning då denna typ av 

utbildning saknas i de städer studien genomförts. Patienterna har då också ett val om de vill 

delta i grupputbildningen eller inte. 

 

4.4.1 Framtida studier 

Mer studier inom detta område bör göras i början av patientens sjukdom för att säkerställa 

vilken information som har givits och vad patienterna tycker de saknar. Även studier 

angående anhörigas uppfattning av sjukdomen och deras medverkan kring omvårdnaden av 

patienterna med diabetes bör genomföras. Både kvalitativa och kvantitativa studier om detta 
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behövs för att få en helhetsbild och för att kunna utveckla diabetesinformationen till dessa 

patienter.  

 

4.4.2 Distriktssköterskans arbetssätt 

Det distriktssköterskor bör tänka på i relation till dessa patienter när det gäller informationen 

kring egenvård är att vid varje besökstillfälle som är relaterat till patientens diabetes ska ta 

upp relevant information. Vid dessa tillfällen kan personal fråga hur det går med exempelvis 

kost och motion samt ta upp om patienterna har eventuella frågor rörande egenvård. Idag ges 

informationen i huvudsak av diabetessköterskan. Då patienterna som mest går dit en gång per 

år blir det för lång tid emellan informationstillfällena och informationen glöms bort. Enligt 

Prompers m.fl. (2008) följs inte de generella riktlinjer som finns gällande omvårdnaden av 

fotsår. Detta visar på att distriktssköterskor bör bli bättre på att följa dessa riktlinjer och jobba 

utifrån dessa för att få ett tillfredställande resultat. Distriktssköterskan bör även kunna erbjuda 

gruppbaserad utbildning om intresse finns då både patient och den närmaste anhörig får delta.  

 

4.4.3 Slutsats  

Många av de patienter som ingick i studien kan inte minnas att de fått någon speciell 

information om egenvård och detta ger en tydlig bild av att dessa patienter behöver ha 

kontinuerlig information om detta. När det gäller information kring egenvård har ett par av 

patienterna även uppgett att de inte förstått den information som de fått. Som personal måste 

informationen ges utifrån varje patients erfarenheter och kunskaper. Detta för att minska 

svårigheterna i utförandet av egenvården.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   22 

Referenser:   

   

Agardh C-D., Berne C., Östman J. (2005) Diabetes. Stockholm: Liber. 

 

Akbari A., Moodi H., Ghiasi F., Sagheb H.M., Rashidi H. (2007) Effects of vacuum-

compression therapy on healing of diabetic foot ulcers: Randomized controlled trial. Journal 

of Rehabilitation Research & Development 44 (5), 631-636. 

 

Al-Maskari F., El-Sadig M. (2007). Prevalence of risk factors for diabetic foot complications. 

BioMed Central Family Practise 8 (59), doi:10.1186/1471-2296-8-59. 

 

Black E., Holst C., Astrup A., Toubro S., Echwald S., Pedersen O., Sorensen I.A. (2004) 

Long-term influences of body-weight changes, independent of attained meight, on risk of 

impaired glucose tolerance and Type 2 diabetes. Diabetic Medicine 22, 1199-1205. 

 

Boulton A., Vileikyte L., Ragnarsson-Tennvall G., Apelqvist J. (2005) The global burden of 

diabetic foot disease. Lancet 366, 1719-1724. 

 

Cavanagh P.R., Lipsky B.A., Bradbury A.W., Botek G. (2005) Treatment for diabetic foot 

ulcers. Lancet 366, 1725-1735. 

 

Edward M. (2008) Risk reduction and care for the diabetic foot. Practise nurse 36 (4), 21-26. 

 

Gale L., Vedhara K., Searle A., Kemple T., Campbell R. (2008) Patients´perspective on foot 

complications in type 2 diabetes: a qualitative study. The British Journal of General Practise 

58 (553), 555-563. 

 

Garcia R., Suárez R. (1996) Diabetes education in the elderly: a 5-year follow up of an 

interactive approach. Patient education and counselling (29), 87 - 97. 

 

Ghanassia E., Villon L., Thuan dit Dieudonne J.-F., Bogner C., Avignon A., Sultan A. (2008) 

Longt-term outcome and Disability of Diabetic Patients Hospitalized for Diabetic Foot 

Ulcers. Diabetes Care 31 (7), 1288-1292. 

 



   23 

 

 Graneheim U.H., Lundman B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. /urse education today 24, 

105-112. 

 

Granskär H., Höglund-Nielsen B. (2008) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hawley J.A., (2004) Exercise as a therapeutic intervention for the prevention and treatment of 

insulin resistance. Diabetes Metabolism Research and Reviews (20), 383-393. doi: 

10.1002/dmrr.505. 

 

Hjelm J., Nyberg P., Apelkvist J. (2002) Gender influences beliefs about health and illness in 

diabetic subjects with severe foot lesions. Journal of Advanced /ursing 40 (6), 673-684.  

 

Johnston M.V., Pogach L., Rajan M., Mitchinson A., Krein S.L., Bonacker K., Reiber G. 

(2006) Personal and treatment factors associated with foot self-care among veterans with 

diabetes. Journal of Rehabilitation Research & Development 43 (2), 227-238. 

 

Keogh K.M., White P., Smith S.M., McGilloway S., O´Dowd T., Gibney J. (2007) Changing 

illness perceptions in patients with poorly controlled type 2 diabetes, a randomised controlled 

trial of a family-based intervention: protocol and pilot study. BioMedCentral Family Practice 

8 (36), doi:10.1186/1471-2296-8-36 

 

Kulzer B., Hermanns N., Reinecker H., Haak T. (2007) Effects of self-management training 

in type 2 diabetes: a randomized, prospective trial. Diabetic Medicine (24), 415 - 423.  

 

Kurd S., Hoffstad O.J., Bilker W.B., Margolis D.J. (2009) Evaluation of the use of prognostic 

information for the care of individuals with venous leg ulcers or diabetic neuropathic foot 

ulcers. Wound Repair and Regeneration 17, 318-325. 

 

Kylberg U., Lidell E. (2002) Omvårdnad vid långvariga sjukdomstillstånd. Lund: 

Studentlitteratur.  

 



   24 

Ledoux W.R., Shofer J.B., Smith D.G., Sullivan K., Hayes S.G., Assal M., Reiber G.E. 

(2005) Relationship between foot type, foot deformity, and ulcer occurrence in the high-risk 

diabetic foot. Journal of Rehailitation Research & Development 42 (5), 665-672. 

 

Lerman I. (2004) Adherence to Treatment: The Key for avoiding Long-Term Complications 

of Diabetes. Archives of Medical Research 36 (2005), 300-306. doi: 

10.1016/j.arcmed.2004.12.001.  

 

Lindholm C. (2003) Sår. Stockholm: Studentlitteratur. 

 

Machado-Alba J E., Moncada-Escobar J C., Gaviria H. (2009) Quality and effectiveness of 

diabetes care for a group of patients in Colombia. Pan American Journal of Public Health 26 

(6), 529 - 535. 

 

Malpass A., Andrews R., Turner K M. (2008) Patients With type 2 diabetes experiences of 

making lultiole lifestyle changes: a qualitative study. Patientet education and couselling 74 

(2), 258 - 263. 

 

Mason J., O´Keeffe C., McIntosh A., Hutchinson A., Booth A., Young R.J. (1999) A 

systematic review of foot ulcer in patientes with Type 2 diabetes mellitus. 1: prevention. 

Diabetic Medicine (16), 801- 812. 

 

Ockleford E., Shaw R.L., Willars J., Dixon-Woods M. (2008) Education and self-

management for people newly diagnosed with type 2 diabetes: a qualitative study of patients` 

views. Chronic Illness 4, 28-37. 

 

Oiybo S.O., Jude E.B., Tarawneh I., Ngyen H.C., Armstrong D.G., Harkless L.B., Boulton 

A.J.M. (2000) The effects of ulcer size and site, patient´s age, sex and type and duration of 

diabetes on the outcome of diabetic foot ulcers. Diabetic Medicine 18, 133-138. 

 

Owings T.M., Apelqvist J., Stenström A., Becker S.A., Bus S.A., Kalpen A., Ulbrecht J.S., 

Cavanagh P.R. (2009) Plantar pressures in diabetic patients with foot ulcers which have 

remained healed. Diabetic Medicine 26 (11), 1141-1146. 



