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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Fotsår är en vanlig komplikation hos diabetiker som ofta påverkar patientens 

livskvalitet.  

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors kunskaper med avseende att 

förebygga och behandla fotsår hos patienter med diabetes samt hur sjuksköterskan kan stödja 

patienterna i sin egenvård.  

Metod: En beskrivande litteraturstudie som baserades på 12 vetenskapliga artiklar med både 

kvantitativ och kvalitativ design, publicerade mellan 2000-2012. Urvalet av artiklarna gjordes i 

databaserna PubMed och Cinahl.  

Resultat: Sjuksköterskor behövde öka sina kunskaper vid omvårdnaden av patienter med 

diabetesfotsår, medan patienterna efterfrågade mer kunskap om sjukdomen och dess 

komplikationer, samt behövde mer information och ökad motivation till att bedriva sin egenvård. 

Resultatet visade att utbildning och ökad kunskap om fotsår ledde till en bättre livskvalitet och 

ökad egenvård hos diabetespatienterna.  

Slutsats: Både sjuksköterskor och diabetespatienter är i behov att förbättra sina kunskaper om 

omvårdnaden av fotsår. Det är viktigt att sjuksköterskan skapar en god relation och en helhetssyn 

som inbegriper såväl det fysiska, psykiska som det sociala perspektivet på patienten. Detta 

förhållningssätt är grunden för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa och stödja patienten i sin 

egenvård.  

 

Nyckelord: Fotsår, prevention, kunskap, egenvård, sjuksköterska 
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Abstract 

 

Background: Foot ulcer is a common complication for diabetic that often restricts the patient´s 

quality of life. 

Aim: The aim of this study was to describe nurses’ knowledge regarding the prevention and 

treatment of foot ulcers in patients with diabetes and how nurses can support patients in their 

self- care. 

Method: A descriptive study based on 12 scientific articles with both quantitative and qualitative 

design, published from 2000 – 2012. The scientific articles were found in the databases PubMed 

and Cinahl. 

Result: Nurses need to increase their knowledge in the care of patients with diabetic foot ulcers, 

while patients need more knowledge about the disease and its complications, information and 

motivation to manage their self-care. The results showed that education and increased knowledge 

led to an improved quality of life and self-care in patient with diabetes. 

Conclusion: Both nurses and diabetic patients need to improve their knowledge on the care of 

foot ulcers. The nurse must create a good relationship with the patient and follow the patient, 

both from a physical, psychological and social perspective. This approach is an important 

foundation for the nurse in order to be able to help and support the patients in their self-care. 

 

Keywords: Diabetic foot, prevention, knowledge, self-care, nurse 
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1. Introduktion  
 

Att drabbas av svårläkta sår ger en betydande begränsning i patientens livskvalitet. Individer 

med diabetes är en patientgrupp som ofta drabbas av fotsår, vilket ställer särskilda krav på 

Hälso- och sjukvården. En helhetssyn på patienten och multiprofessionellt samarbete är en 

avgörande faktor för lyckosam sårläkning. Prevention lönar sig alltid i längden, framförallt 

handlar det om att tidigt fånga upp de första symtomen på fotsår och att behandla så att dessa 

inte blir kroniska. Svårläkta sår är ett stort problem i primär och kommunal äldreomsorg 

(Lindholm 2003).    

 

För att patienten ska klara av att sköta sin diabetessjukdom och behandlingen av sina fotsår krävs 

baskunskaper om sjukdomen för att kunna utföra egenvården (Siguroardóttir 2005). Enligt Ribu, 

Hanestad, Moum, Birkeland, & Rustoen (2007) upplever patienter med diabetesfotsår en sämre 

livskvalitet jämfört med andra patienter med diabetes och den övriga befolkningen, särskilt vad 

gäller fysisk hälsa (a.a.). Trots kunskaper kan det vara svårt för patienten att sköta medicinering, 

kost, motion och blodglukoskontroll som är grunden i egenvården. Därför är det viktigt för 

sjuksköterskan att veta hur hon på bästa sätt kan stödja och hjälpa patienterna  

(Whittemore 2000). 