   25 

Paisey R.B., Frost J., Harvey P., Paisey A., Bower L., Paisey R.M., Taylor P., Belka I. (2002) 

Five year results of prospective very low calorie diet or conventional weight loss programme 

in type 2 diabetes. Journal of Human /utritional Dietet (15), 121-127. 

 

Peters J., Hutchinson A., MacKinnon M., McIntosh A., Cooke J., Jones R. (2000) What role 

do nurses play in Type 2 diabetes care in the community: a Delphi Study. Journal of 

advanced /ursing 34 (2), 179-188. 

 

Polit D. F., Beck C. H. (2008) /ursing research: Principles and Method 

 (8th Edition). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Prompers L., Huijberts M., Apelqvist J., Jude E., Piagessi A., Bakker K., Edmonds M., 

Holstein P., Jirkovska A., Mauricio D., Tennvall G.R., Reike H., Spraul M., Uccioli L., 

Urbancic V., Van Acker K., Van Baa J., Van Merode F., Schaper N. (2008) Delivery of 

care to diabetic patients with foot ulcers in daily practice: results of the Eurodial Study, a 

prospective cohort study. Diabetic Medicine (25), 700-707. 

 

Sandelowski M. (1998) The call to experts in qualitative research. Reseach in /ursing and 

Health 21 (5), 467-471. 

 

Schmidt S., Mayer H., Panfil E.-M. (2008) Diabetes foot self-care practises in the German 

population. Journal of Clinical /ursing 17, 2920-2926. 

 

Singh N., Armstrong D.G., Lipsky B.A. (2005) Preventing Foot Ulcers in Patients With 

Diabetes. Journal of the American Medical Association 293 (2), 217-228. 

 

Smide B. (2000) Self-Care, Foot Problems and Health in Tanzanian Diabetic Patients And 

Comparisons with Matched Swedish Diabetic Patients. Doktorsavhandling, Uppsala 

Universitet, Medicinska fakulteten. 

 

Socialstyrelsen (2010) /ationella riktlinjer för diabetesvården 2010 (andra upplagan) 

Västerås:Socialstyrelsen. 

 



   26 

Wens J., Vermeire E., Van Royen P., Sabbe B., Denekens J. (2005) GPs´ perspectives of type 

2 diabetes patients´ adherence to treatment: A qualitative analysis of barrier solutions. 

BioMedCentral Family Practise 6 (20), doi:10.1186/1471-2296-6-20. 

Wikblad K. (2006) Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur. 

 

Worth J., Soran H. (2007) Is there a role for low carbohydrate diets in the management of 

type 2 diabetes? Q Journal Medicine 100, 659-663. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  



   27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 



 
 Beteckning 

 
 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

Hur patienter med typ-2 diabetes reflekterar kring egenvård 
och information kring egenvård gällande fotsår 

Ulrika Lamell & Helena Wester 

Juni 2010  

 

Examensarbete,15 hp, avancerad nivå 
Vårdvetenskap 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska 75 hp 
Examinator: Maria Engström 

Handledare: Bernice Skytt 



   

Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva hur patienter med typ-2 diabetes reflekterar kring egenvård 

och information gällande egenvård av fotsår. Studien hade en beskrivande design med 

kvalitativ ansats. I studien ingick fjorton patienter med typ-2 diabetes som hade fotsår 

relaterat till sin sjukdom. Dessa rekryterades från olika hälsocentraler i två städer i 

Mellansverige. Patienterna intervjuades och de transkriberade intervjuerna bearbetades sedan 

med kvalitativ innehållsanalys. Författarna fick fram sju underkategorier som sorterades in i 

två kategorier; reflektioner kring information om egenvård och reflektioner kring egenvård. I 

underkategorierna sågs det hur patienterna reflekterade kring den information om egenvård 

som de fått samt hur de reflekterar över utförandet av egenvård. Reflektionen kring 

informationen om egenvård visade att ungefär hälften av de intervjuade patienterna var nöjda 

med den information de fått om sjukdomen. De var även nöjda med den information om 

egenvårdsåtgärder de erhållit från diabetessköterska och läkare. I kategorin reflektioner kring 

egenvård framgick det att patienterna tyckte att egenvård var viktigt. De såg dock inte 

sambandet mellan en väl utförd egenvård och att detta minskar risken för att komplikationer 

ska uppstå. De var överlag nöjda med den professionella hjälp de fick från sjukvården.  

 

Nyckelord: Diabetiska fotsår, egenvård, information 

  

  

    

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  



   

Abstract 

The aim of this study was to find out how patients with type-2 diabetes reflected on self-care 

and the information about selfcareactivites regarding diabetic footulcers. 

The study has a descriptive design with a qualitative approach. The study included fourteen 

patients with type-2 diabetes and they had footulcers related to their disease. They were 

recruited from different health centres in two cities in the Middle Sweden. The patients were 

interviewed and the interviewes were transcribed and worked up with qualitative content 

analysis. The authors recived seven subcategories which were sorted into two categories; 

reflection regarding information about self-care and reflection regarding self-care. The 

subcategories showed what the patients reflections were about information regarding self-care 

and the reflection regarding the self-care they performed. Reflection about information 

regarding self-care showed that approximately half of the interviewed patients were satisfied 

with the information they had got about the disease. They were also satisfied with the 

information about self-care they had recived from their diabetic nurse and doctor. In the 

category reflection regarding selfcareactivities you could see that the patients thought that 

selfcareactivities were important. They did not see the conection between a well peroformed 

self-care and that it reduced the risks of complications. Most of the patients were satisfied 

with the help they got from professional healthcare professionals.  

  

Keyword:  Diabetic foot ulcers, information, self-care   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Förord 

Denna studie har gjorts av två författare gemensamt.  Arbetsfördelningen är jämnt fördelad 

under arbetets gång, det vill säga författarna har gjort lika mycket. Bakgrunden har författarna 

gemensamt skrivit. Avsnittet om typ-2 diabetes och riskfaktorer har författare U.L. skrivit.  

Avsnittet om fotsår och egenvård har författare H.W. skrivit. Tidigare forskning, vikten av 

preventiv fotvård och utbildning i egenvård har skrivits gemensamt. Hela metodavsnittet har 

skrivits av båda författarna gemensamt. Intervjuerna är gjorda av författarna var för sig då de 

gjordes i olika städer. Materialet transkriberades av respektive författare och därefter 

analyserade författarna varandras intervjuer. Meningsbärande enheter identifierades och 

kodades av författarna var och en för sig, kategoriseringen av koderna gjordes gemensamt. .  

Författare H.W. har skrivit om resultatet av reflektionen kring informationen om egenvård 

och författare U.L. har skrivit resultatet av reflektionerna kring egenvård. Diskussionsavsnittet 

har skrivits av båda författarna gemensamt.  
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1. Introduktion 

  

1.1 Bakgrund 

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som betyder att kroppen inte kan producera och 

känna av vad insulinet har för effekt i vävnaderna, och det i sig orsakar höga 

blodsockervärden. På lång sikt kan detta medföra komplikationer i blodkärlen och det i sin tur 

kan leda till exempelvis neuropati, fotsår och i värsta fall amputation (Kylberg & Lidell 2002, 

Wikblad 2006). En patient som får diabetes i unga år har en diabetes typ-1, medan typ-2 

diabetes som utgör 85-90 % av alla patienter med diabetes debuterar senare i livet (Kylberg & 

Lidell 2002, Agardh m.fl. 2005, Wikblad 2006). I dagens industrisamhälle lever vi allt längre 

då vi har gjort förändringar i livsstilen. Behandlingar av dödliga sjukdomar har förbättrats 

vilket har lett till en ökad förekomst av kroniska sjukdomar (Lerman 2004). En av 

anledningarna till den stora ökningen av patienter med typ-2 diabetes beror på att 

befolkningen idag lever längre och med högre ålder ökar risken att utveckla diabetes. 

Övervikt, oregelbundna kostvanor, fet mat, tobak, högt blodtryck och för lite fysisk aktivitet 

är också bidragande orsaker till att antalet patienter med typ-2 diabetes ökar (Kylberg & 

Lidell 2002, Agardh m.fl. 2005). En av komplikationerna av långvarig diabetessjukdom är att 

fotsår kan uppstå. Ungefär 15 % av de patienter som har diabetes kommer någon gång att 

drabbas av detta (Lindholm 2003, Johnston 2006, Wikblad 2006, Akbari 2007, Al-Maskari & 

El-Sadig 2007, Schmidt 2008, Kurd 2009). Andra studier har visat att risken för att drabbas av 

fotsår vid diabetes är så hög som 25 % (Boulton 2005, Cavanagh 2005, Singh 2005). Fotsår 

med eventuell amputation som följd är en möjlig komplikation av diabetes (Akbari m.fl. 

2007). Omkring 70 % av de amputationer som genomförs på dessa patienter föregås av ett 

fotsår (Lindholm 2003, Wikblad 2006). Huvudorsaken till uppkomsten av dessa sår uppges 

vara neuropati och perifer kärlsjukdom (Lindholm 2003). Regelbunden kontroll av fötterna, 

tillgång till professionell fotvård samt rätt stumpor och skor är viktiga faktorer för att minska 

risken för att fotproblem ska uppstå (Wikblad 2006). Ett av Världshälsoorganisationens mål 

från 1997 är att minska de komplikationer som är relaterade till diabetes med 20 % fram till 

2020. För att detta skall ske måste patienten engagera sig i sin egenvård samt utveckla sin 

förmåga till egenvård (Kylberg & Lidell 2002).  

  

1.2 Typ-2 diabetes  

Typ-2 diabetes är en sjukdom som utvecklas smygande utan några särskilda symtom och 

under en längre tid. Detta är den vanligaste formen av diabetes (Kylberg & Lidell 2002, 
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Agardh m.fl. 2005, Wikblad 2006 ). Sjukdomen uppkommer genom insulinresistens och till 

slut en bristande insulinproduktion. Med insulinresistens menas en nedsatt perifer känslighet 

för insulinets verkan i kroppens muskel-, lever- och fettvävnad. Dessa kan då inte tillgodogöra 

sig det insulin som produceras. Initialt i sjukdomsförloppet ökar betacellerna sin 

insulinproduktion för att ta hand om den förhöjda blodsockernivån som finns i blodet. Det är 

betacellerna i pankreas som producerar insulin. Kroppens betaceller tröttas efterhand ut vilket 

till slut leder till att insulinproduktionen kraftigt reduceras. Detta tillstånd uppkommer 

gradvis, ofta tar det cirka tio till femton år för att utveckla hypoinsulinemi (Paisey m.fl. 2002, 

Agardh m.fl. 2005, Wikblad 2006). Antalet nya fall av typ-2 diabetes ökar hela tiden. Om 

komplikationer uppstår kan detta medföra stora ekonomiska kostnader i form av sjukhusvård 

och sjukskrivningar. Även stora kostnader för omläggningsmaterial tillkommer. Faktorer som 

medverkar till att prevalensen ökar är att även övervikt ökar och den fysiska aktiviteten hos 

befolkningen minskar (Ockleford m.fl. 2008, Machado-Alba m.fl. 2009).  

  

Förutom risken för att få fotsår relaterat till sjukdomen diabetes ökar risken två till fyra gånger 

att drabbas av hjärt- kärl sjukdomar i jämförelse med individer utan diabetes. Njursvikt är ett 

annat stort problem för patienter med diabetes. Förhöjda blodglukosvärden under en längre tid 

vid diabetes ökar även risken för att retinopati utvecklas. Retinopati orsakar synproblem hos 

patienter med diabetes. Andra faktorer förutom höga blodglukosvärden som påverkar 

utvecklingen av retinopati är diabetesdurationen, nefropati och hypertoni (Wikblad 2006). 

  

1.2.1 Riskfaktorer  

För patienter med det så kallade metabola syndromet, alltså för personer som är överviktiga, 

har hypertoni, hyperlipidemi och insulinresistens är risken stor för att utveckla typ-2 diabetes 

(Wikblad 2006). Insulinresistensen är något som ökar vid övervikt, bukfetma och fysisk 

inaktivitet (Black m.fl.2004, Wikblad 2006). Enligt Worth (2007) är övervikt och fetma den 

största påverkbara riskfaktorn vid typ-2 diabetes. 

 

Perifer neuropati och perifer vaskulär sjukdom är komplikationer av en längre tids 

diabetessjukdom. Det är tecken på att dessa patienter löper en ökad risk för att utveckla fotsår 

med komplikationer som infektioner och eventuellt amputation som följd (Edwards 2008). Ett 

kraftigt svängande blodsocker under en längre tid är skadligt för det perifera nervsystemet och 

resulterar i sensorisk, motorisk och autonom neuropati. Risken för neuropati ökar med 
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patientens ålder och antal sjukdomsår (Cavanagh m.fl. 2005, Johnston m.fl. 2006, Edward 

2008, Schmidt m.fl. 2008).  

 

Sensorisk neuropati leder till minskad känsel i fötterna vilket kan resultera i oupptäckta 

skador som skavsår eller tryckskador. Patienterna kan missa att små sår eller blåsor 

uppkommit då känseln är nedsatt. En sten i skon hos dessa patienter kan få allvarliga följder 

om sår uppstår (Edward 2008). Motorisk neuropati resulterar i deformerade fötter och 

kloformade tår. Detta medför ett onaturligt tryck på fötterna vilket leder till att risken för att få 

förhårdnader och sår på fotsulorna ökar (Edward 2008). Forskning har givit indikationer på att 

fotens form och fotens deformitet kan ha betydelse för var fotsåret uppkommer (Ledoux m.fl. 

2005).  Autonom neuropati resulterar i att patienten inte kan utsöndra fotsvett. Huden blir 

därför torr och benägen att utveckla sprickor och fissurer där svamp och bakterier kan få fäste 

(Edward 2008).  

 

 De patienter som tidigare haft fotsår som läkt löper en större risk för att utveckla nya fotsår 

än de patienter som aldrig har haft några problem med fotsår tidigare (Owings m.fl. 2009).  

 

1.2.2 Fotsår 

Behandlingen av diabetiska fotsår är en stor kostnad för sjukvården och för samhället (Ledoux 

m.fl. 2005, Johnston m.fl. 2006, Al-Maskari & El-Sadig 2007, Gale m.fl. 2008). Ofta är 

behandlingen mycket långvarig på grund av att läkningsprocessen tar så lång tid. Många sår 

läker inte alls trots intensiv behandling utan kan resultera i amputation (Cavanagh m.fl. 2005, 

Al-Maskari & El-Sadig 2007, Gale m.fl. 2008). Diabetesrelaterade fotsår ökar risken för 

infektioner, amputationer och med det lägre livskvalitet (Johnston m.fl., 2006). Sårets 

lokalisation och storlek, blodcirkulationen samt om patienten har någon infektion i såret har 

visat sig ha betydelse för slutresultatet i läkningsprocessen (Oiybo m.fl. 2000). Tidigare 

forskning har visat att om patienter som har en ökad risk för att få fotkomplikationer upptäcks 

på ett tidigt stadium kan uppkomsten av diabetiska fotsår minskas kraftigt (Al-Maskari & El-

Sadig 2007). 

  

1.3 Egenvård 

Patienter med diabetes behöver utföra regelbunden egenvård för att kontrollera sin sjukdom 

och förebygga komplikationer. Dessa aktiviteter bör integreras som en naturlig del i det 

dagliga livet (Schmidt m.fl. 2008). Rekommenderade egenvårdsåtgärder för att minska att 
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skador på fötterna uppstår inkluderar regelbundna inspektioner av fötterna, utvalda speciella 

skor samt undvikande av vassa föremål som kan skada fötterna. För en del patienter kan det 

vara svårt att utföra egenvård av sina fötter. Patienterna kan ha dålig syn så att de inte kan 

utföra inspektioner eller de kan ha svårt att röra på sig så att de inte har möjlighet att kunna 

sköta om sina fötter. En tät kontakt mellan patient och hälsovård är då viktig (Mason m.fl. 

1999). En väl utförd preventiv fotvård kan reducera risken för diabetesrelaterade 

komplikationer i fötterna. (Johnston m.fl. 2006). Patienter med diabetes, speciellt de som 

löper en ökad risk för att få fotsår informeras om att alltid använda terapeutiska skor och att 

aldrig gå barfota för att undvika att skador uppstår på fötterna (Owings m.fl. 2009). I en studie 

av Gale m.fl. (2008) visade det sig att deltagarna var osäkra på vad ett fotsår var och de 

förstod inte vilka svårigheter sårläkningen kunde medföra. De prioriterade inte 

skadeprevention eftersom de inte visste att det var en vanlig orsak till fotsår. De var medvetna 

om att amputation av nedre kroppsdelar var vanligare hos patienter med diabetes men de 

kopplade inte ihop det med fotsår utan med dålig cirkulation. För att få igång en ökad 

cirkulation i fötterna gick de istället barfota (Gale m.fl. 2008). 