 

Enligt omvårdnadsteoretikern Dorotea Orem bör sjuksköterskan använda sig av flera metoder för 

att hjälpa patienten till en god egenvård (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Handledning 

är en av dessa och den förutsätter en god kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. 

Sjuksköterskans handledning kan bestå av förslag, råd, instruktioner och tillsyn. Att hjälpa 

patienten att upprätthålla en balans mellan aktivitet och vila är också en viktig åtgärd i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Allison 2007).   

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskan ska ha 

kunskap om och färdigheter i sårvård. Vidare skall sjuksköterskan hålla sig uppdaterad om 

aktuell kunskap om omvårdnad som baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet 

(Socialstyrelsen 2005). Kunskapen om prevention, bedömning och behandling av sår har visats 

vara bristfällig bland sjuksköterskor.  

 

I detta examensarbete analyseras vilken kunskap sjuksköterskan bör ha, vilka preventiva åtgärder 

som är lämpliga och sjuksköterskans undervisande funktion när det gäller omvårdnaden av 

diabetespatienter med fotsår samt vad detta har för betydelse för patientens egenvård.  
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2. Bakgrund  

2.1 Historik 

 

I alla tider har det funnits sår och sårvård. Dåtidens sår ledde ofta till infektioner, amputation, 

sängläge och i många fall till och med till döden. Hippokrates (460-377 f.kr.) hade redan under 

sin tid en vetenskaplig syn på sårbehandling. Han var förmodligen den första som såg ett 

samband mellan varikösa (åderbråck) vener och bensår och rekommenderade behandling med 

kompressionsbandagering för bensår. Hippokrates beskrev att infektioner och näringsbrist är 

vanliga orsaker till varför sår uppstår och till komplicerad sårläkning. Han ansåg även att en 

helhetssyn av patienten var viktigt. I Sverige användes redan på 1900-talet larvterapi vid bensår, 

vilket visade sig vara effektivt när det gäller att rensa sår från nekrotisk vävnad och denna form 

av behandling har fått en renässans idag (Lindholm 2003).  

 

2.2 Etiologi  

 

I Sverige drabbas ca 15 procent av alla med diabetes av kroniska, svårläkta fotsår.  Flera studier 

visar att ben- och fotsår har en mycket negativ inverkan på patientens livskvalitet. Patienter med 

svårläkta sår kan lida av dessa i månader, år eller decennier. Det som främst orsakar uppkomsten 

av fotsår hos diabetiker är nervpåverkan (neuropati) och förändringar av de små blodkärlen 

(mikroangiopati). Även de stora blodkärlen till benen (makroangiopati) kan påverkas och orsaka 

fotsår särskilt hos äldre personer och hos rökare. En annan orsak till fotsår är olika typer av 

infektioner (Lindholm 2003). Enligt Kilpadi (2011) är patienter med diabetes mer benägna att 

drabbas av infekterade fotsår då de har ett försämrat immunförsvar. Studien visar att det är 

viktigt att en infektion upptäcks och behandlas tidigt för att åstadkomma en bättre återhämtning 

för patienten.  
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2.3 Diabetes 

 

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. I Sverige räknar man med att 4 % av befolkningen 

har diabetes mellitus och förekomsten ökar (Socialstyrelsen 2009). Diabetes kommer ifrån det 

grekiska ordet genomgående och beskriver ett sjukdomstillstånd där ökade mängder vätska 

passerar genom kroppen. Mellitus betyder söt. Läkarna upptäckte tidigt att urinen hos patienter 

som drabbats av diabetes smakade sött. Diabetes Mellitus, tidigare kallat sockersjuka, är ett 

samlingsnamn för flera sjukdomar som leder till ökad halt av glukos i blodet. Diabetes är en 

generell rubbning av ämnesomsättningen och detta kännetecknas av att personen har en brist på 

insulin eller nedsatt känslighet för insulin (Mulder 2008).   

 

Kroppens alla celler behöver glukos för att fungera optimalt. För att glukos ska kunna komma in 

i cellerna behövs hormonet insulin. Insulin är ett hormon som bildas i bukspottskörtelns s.k. 

betaceller och fungerar som en ”dörröppnare” för glukos. Gemensamt för alla former av diabetes 

är att dessa mekanismer inte fungerar på ett normalt sätt och resultatet blir att alltför lite glukos 

kommer in i cellerna, vilket leder till förhöjt blodsocker och andra rubbningar i 

ämnesomsättningen (Alvarsson et al. 2007).  

 

För att kunna fastställa att en person har diabetes har världshälsoorganisationen (WHO) etablerat 

diagnostiska riktlinjer för diabetes. Enligt WHO ska ett normalt blodsockervärde efter nattfasta 

vara mellan 4,2 och 6,0 mmo1/l. Om personen har upprepade fastevärden över 7.0 mmol/l 

innebär det att man med säkerhet har diabetes. Ökad törst och stora urinmängder, torr hud, 

viktminskning och trötthet är vanliga symtom vid diabetes (Alvarson et al. 2007). De vanligaste 

formerna av diabetes Mellitus betecknas typ 1- diabetes respektive typ 2- diabetes. Vid typ 1-

diabetes producerar kroppen inget eller endast lite insulin. Denna typ av diabetes kallas också för 

barndiabetes men kan även drabba vuxna och kräver livslång insulinbehandling.  

 

Vid typ 2-diabetes är känsligheten för insulin i bl.a. muskel- och fettceller nedsatt 

(insulinresistens). Ärftlighet i kombination med övervikt, fysisk inaktivitet och stress är 

bidragande orsaker till att sjukdomen utlöses. Typ 2- diabetes utgör 80-90% av all diabetes  

(SBU 2009). Sjukdomen debuterar vanligtvis i åldern från 40 år och uppåt därför kallas 

åldersdiabetes, men kan också drabba yngre personer (Ericson & Ericson 2008).  
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2.4 Komplikationer och behandling vid diabetes 

 

Diabetes mellitus är en långvarig sjukdom som får både fysiska och psykiska konsekvenser för 

den som drabbas. Sjukdomen som kan leda till förändringar i personens livssituation och 

livskvaliteten är på längre sikt ofta beroende av hur väl plasmaglukoshalten regleras. 

Komplikationer av sjukdomen uppträder i regel när personen haft sin sjukdom i många år, därför 

brukar man benämna dessa som senkomplikationer. Komplikationerna beror främst på att 

diabetessjukdomen har en negativ inverkan på blodkärl och nerver. Förändringar i de små 

blodkärlen påverkar ögats näthinna och försämrar njurarnas funktion (mikroangiopati) och 

förändringar i större blodkärl (makroangiopati) ökar bl.a. risken för hjärtinfarkt, stroke och 

åderförkalkning i benens kärl (claudicatio intermittens). En försämring av nervernas funktion 

(neuropati) kan bl.a. leda till nedsatt känsel som i sin tur öka risken att drabbas av svårläkta sår 

(Alvarson et al. 2007).   

 

Diabetes skapar stora samhällskostnader vilket framför allt beror på sjukdomens komplikationer 

som leder till ett individuellt lidande, sjukskrivning och behov av omsorg och sjukvård för 

patienterna (Nationella riktlinjer för diabetesvården 2009). Detta styrks av Tenvalls & Apelqvist 

studie (2004). Dessa visar att komplikationer som diabetes medför resulterar i enorma kostnader 

för samhället och patienterna. Patientutbildning, ordentliga skor och fotvård för dessa 

riskpatienter är av stor betydelse för att minska kostnaderna och lidandet. Målet med behandling 

vid diabetessjukdom är att hålla blodets glukoshalt normal och därmed uppnå symtomfrihet och 

minska risken för komplikationer. Livsstilsfaktorer såsom kost, motion, insulin, perorala 

antidiabetika och egenvård är hörnstenar i denna behandling. Rökstopp är också att föredra 

eftersom nikotinet skadar kärlväggen och försämrar insulinberoende vävnaders insulinkänslighet 