 

1.4 Tidigare forskning 

Inga kvalitativa studier som beskriver reflektioner kring egenvård eller reflektioner kring 

information om egenvård av fotsår hos patienter med typ-2 diabetes har gått att hitta. Att 

utbilda patienter med diabetes handlar inte enbart om information om sjukdomen utan även 

om patienternas uppfattning, känslor och motivation för att kunna hantera den dagliga 

egenvården och de livsstilsförändringar som måste göras. Patienterna kunde bara lära sig 

handskas med sin diabetessjukdom om de förstod vikten av den dagliga egenvården och att de 

aktivt medverkade för att i tidigt skede upptäcka komplikationer (Garcia & Suarez 1996). 

Utbildning i diabetesvård har blivit en viktig del i behandlingen i många länder och då 

speciellt bland de patienter med diabetes som kan påverka sin sjukdom med ändrade kost- och 

motionsvanor. Utbildningsprogram som fokuserar endast på teori är inte att föredra. Istället 

skall patienterna genom att själva utföra omvårdnadsarbetet kring sin sjukdom få mer kunskap 

om egenvård. De får då sätta upp egna omvårdnadsmål gällande kost och motion (Kulzer m.fl. 

2007).  

 

I en studie gjord i Tyskland där patienterna delats upp i olika grupper beroende på hur mycket 

information de fått angående egenvård av fötter samt hur hög risk de haft för att utveckla 

fotsår visade det sig att de som fått information och utbildning angående detta vid ett flertal 
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tillfällen utförde fler egenvårdsåtgärder än de patienter som fått informationen mer sällan 

(Schmidt 2008). Det visade sig även att de patienter som löpte en stor risk för att utveckla 

fotsår oftare sökte professionell hjälp för fotvård men de utförde sällan egenvårdsåtgärder 

som inspektioner av fötterna eller kontroller av skor och strumpor (Schmidt 2008).  

  

Flera studier (Hawley 2004, Singh m.fl. 2005, Wens m.fl. 2005) visade hur vårdpersonal ser 

på hur utbildning och vård av patienter med typ-2 diabetes skall utföras, dels för att minimera 

riskerna för ett ständigt svängande blodsocker men även för att minska riskerna för att dessa 

patienter skall utveckla fotsår med eventuell amputation som följd. Behandlingen av 

diabetiska fotsår skiljer sig kraftigt åt mellan olika länder och de generella riktlinjerna följs 

inte (Prompers m.fl. 2008). Personalens egna värderingar resulterar i att de rekommenderade 

terapierna inte används. Fokus bör istället läggas på att riktlinjerna ska följas för att patienter 

med diabetiska fotsår ska få en optimal vård (Prompers m.fl. 2008).  

 

I en avhandling av Smide (2003) framkom det skillnader mellan patienter med diabetes i 

Tanzania och patienter med diabetes i Sverige. Skillnaderna var att i Tanzania var bristen på 

läkemedel och utbildning en stor bidragande orsak till brister i egenvård, medan svenska 

patienter inte kunde uppge någon specifik orsak till dessa brister. En möjlig orsak enligt 

svenska diabetiker är att de inte tar eget ansvar för sin egenvård (Smide 2003). 

 

 I en studie av Ghanassia m.fl. (2008) rapporterades det att patienter som vårdats på sjukhus 

under längre tid för sina diabetiska fotsår ofta hade gott resultat gällande läkningen av 

fotsåren. På lång sikt så var prognosen för dessa patienter dålig med återkommande fotsår och 

eventuell amputation som följd. Detta berodde till största del på att dessa patienter var väldigt 

kärlsjuka men även att de rekommenderade egenvårdåtgärderna inte följdes.  

 

I en kvalitativ svensk studie av Hjelm m.fl. (2002) angående egenvård vid typ-2 diabetes 

kunde skillnader ses mellan män och kvinnor vad det gäller utförande av förebyggande 

egenvård. Kvinnor var mer aktiva och försökte påverka sin situation genom att aktivt använda 

egenvård och preventiva metoder. De sökte oftare information för att kunna anpassa sig till 

situationen. Män visade sig ha en mer passiv inställning till egenvård och prevention. I stället 

sökte männen vård i akuta situationer och hade en mer pessimistisk syn på framtiden, en 

passiv attityd och ville ha mer hjälp av vårdpersonal samt makan (Hjelm m.fl. 2002). I en tysk 

studie av Schmidt m.fl. (2008) sågs signifikanta skillnader mellan män och kvinnor gällande 
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utförande av egenvård. Överlag utförde kvinnorna fler egenvårdsåtgärder än männen (Hjelm 

m.fl. 2002, Schmidt m.fl. 2008).  

 

1.4.1 Vikten av preventiv fotvård 

Genom att informera patienterna om att regelbundet inspektera fötterna, använda utprovade 

skor och att använda sig av preventiv fotvård kunde riskerna för att få diabetesrelaterade 

fotsår reduceras (Johnston m.fl. 2006, Machado-Alba m.fl. 2009). Enligt Socialstyrelsen 

(2010) bör diabetesvården genomföra regelbunden screening för att påvisa känselbortfall, 

cirkulationsstörningar och felställningar i foten. Dessa riskfaktorer går på det här sättet lätt att 

identifiera och kan genomföras av läkare, diabetessköterska eller fotterapeut (Boulton m.fl. 

2005, Johnston m.fl. 2006).  

 

1.4.2 Utbildning i egenvård 

Studier har visat att patienter med typ-2 diabetes haft god effekt av kontinuerlig interaktiv 

utbildning gällande förebyggande egenvård. Då kände patienterna att de kunde klara av att 

sköta sin diabetessjukdom (Garcia & Suarez 1996, Ockleford m.fl. 2008). 

Utbildningsprogram som fokuserar endast på teori är inte att föredra. Istället skall patienterna 

genom att själva utföra omvårdnadsarbetet kring sin sjukdom få mer kunskap om egenvård. 

De får då sätta upp egna omvårdnadsmål gällande kost och motion (Kulzer m.fl. 2007).  I en 

studie av Malpass m.fl. (2008) visade det sig att då information om fysisk aktivitet och diet 

gavs samtidigt uppmuntrades patienterna att göra en livsstilsförändring. 

 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården rekommenderas gruppbaserad 

patientutbildning som leds av personer med både ämnes- och pedagogisk kompetens. Detta 

har visat sig ge ett bra behandlingsresultat framför allt hos patienter med otillfredsställande 

glukoskontroll (Socialstyrelsen 2010). Att utbilda patienter med diabetes handlar inte enbart 

om information om sjukdomen utan även om patienternas uppfattning, känslor och motivation 

för att kunna hantera den dagliga egenvården och de livsstilsförändringar som måste göras. 

Genom att få patienterna att förstå vikten av den dagliga egenvården kunde de aktivt 

medverka för att i ett tidigt skede upptäcka komplikationer (Garcia & Suarez 1996). 

Utbildning i diabetesvård har blivit en viktig del i behandlingen i många länder och då 

speciellt bland de patienter med diabetes som kan påverka sin sjukdom med ändrade kost- och 

motionsvanor. Tidigare forskning har visat att utbildningsaktiviteter i grupp kan få deltagarna 

till att utföra positiva livsstilförändringar. Det ges även tillfällen till att utbyta idéer med 
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varandra för att öka det sociala stödet (Garcia & Suarez 1996, Malpass m.fl. 2008, Ockleford 

m.fl. 2008).  

 

Enligt Peters m.fl. (2000) är det viktigt att inom primärvården ha en sjuksköterska med 

speciell kompetens gällande diabetes í utformandet av omvårdnaden kring dessa patienter. De 

är viktiga även i utbildningen av patienternas anhöriga. I en studie av Kurd m.fl (2008) 

beskrevs att patienters diabetiska fotsår oftare läktes ut om de behandlats på en vårdcentral 

där de använt sig av fyra veckors prognostisk information. Detta innebar att en bedömning 

gjordes utifrån fotsårets aktuella status för att avgöra vilken behandling som skulle sättas in i 

form av omläggning eller kirurgi. Då visade det sig att det var till fördel för patienter med 

diabetiska fotsår om vårdcentralen de gick på med sina sår använde sig av prognostisk 

information och inte endast av riktlinjer när det gällde omvårdnaden av såret. 