(Ericson & Ericson 2008). De människor som har kunskap om sin diabetessjukdom, tror på sin 

förmåga, engagerar sig i sin egenvård och får ett socialt stöd har lättare att uppnå önskade 

hälsoresultat (Sousa & Zauszniewski 2005).  
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2.5 Diabetesfotsår 

 

Fotsår definieras som ”sår nedanför malleolen (fotknöl) beroende på störning i den arteriella 

cirkulationen i benet (ischemiska fotsår) eller perifer neuropati och/eller perifer 

cirkulationsstörning som en konsekvens av diabetes mellitus (Lindholm 2003).  

 

Att drabbas av diabetiska fotsår kan vara mycket smärtsamt och begränsar ofta patientens 

livskvalitet. Det förebyggande arbetet är viktigt så snart diagnosen har ställts. Detta gäller både 

vid typ 1 och typ 2 diabetes. För att förhindra att diabetes fotsår uppkommer är det viktigt att 

uppmärksamheten riktas mot god plasmaglukosreglering, och förebyggande av ateroskleros. 

Vidare är det också viktigt att undersöka fötterna för att se om det finns några felställningar, 

defekter eller nagelproblem som bör åtgärdas (Almås, Stubberud & Grönseth 2011). Då 

blodcirkulationen är störd ökar det risken att sår uppstår till följd av t.ex. dåliga skor eller stenar i 

skon vilket är direkt kopplat till den nedsatta känseln i foten. En annan konsekvens av neuropati 

är att det leder till nedsatt eller upphävd svettsekretion. Detta bidrar till att huden blir torr och 

bildas sprickor i huden och dessa kan bli en inkörsport för bakterier och svamp och orsakar 

infektion. Av alla fotsår hos diabetiker uppstår 90 % inomhus, de flesta fotsår sitter på tårna 

vanligtvis på stortån samt cirka 50 % är lokaliserade till fotsulan, vilket gör dem svårt att 

upptäcka för patienten (Lindholm 2003).  

Diabetiker med fotsår kräver speciell vård och omvårdnad. En framgångsrik behandling av foten 

förutsätter bl.a. noggrann undersökning, inspektion av såret, mikrobiologisk kontroll, 

kärlundersökning, ortopedteknisk behandling (skor, fotbäddar etc.) och optimal glukoskontroll. 

Det är även viktigt att patienten får utbildning för att kunna sköta sin egenvård (Nationella 

riktlinjer för diabetesvården 2009). En allvarlig följd av om inte dessa åtgärdas kan diabetes 

fotsåren förvärras och leda till amputation.  Risken för amputation kan vara en mycket hotfull 

upplevelse för patienten. Därför behöver patienten tät uppföljning, information, trygghet och 

kontinuitet i behandlingen, vilket har avgörande betydelse för behandlingsresultatet (Skafjerd 

2006).    
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2.6 Dorotea Orems egenvårds teori 

 

Dorotea Orem är en betydande omvårdnadsteoretiker som har haft ett stort inflytande på 

vårdvetenskapen. Med start under senare delen av 50-talet började Orem utveckla sin 

omvårdnadsteori och år 1971 gav hon ut boken Nursing: Concepts of practice, i vilken hon 

presenterade sin teori om egenvård (Orem 2001). Orem har därefter fördjupat sina begrepp 

ytterligare och tillämpas även idag i utbildning, klinisk omvårdnad, administration och 

forskning. Omvårdnadens övergripande mål är att främja normal funktion, hälsa, utveckling samt 

välbefinnande hos människa. Egenvård utgör här ett viktigt delmål (Kristoffersen 1998). Orem 

beskriver tre olika typer av egenvårdsbehov som har koppling till bevarandet av hälsa, normal 

funktion, utveckling och välbefinnande. Dessa är; 

 

 Universella egenvårdsbehoven bygger på att människan har vissa allmänna behov som 

måste tillfredsställas för att upprätthålla livsprocesser och som måste utföras för att en 

individ ska upprätthålla hälsa och välbefinnande. Orem identifierar ett antal 

egenvårdsbehov som exempelvis upprätthållande av adekvat intag av syre, vätska, 

födointag och balans mellan vila och aktivitet (Kristoffersen 1998). 

 

 Utvecklingsrelaterade egenvårdsbehoven bygger på att en människa utvecklas genom 

hela livet och att vissa faktorer är nödvändiga för att denna utveckling ska fortsätta vara 

tillfredställande. Det är viktigt att individens egna resurser stärks för att hantera sin 

livssituation vid svåra livshändelser som förlust av nära anhörig, sjukdom eller 

skilsmässa. Kan även ske vid andra händelser som man kan tycka vara av positiv karaktär 

som vid en graviditet eller annan stor förändring i en persons liv (Kristoffersen 1998).  

 

 Egenvårdsbehov relaterade till hälsoproblem föreligger hos personer som är sjuka eller 

skadade, som har olika typer av defekter, funktionsnedsättningar etc. samt de som 

genomgår medicinsk utredning eller behandling, exempelvis när en person fått diagnosen 

diabetes. Diabetessjukdomen medför att individen ställs inför förändringar i sin 

livssituation och gör att individen blir helt eller delvis beroende av andra för att klara av 

den (Kristoffersen 1998). 
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Enligt Orems teori är egenvård olika handlingar som människan själv utför som syftar till att 

främja normal funktion, hälsa och välbefinnande. Detta beskriver Orem som en form av 

allmänmänskligt beteende som individen lär in från sin omgivning (Orem 2001). Orem betonar 

att i en omvårdnadssituation är det viktigt att identifiera patientens terapeutiska egenvårdskrav. 

Detta innebär att sjuksköterskan undersöker vilka egenvårdsbehov patienten har problem med att 

tillgodose. Det kan handla om att det brister i patientens egenvårdskapacitet, exempelvis på 

grund av bristande kunskap, förmåga att överväga, bedöma och genomföra målinriktade 

handlingar. Som exempel när personer med diabetes har svårt att sköta sina fotsår. I situationer 

som dessa är det sjuksköterskans ansvar att se till patientens terapeutiska egenvårdskrav. För att 

detta ska vara möjligt betonar Orem att om sjuksköterskan ska vara till hjälp för sin patient måste 

en relation etableras mellan dem (Kristoffersen 1998). 

   

2.7 Begreppsförklaringar 

2.7.1 Prevention 

Redan år 1963 definierade den norske infektionsläkaren Gjestland tre olika nivåer av prevention, 

primärprevention, sekundärprevention och tertiärprevention (Pellmer & Wrammer 2007).  

Primärprevention har som mål att bevara människans välbefinnande samt att åtgärda hälsorisker 

eller skadliga faktorer hos friska individer och de som är i riskzonen för att utveckla ohälsa innan 

skada eller sjukdom debuterar. Sekundärprevention innebär att identifiera hälsosvikt på ett tidigt 

stadium och därefter sätta in åtgärder för att förhindra att hälsosvikt och sjukdom försämras. Det 

förebyggande arbetet på tertiärpreventions nivå innebär att förhindra att nya hälsoproblem 

uppstår hos individer med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättningar (Kristoffersen 1998).  

 

Tertiär prevention hos diabetes patienter innebär att man behandlar fotsår och andra 

komplikationer i syftet att förhindra att inte fotsåren förvärras. En komplikation som till exempel 

amputation som kan orsaka svår smärta och lidande för patienten med diabetes fotsår, men kan 

förebyggas genom olika behandlingsmetoder (DiabetologNytt 1996). 