  

1.5 Problemformulering 

Antalet patienter med typ-2 diabetes ökar i snabb takt och med dem även komplikationerna.  

Adekvat information angående egenvård till dessa patienter är därför en viktig del i det 

förebyggande arbetet. Därför bör informationen förbättras sett ur patientens perspektiv. 

Någon kvalitativ studie som visar hur patienterna själva reflekterar kring egenvård och 

information om egenvård gällande diabetiska fotsår har inte gått att hitta.  

  

1.6 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor och män med typ-2 diabetes reflekterar kring 

information om egenvård och egenvård gällande diabetiska fotsår. 

 

2. Metod 

  

2.1 Design 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med beskrivande design enligt Polit och Beck (2008).  

  

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp  

Patienterna i studien valdes ut genom bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2008). Det innebar 

att de patienter som uppfyllde kriterierna och som var möjliga att nå tillfrågades om att delta i 

studien. Kriterierna de skulle uppfylla för att delta var att de hade typ-2 diabetes och att de 

hade fotsår relaterat till sin sjukdom. De rekryterades från olika hälsocentraler i 
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Mellansverige. Nitton patienter blev tillfrågade om att delta i studien. Av dessa tackade två av 

patienterna nej till att delta, två som tackat ja blev akut sjuka. Femton intervjuer gjordes med 

åtta män och sju kvinnor. En intervju har inte använts då patienten på grund av afasi inte själv 

kunnat uttrycka sin uppfattning. Patienternas medelålder för kvinnor var 73,3 år och för män 

var det 63,0 år, se tabell 1.  Medelvärde för antalet år som patienterna haft diabetes går inte att 

fastställa då en av patienterna inte kommer ihåg hur länge hon haft sin sjukdom. Talet i den 

första kolumnen i tabell 1 redovisas i studiens resultatdel vid citaten. 

  

Tabell 1. Beskrivning av undersökningsgruppen 

Patientens ålder Antal 

sjukdomsår 

Tidigare sår  Behandling 

43 20 Ja Insulin 

60 27 Ja Ingen 

61 3 Ja Tablett 

61 21 Ja Insulin 

62 24 Ja Insulin 

62 25 Ja Insulin 

69 8 Nej Tablett 

72 32 Ja Insulin 

75 23 Ja Insulin 

78 10-11 Nej Insulin 

79 8 Ja Insulin 

79 30 Ja Tablett + insulin 

80 25 Ja Insulin 

81 Okänt Ja Insulin 

  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Patienterna fick svara på frågor om reflektioner kring information om egenvård och 

reflektioner kring egenvård gällande fotsår samt vad de själva utförde för egenvård. 

Datainsamlingen skedde genom semi- strukturerade intervjuer. En intervjuguide utformades 

och två provintervjuer utfördes för att utvärdera huvudfrågorna. Dessa två intervjuer användes 
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i studien. Detta gjordes för att minska riskerna för etiska problem så som exempelvis att 

deltagarna kunde uppfatta frågorna som känsliga eller kränkande. Bakgrundsfrågor om ålder, 

kön, sjukdomsdebut, vilken behandling deltagarna har för sin diabetes samt om det är första 

gången de har fotsår eller om de haft problem med det tidigare ställdes. Patienterna fick svara 

på fem huvudfrågor som var; 1. Vilken information angående egenvård av dina fötter har du 

fått av din distriktssköterska? 2. Vilka reflektioner gjorde du när du fick den informationen? 

3.Vilken egenvård utför du själv av dina fötter? Till exempel smörjer du fötterna, inspekterar 

skor och stumpor eller går du på fotvård? 4. Vad har du för förslag på hur informationen ska 

ges för att väcka patientens intresse för sin egenvård vid fotsår? 5. Är det något som jag glömt 

att fråga som Du skulle vilja komplettera med som gäller egenvård av fotsår och information 

om det? 

  

2.4 Tillvägagångssätt 

En skriftlig ansökan till forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle skickades in. Efter 

godkännandet kommit från dem anhölls om tillstånd hos respektive verksamhetschef för att få 

utföra studien på de hälsocentraler som berördes. När verksamhetscheferna givit sitt tillstånd 

till att genomföra studien skickades en ansökan även till vårdenhetscheferna för de utvalda 

hälsocentralerna om tillstånd för att genomföra intervjustudien. När godkännande från 

vårdenhetschefen kommit lämnades ett missivbrev angående studien till distriktssköterskorna 

på de berörda hälsocentralerna. Distriktssköterskorna kom att ta första kontakten med de 

patienter som uppfyllde kriterierna för att delta i studien. Patienterna fick då ta del av 

missivbrevet angående förfrågan om att delta i studien. Då de tackat ja till att delta 

kontaktaktade distriktssköterskorna författarna så att en kontakt kunde etableras med 

patienterna. Patienterna fick då bestämma var intervjun skulle äga rum samtidigt gavs 

patienterna möjlighet att ställa frågor om det fanns några oklarheter i missivbrevet. Tio av 

intervjuerna har skett i patienternas egna hem och fyra valde att göra intervjun efter en 

omläggning eller efter ett läkarbesök på sin hälsocentral. Intervjuerna som tog 10-30 minuter 

gjordes enskilt av författarna under våren 2010 och spelades in på band. Författarna 

avlyssnade och transkriberade sedan var för sig de intervjuer de genomfört.  

  

2.5 Dataanalys 

Den metod som kom att användas för analys av erhållna data var en kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004). En noggrann genomgång av de transkriberade 

intervjuerna gjordes för att få en helhet av innehållet. I ett första skede kom författarna att 
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identifiera meningsbärande enheter utifrån syftet i varandras intervjuer som därefter 

kondenserades och kodades. Efter detta grupperades koderna utifrån syftet i subkategorier och 

kategorier av författarna gemensamt. För exempel på analys se tabell 2. Vid ett tillfälle 

gjordes en gemensam diskussion om kategoriseringen med andra studiekamrater. 

  

Tabell 2. Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad text Kod Underkategori Kategori 

Ja, ja försöker ta 

det lite försiktigt 

med den där 

fotfilen, ja 

tycker det är 

himla skönt och 

smörja in 

fötterna.   

Ja är försiktig med 

fotfilen men det är 

skönt att smörja 

fötterna 

Rädd att orsaka 

sår på foten  

Förstår vikten av 

egenvård 

Reflektioner 

kring egenvård 

Ja, hon 

(fotvården) sade 

ju att jag skulle 

smörja och hålla 

på 

Men annars 

någon annan 

upplysning har 

jag inte fått.  

 

 

 

Hon (fotvården) 

sade ju att jag skulle 

smörja 

Någon annan 

upplysning har jag 

inte fått 

Har endast fått 

Information om 

att smörja 

Saknar 

information om 

sjukdomen 

Reflektioner 

kring 

information om 

egenvård 

 

2.6 Forskningsetiska övervägande 

I den här studien då patienter intervjuades om sin reflektion kring information om egenvård 

samt reflektion kring egenvård var det viktigt att värna om patienternas integritet. En ansökan 

till forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle skrevs och skickades in för godkännande att 
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genomföra studien. För att patienterna inte skulle känna sig tvingade att delta i studien togs 

den första kontakten av patienternas ordinarie distriktssköterska och inte av författarna. I 

missivbrevet gavs information om att patientens deltagande i studien var frivilligt samt att 

framtida behandling inte skulle komma att påverkas om denne beslutar sig för att inte delta i 

studien eller eventuellt beslutar sig för att avbryta sin medverkan. I missivbrevet framkom det 

även att patienternas identitet inte kom att röjas då diktaten kom att behandlas konfidentiellt. 

Provintervjuer utfördes för utvärdering av eventuella etiska problem gällande 

frågeformuleringen. Patienterna informerades även muntligt om att deras personuppgifter 

skyddades på så sätt att intervjuinspelningarna raderades så snart de var transkriberade och 

analyserad. Författarna var de enda som kände till patienternas identiteter. Resultatet 

presenterades så att deltagarnas identiteter inte röjdes. 

 

3. Resultat 

Resultatet i studien presenteras i två kategorier samt sju underkategorier, se tabell 3. 

Underkategorierna stärks med citat från de intervjuer som gjorts med patienterna. Citaten 

redovisas i kursiv stil. 

  

Tabell 3. Kategorier samt underkategorier som beskriver patienternas reflektioner om 

egenvård vid fotsår 

 

Reflektioner kring information 

om egenvård 

Saknar information om egenvård  

Förstår eller minns inte information om 

egenvård 

Nöjd med informationen 

 

Reflektioner kring egenvård 

Förstår vikten av egenvård 

Nöjd med professionell kompetens 

Funderingar kring egenvård 

Avstår egenvård 

 

3.1 Reflektioner kring information om egenvård 

Denna kategori innehåller tre underkategorier och dessa är; saknar information om egenvård, 

förstår eller minns inte information om egenvård och nöjd med informationen. Dessa 

beskrevs av patienter med typ-2 diabetes som hade eller hade haft fotsår. 
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3.1.1 Saknar information om egenvård 

Det beskrevs i intervjuerna att patienterna ofta hade frågor gällande egenvård av sjukdomen 

och att information saknades. Några beskrev att informationen gällande kost och smärta var 

bristfällig och de önskade att den informationen hade varit bättre. Några saknade information 

om själva sjukdomen, hur bukspottkörteln fungerar samt hur effekten av insulin påverkar 

kroppen. Det visade sig också att vissa av patienterna ansåg sig ha fått för dålig information 

gällande fotvård och hur såren uppkommer och de önskade sig mer information om detta både 

av läkare samt diabetessköterska. Information om rökningens effekter för dessa patienter 

förekom sällan och några få av patienterna hade inte förstått vilken konsekvens rökningen 

kunde ha i kombination med diabetes och fotsår. En del av patienterna påpekade att mer 

åtgärder för att öka motivationen behövdes. Detta för att öka patienternas vilja och förmåga 

att göra det bästa av situationen. 

 

”… då var jag ju till en doktor jag hade där men dom nämnde inte hur jag skulle göra då 

heller.” (7)  

  

"Jag tycker inte jag fick nån annan information än kosten, har fått sökt information själv och 

lika när jag låg på sjukhus, då fick jag tjata." (11) 

  

3.1.2 Förstår eller minns inte information om egenvård 

Att vissa patienter antingen inte minns eller förstår informationen de får framkom ur 

analyserna av intervjuerna. Att patienterna kom i håg information som att de skulle vara noga 

med att smörja fötterna framkom tydligt. Då patienterna inte kommer i håg eller förstår 

informationen vet de dock inte vilken information de saknar och skulle vara i behov av och 

detta framkom i en del av intervjuerna. En av patienterna beskrev sig ha blivit lovad att bli bra 

i sina fötter efter en bypass operation men kände sig nu lite lurad då han inte blivit bättre och 

förstod inte varför det hade blivit så här. En del av patienterna förstod heller inte hur de kunde 

få sår när de skötte om fötterna. 

  

"/ej, nej, nej. /ej inte vad jag kommer ihåg heller, då ska jag ha missat det då. /ej…/… nej 

det kommer jag inte ihåg att hon har sagt någonting om heller. Bara att man ska smörja och 

smörja och det behöver inte vara något märkvärdigt att smörja med utan man kan smörja 

med vad som helst säger hon." (1) 
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"Jag blir lite röd på fötterna jag förstår inte varför jag blir det." (8) 

  

3.1.3 7öjd med informationen 

Ett par av patienterna i intervjuerna ansåg sig ha fått bra information gällande kost från dietist 

och några tyckte sig ha god kunskap inom detta område sedan tidigare. Patienterna beskrev att 

de var nöjda med den information de fått av diabetessköterskan men även informationen från 

personalen på fotvården. Den information som läkaren gett patienterna beskrevs vara bra och 

patienterna sa sig vara nöjda. Ett par av patienterna tycker sig ha fått bra information om 

smärtlindring och vet hur de skall smärtlindra sig vid behov. 

  

"Jag har fått mycket information, kan inte klaga på nått, allt har funkat bra." (11) 

  

"Hon var duktig att informera hela tiden så där är det högsta betyget." (13) 

  

3.2 Reflektioner kring egenvård 

Den här kategorin innehåller fyra underkategorier; förstår vikten av egenvård, nöjd med 

professionell kompetens, funderingar kring egenvård samt avstår egenvård. 

  

3.2.1 Förstår vikten av egenvård  

I intervjuerna med patienterna beskrevs det att de flesta utförde en del egenvårdsåtgärder. 

Många var noga med att smörja sina fötter och gjorde detta dagligen. En annan 

egenvårdsåtgärd som utfördes av de flesta av patienterna i studien var att de gick på fotvård 

och fick sina fötter omskötta. Ett par av patienterna fick hjälp av anhörig eller hemtjänst med 

att sköta om fötterna, de fick då hjälp med att fila och smörja fötterna samt hjälp med att 

klippa tånaglarna. Några av patienterna var noga med att inspektera sina fötter för att se så att 

de var hela och att inga förhårdnader, sprickor eller skavsår uppstått. Dessa var även noga 

med att inspektera sina strumpor och skor så att inga skavande föremål fanns däri. Det 

framkom i studien att ungefär hälften av patienterna var noga med sin kost. Mindre än hälften 

av patienterna hade regelbunden kontakt med fotrond. Det som patienterna reflekterade över 

var att de flesta tyckte att det var bra att gå på fotvård men att det var långa väntetider till att 

få komma dit. De som skötte om sina fötter själv var försiktiga i utförandet av egenvården för 

att skador på fötterna skulle undvikas till exempel genom att vara försiktig då de klippte 

tånaglar och filade fötterna. En av patienterna prioriterade inte fotvård, relaterat till sitt övriga 

hälsostatus, men beskrev ändå att det var viktigt för att minska risken för att fotsår skulle 



   14 

uppkomma. Skor uppfattades som viktigt för många i förebyggandet av fotsår och de som fått 

skor utprovade av ortopedtekniska uppfattades som mycket nöjda. Regelbunden fysisk 

aktivitet var något som utfördes av få av patienterna i studien. Knappt hälften av patienterna 

utförde egenvård i form av ändringar i kosten. 

  

" Skorna, det är oerhört viktigt där vågar ja inte göra några avsteg." (13)  

  

"Ja, jag har ju sår på fötterna så jag har ju svårt för att röra på mig…så jag skulle nog röra 

på mig mera egentligen." (4)  

  

3.2.2 7öjd med professionell kompetens 

De intervjuade patienterna beskrev att de överlag var nöjda med den professionella 

kompetensen. Det som kunde ses var att de var nöjda med att de har fått gå på fotrond där de 

bland annat kunnat få hjälp av ortopedtekniska med att utprova skor. De intervjuade patienter 

som regelbundet gick på fotvård beskrev att de var nöjda med den hjälp de fick där. Dock 

önskade de flesta att de skulle få komma till fotvården oftare. Den hjälp patienterna har fått 

från distriktssköterskan med att utprova stödstrumpor har också varit uppskattad. Det var 

inom dessa områden som det specifikt framkom att de var nöjda med kompetensen. 

  

"Ja, precis va men ja tänker på själva principen där, ja var ju in 22 gånger på fotronden å 

just det där att dom hade ju alla med både ortopedtekniska, diabetes, ja hela programmet 

med på en gång så det tycker ja ju verkligen var bra..." (13) 

 

”/u skall dom prova ut nya strumpor åt mej, för ja har köpt på Apoteket själv. Joo, det är ju 

stödstrumpor Jo, det är väl dom där som dom kallar för kompressionsstrumper de va? men nu 

skall ju sköterskan // prova ut.” (14) 

 

3.2.3 Funderingar kring egenvård 

Det de intervjuade patienterna reflekterade över var hur de kunde få sår på sina fötter fast de 

smörjt dom själv och fått hjälp med fotvård av specialist. De beskrev att de känner oro för att 

sår som läkt ska komma tillbaka. Det fanns även de som ville komma i kontakt med fotrond 

men som inte visste hur den kontakten skulle tas. Funderingar kunde också ses vad det gällde 

kosten och uppkomsten av sår, de undrade över hur sår kunde uppkomma då kosthållningen 

var bra. 
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”Ja vill ju gå på ortopediska, men ja vet inte vem ja kan fråga om det." (12) 

 

"… jag smörjde ju varje kväll och höll ju på och jag kan inte förstå hur jag fick det där såret 

under foten för det vet jag inte varför jag fick det heller." (1) 

 

3.2.4 Avstår egenvård  

Hälften av de intervjuade patienterna avstod från att utföra viss egenvård av olika 

anledningar. En utförde inga egenvårdåtgärder alls. Den egenvårdsåtgärd som patienter till 

största del avstått från att utföra var fysisk aktivitet. En av de intervjuade var 

underbensamputerad och hade därför svårt att kunna röra på sig. Några av patienterna kunde 

inte utföra någon fysisk aktivitet relaterat till smärta från såren på fötterna. En av patienterna 

var svårt hjärt- och kärlsjuk och tyckte inte att egenvård av fötterna var något som han 

prioriterade. En patient gick emot de egenvårdsråd vad det gäller skor som denne fått för att 

kunna ha möjlighet att få utföra sitt intresse vilket var att dansa. En annan patient hade svårt 

för att acceptera sin sjukdom och äta rätt. Att titta efter vassa föremål i strumpor och skor var 

också en av egenvårdsåtgärderna som de flesta av patienterna avstod från att utföra. 

  

"… jag har ju, ja och så ska man gå då promenera och det kan jag ju inte nu heller för nu gör 

det ju så ont när jag promenerar så nu, jag har ju inte varit ut på hela vintern." (1) 

  

"Jaa, det vet jag inte, det har jag inte funderat på det här mycket, jag har mycket som snurrar 

i huvudet hela tiden om olika saker om min sjukdom, till exempel hjärtat och synen och jag 

har gjort en hjärtoperation och synen är nedsatt och ja, mycket. Därför har jag inte tänkt 

mycket på fötterna bara att smörja och sånt och ja." (2)  

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva hur patienter med typ-2 diabetes reflekterar kring 

information om egenvård och reflektioner kring egenvård av diabetiska fotsår.  Resultatet 

presenterades utifrån de två kategorierna reflektioner kring information om egenvård och 

reflektioner kring egenvård, samt sju underkategorier saknar information om egenvård, förstå 

eller minns inte informationen om egenvård och nöjd med informationen, förstår vikten av 

egenvård, nöjd med professionell kompetens , funderingar kring egenvård och avstår 
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egenvård . Av resultatet framgår att de flesta patienter tyckte att de hade fått bra information 

gällande att smörja sina fötter och den egenvårdåtgärden utfördes av de flesta av patienterna. 

Få hade fått information gällande kost men det visade sig trots det att det ändå var fler som 

utförde egenvård i form av koständringar. En av patienterna kunde heller inte förstå hur hans 

blodsocker kunde vara stabilt utan behandling och hade heller inte fått någon vidare förklaring 

till hur det kunde vara på det sättet. Motionen visade sig vara bristfällig hos många, endast ett 

fåtal patienter utförde regelbundet någon form av fysisk aktivitet. Många av patienterna var 

nöjda med den information de fått av läkare och diabetessköterska men kunde inte uppge 

någon speciell information om egenvårdsåtgärder som de fått. Inga skillnader kunde ses 

mellan män och kvinnor vad det gällde reflektioner kring information om egenvård och 

reflektioner kring egenvård. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Studien visade att patienter med typ-2 diabetes som har fotsår utför en del egenvårdsåtgärder 

som exempelvis att de går på fotvård och smörjer sina fötter. Detta kan bero på att både 

diabetessköterskan och personal vid fotvården informerade patienterna vid upprepade 

tillfällen om vikten av att smörja sina fötter. En stor brist i informationen till dessa patienter 

kan dock ses. Detta gäller främst kost och motion då få av deltagarna fått information om 

vikten av dessa. Utifrån resultatet av studien kan det ses att många av de intervjuade 

patienterna tyckte att de fått bra information. När författarna frågade om det var någon 

information de saknade kunde de inte uppge detta. Om detta beror på att patienten inte förstått 

informationen som de fått eller om informationen uteblivit är svårt att bedöma. Patienterna 

uppgav ofta att det var svårt att få tid till fotvård och att de önskade få gå dit oftare. Dock var 

de väldigt nöjda med den skötsel de fick där av sina fötter. Någon enstaka ansåg att fotronden 

borde utökas med mer träffar och mer samarbete mellan läkare. En av patienterna visste heller 

inte hur denne skulle gå tillväga för att få komma på ortopedtekniska. Detta visar på en stor 

brist i informationen då terapeutiska skor är till stor vikt för att förebygga fotsår hos dessa 

patienter. Även en annan viktig del i den förebyggande egenvården är sko och strumpkontroll 

samt inspektion av fötterna som utförs av väldigt få av deltagarna i studien. 

 

4.2.1 Utförda egenvårdsåtgärder 

Det visade sig utifrån studiens resultat att de flesta av patienterna som deltog i studien utförde 

någon form av egenvårdsåtgärder och detta i mycket olika omfattning. Enligt Schmidt m.fl. 

(2008) behöver patienter med diabetes utföra regelbunden egenvård för kontroll av sin 
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diabetessjukdom för att förebygga fotsår och även andra komplikationer. Det nästan alla de 

intervjuade patienterna i föreliggande studie hade utfört var att smörja sina fötter, många 

gjorde det dagligen och om de inte kunde utföra detta själv fick de hjälp av hemtjänst eller 

anhörig. De patienter som fått information om att smörja fötterna hade fått återkommande 

information om detta både från diabetessköterskan och även från fotvården. Egenvård i form 

av att smörja fötterna är en viktig del i preventionen av fotsår då fotens kondition påverkas 

mycket av den autonoma neuropatin. Vid autonom neuropati kan ingen fotsvett utsöndras och 

huden blir torr med följd att sprickor lätt kan uppstå (Edwards 2008). Även att gå på fotvård 

hos fotvårdsterapeut sågs som en viktig del i egenvården och utfördes av de flesta av 

patienterna i föreliggande studie. Preventiv fotterapi är något som minskar risken för att fotsår 

ska uppstå och är något som rekommenderas enligt Socialstyrelsen (2010). Medicinsk fotvård 

utfördes av fler än hälften av patienterna och det i form av att de gick på fotrond, fick hjälp av 

distriktssköterska med omläggning av fotsår samt att de använde utprovade 

kompressionsstrumpor. En fotrond utförs av ett multidisciplinärt fotteam. Dessa team har 

visat sig vara framgångsrika vid behandlingen av allvarliga fotproblem hos patienter med 

diabetes (Socialstyrelsen 2010). I en studie av Peters m.fl. (2000) beskrevs det att 

distriktssköterskan har en viktig roll i patienternas omvårdnad både vad det gäller utformandet 

av omvårdnaden samt utbildning om sjukdomen. Diabetessköterskan ska även vara ett stöd till 

de patienter som fått diagnosen diabetes men även för deras anhöriga (Peters m.fl. 2000). 

 

4.2.2 Information som erhållits 

I studien framkom inom vilka områden patienterna hade fått information om av sin 

diabetessköterska, fotvårdsterapeut och av sin läkare. Även att det var en del information som 

de hade sökt reda på själv. Informationen var inom områdena egenvård i form av kost samt 

sko och strumpkontroll. De hade även fått information om sjukdomen och information om 

egenvårdsåtgärder i form av fotvård.  

 

I en studie av Hjelm m.fl. (2002) har det visat sig att kvinnor oftare söker information själva 

om sin sjukdom än vad männen gör. Detta för att bättre kunna påverka sin situation och 

använda egenvård och preventiva metoder. Fysisk aktivitet är även något som utförs av några 

av deltagarna i studien fast resultatet visar att ingen upplevt att de fått någon information 

angående fysisk aktivitet. En patient har fått information om egenvård via radio medans andra 

sökt information på annat håll. Möjligen kan dessa patienter ha sökt egen information 

angående sjukdomen och då fått reda på vikten av kost och fysisk aktivitet vid diabetes. 
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Mindre än hälften av deltagarna hade fått information om kontroll av strumpor och skor från 

sin diabetessköterska, läkare eller från fotrond. Inspektionen är viktig att utföra relaterat till 

den sensoriska neuropatin då patienterna kan ha tappat känseln i sina fötter (Edwards 2008). 

Enligt Johnston m.fl. (2006) rekommenderas patienter med typ-2 diabetes få återkommande 

information om att kontinuerligt inspektera sina fötter, ha bra skor samt undvika att få in 

vassa föremål som kan ligga och skava i strumpor och skor detta för att minska risken för att 

fotsår skall uppstå. Ur resultatet framkom även att vissa patienter inte kom ihåg att de fått 

någon information om sin sjukdom eller att de i vissa fall uppfattat den information de fått på 

ett felaktigt sätt. Detta visar att det är viktigt att informera patienterna på ett så bra sätt som 

möjligt så att patienterna förstår vad läkaren säger och att riskerna för missuppfattningar 

reduceras .  

Tabell fyra visar inom vilka områden patienterna uppfattat att de fått information samt vilka 

egenvårdsåtgärder de utför. Resultatet här visar att den egenvård de utför inte stämmer 

överrens med den information som erhållits. Detta kan bero på att de själva varit aktiva och 

tagit reda på informationen själva. Kanske de även fått information om en del 

egenvårdsåtgärder som de genomför men att de har glömt bort att de en gång blivit 

informerade om det. 

Tabell 4. Resultat av information som erhållits och utförda egenvårdsåtgärder  

Information som 
erhållits 

Utförda egenvårdsåtgärder 

Information om fotvård  
5 av 14 
 
Information om sko och 
strumpkontroll  
5 av 14 
 
Information om kost  
2 av 14 
 
Information från 
vårdgivare angående 
egenvård  
7 av 14 
 
Information från annat 
håll än vårdgivaren 
angående egenvård  
3 av 14 
 

Fysisk aktivitet 
3 av 14 
 
Smörjer fötterna  
13 av 14 
 
Går på fotvård  
9 av 14 
 
Fotvård andra 
2 av 14 
 
Medicinsk fotvård  
8 av 14 
 
Inspektion av skor, 
strumpor och fötter 
4 av 14 
 
Kost 6 av 14 
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4.3 Metoddiskussion  

 

4.3.1 Trovärdighet 

Patienter med fotsår är en patientgrupp som ständigt ökar. För att få veta hur dessa patienter 

reflekterar kring information om egenvård samt hur de reflekterar kring egenvård gjordes en 

studie med kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck (2008) ger en beskrivande design 

möjlighet att ge ett rikt och djupt innehåll av det som skall beskrivas och målet är att ge en 

helhetsbild av intervjumaterialet. Urvalet av intervjupersonerna gjordes med ett 

bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2008). Urvalet kom att omfatta sex män och åtta kvinnor. 

Förutom att patienterna hade typ-2 diabetes var ett av inklusionskriterierna att de hade fotsår. 

På grund av svårigheter att rekrytera deltagare inkluderades även de patienter med typ-2 

diabetes som hade haft fotsår. Variationen i ålder, hur länge de haft fotsår och hur många 

gånger de haft fotsår varierade och gjorde därför så att det blev en stor bredd i intervjuerna. 

Semistrukturerade intervjuer enligt Polit och Beck (2008) valdes som datainsamlingsmetod 

där patienterna fick berätta fritt efter att författarna ställt öppna frågor. Frågorna var lätta att 

besvara och riktade följdfrågor fanns som ställdes om något behövde klarläggas eller om 

något svar var oklart. Dock hade flera följdfrågor kunnat användas för att få utförligare svar 

då innehållet i intervjuerna varierade mycket.   De flesta intervjuer gjordes i patienternas hem 

efter deras eget önskemål och detta gjorde att de kände sig lugna och trygga i sin hemmiljö 

och att intervjun inte blev avbruten. Några av de intervjuer som gjorts på hälsocentralen blev 

avbrutna. Om detta hade påverkan på resultatet är svårt att avgöra..  

 

4.3.2 Pålitlighet 

Intervjuerna har författarna gjort var för sig . Författarna analyserade varandras material och 

satte in dem i koder och kategorier. Allt har gjorts under handledning. Under ett av 

handledningstillfällena träffade författarna två andra studenter som även de var insatta i 

analysprocessen. Detta stärker pålitligheten enligt Sandelowski (1998). Dessa studenter 

fungerade som medbedömare. Dessa hade läst igenom materialet och diskussioner fördes 

angående val av koder och kategorisering. Analysen har gjorts inom några veckor efter det att 

intervjun gjorts och transkriberats, och det gjorde att intervjumaterialet var aktuellt och det är 

viktigt för att få en så säker analys av insamlade data som möjligt. Resultatet av intervjuerna 

har kanske kommit att se annorlunda ut om författarna genomfört dessa tillsammans. 
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4.3.3 Överförbarhet 

För att öka bedömningen av överförbarhet har författarna noggrant beskrivit urval, 

datainsamling och analysprocess samt resultat. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

dessa kriterier viktiga för att öka överförbarheten. Resultatet har presenterats i sju 

underkategorier och två kategorier. Detta är gjort i löpande text. Författarna har givit exempel 

på citat från intervjuerna för att få förståelse för resultatet. Urvalet av patienter till studien är 

gjort inom ett relativt stort område och var så pass omfångsrikt att det kan vara till nytta för 

andra patienter med samma problem. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Beskrivningen av inom vilka områden och i vilken omfattning patienterna i studien fått 

information var mycket varierande.  Tidigare studier har visat att de flesta patienter med typ-2 

diabetes är överviktiga och att övervikt är den största påverkbara riskfaktorn för att förebygga 

diabetes samt komplikationer av sjukdomen (Worth & Soran 2000, Hawley 2004). Informerar 

vi som distriktssköterskor patienterna om kosten på ett sätt som patienterna tar till sig, ges 

kanske informationen för sällan så att den glöms bort? Studier har ju även visat att anhöriga 

har en viktig roll för att patienterna ska göra positiva livsstilsförändringar (Keogh m.fl. 2007). 

Är anhöriga idag delaktiga i omvårdnaden kring dessa patienter eller kan vi som 

distriktssköterskor påverka anhöriga till att delta mer i omvårdnaden? Resultatet av studien 

visar även att det förekommer en del missförstånd i informationen som ges till patienterna. 

Kan riskerna för att missförstånd ska uppstå minska om patienternas anhöriga är med vid till 

exempel de årliga besöken hos diabetessköterskan?  Tidigare forskning har visat att utbildning 

i grupp för dessa patienter kan få dem till att utföra positiva livsstilsförändringar. Denna form 

av utbildning rekommenderas även av Socialstyrelsens (2010) riktlinjer för diabetesvård. 

Patienterna kan då stötta varandra och utbyta erfarenheter. Författarna anser därför att mer 

resurser borde läggas på att utbilda personal för denna typ av grupputbildning då denna typ av 

utbildning saknas i de städer studien genomförts. Patienterna har då också ett val om de vill 

delta i grupputbildningen eller inte. 

 

4.4.1 Framtida studier 

Mer studier inom detta område bör göras i början av patientens sjukdom för att säkerställa 

vilken information som har givits och vad patienterna tycker de saknar. Även studier 

angående anhörigas uppfattning av sjukdomen och deras medverkan kring omvårdnaden av 

patienterna med diabetes bör genomföras. Både kvalitativa och kvantitativa studier om detta 
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behövs för att få en helhetsbild och för att kunna utveckla diabetesinformationen till dessa 

patienter.  

 

4.4.2 Distriktssköterskans arbetssätt 

Det distriktssköterskor bör tänka på i relation till dessa patienter när det gäller informationen 

kring egenvård är att vid varje besökstillfälle som är relaterat till patientens diabetes ska ta 

upp relevant information. Vid dessa tillfällen kan personal fråga hur det går med exempelvis 

kost och motion samt ta upp om patienterna har eventuella frågor rörande egenvård. Idag ges 

informationen i huvudsak av diabetessköterskan. Då patienterna som mest går dit en gång per 

år blir det för lång tid emellan informationstillfällena och informationen glöms bort. Enligt 

Prompers m.fl. (2008) följs inte de generella riktlinjer som finns gällande omvårdnaden av 

fotsår. Detta visar på att distriktssköterskor bör bli bättre på att följa dessa riktlinjer och jobba 

utifrån dessa för att få ett tillfredställande resultat. Distriktssköterskan bör även kunna erbjuda 

gruppbaserad utbildning om intresse finns då både patient och den närmaste anhörig får delta.  

 

4.4.3 Slutsats  

Många av de patienter som ingick i studien kan inte minnas att de fått någon speciell 

information om egenvård och detta ger en tydlig bild av att dessa patienter behöver ha 

kontinuerlig information om detta. När det gäller information kring egenvård har ett par av 

patienterna även uppgett att de inte förstått den information som de fått. Som personal måste 

informationen ges utifrån varje patients erfarenheter och kunskaper. Detta för att minska 

svårigheterna i utförandet av egenvården.  
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