 

En av hörnstenarna i behandlingen av den diabetiska foten är att man i ett tidigt stadium och med 

preventiva insatser kan förhindra utvecklingen av allvarligare komplikationer som fotsår. 

Exempel på några insatser är att ge patienten och anhöriga kunskap och information om fotvård, 

risken för fotskador samt motivera för god fot och skovård. Det är även viktigt att personer med 

diabetes inspekterar och undersöker fötterna regelbundet (DiabetologNytt 1996).  
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2.7.2. Egenvård vid diabetes 

Egenvård kan definieras som de åtgärder som individen själva kan vidta för att behandla sig 

själv, till exempel som att använda receptfria läkemedel, till skillnad från det som utförs av 

hälso- och sjukvården (Nationalencyklopedin 2012). Enligt Socialstyrelsen (2009) är egenvård 

en åtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en individ själv 

kan utföra. Vid bedömningen av vad en individ kan klara av på egen hand är det särskilt viktigt 

att egenvården planeras så att den kan utföras på ett säkert sätt.   

Det är även viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen ser till individens hela livssituation samt 

samarbetar och planerar med närstående. Målet med egenvård vid diabetes är att patienten ska 

må bra trots sin sjukdom samt att förhindra senkomplikationer. De åtgärder som ingår i 

egenvården är bl. a att ta kontroll över sin diabetes, beroende vilken livssituation patienten 

befinner sig i. För att kunna lyckas med detta måste patienten ha goda kunskaper för att kunna ta 

bra beslut i sin egenvård. Därmed är patientutbildning en förutsättning för välfungerande 

egenvård (SBU 2009). Det är viktigt att man planerar egenvården så att den kan utföras på ett 

säkert sätt. 

2.8 Sjuksköterskans roll i mötet med patienter med diabetesfotsår 

 

I ICN: S etiska kod för legitimerade sjuksköterskor står det beskrivet att sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden är: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

lindra lidande (ICN 2005).  

 

Eftersom förekomsten av diabetes ökar snabbt över hela världen och medför ökad sjuklighet och 

dödlighet, är preventiva insatser av stor betydelse. Målet för omvårdnaden av människor med 

diabetes handlar främst om att hantera vardagen. Mötet med en diabetespatient är förenat med 

många olika svårigheter på många olika plan. För att detta ska var möjligt är det viktigt att 

sjuksköterskan och patienten samarbetar. Därefter kan sjuksköterskan göra en bedömning av 

patientens behov. I ett sådant samarbete är det naturligt att sjuksköterskan fokuserar på att stärka 

hans eller hennes egenvårdsförmåga. Undervisningen av personer med diabetes ställer 

sjuksköterskan inför många utmaningar som kräver insikt och kunskap om sjukdomen. Syftet 

med patientundervisningen är att öka kunskapen om och förståelsen för sjukdomen hos 

patienten. Sjuksköterskan bör också upplysa om riskerna för senkomplikationer i syfte att 

förhindra dessa. Informationen bör vara saklig och begriplig och det är olämpligt att använda 
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risken som ett medel att skrämma patienten till exempelvis förbättrad kontroll av blodsockret. 

För att kunna tillgodose behovet av aktuell information, utbildning och kommunikation måste 

sjuksköterskan hålla sig informerad om utvecklingen inom diabetesvården (Skafjerd 2006).   

 

2.9 Problemformulering 

 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården (2010) framgår tydligt att inom 

diabetesvården ska man, som inom all annan sjukvård, hela tiden arbeta med att förbättra sin 

kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet. Vid diabetes är patientens levnadsvanor en viktig faktor 

för behandlingsresultatet. I omvårdnaden av patienter med diabetes är en helhetsbild av 

patientens livssituation därför nödvändig för att diabetesteamet ska kunna stödja patienten i 

egenvården (Socialstyrelsen 2010).  

 

Kunskaper hos sjuksköterskor har visats sig vara bristande inom områden som prevention, 

bedömning och behandling av sår visade studien av (Claudia et al. 2010). Det framkom att 

nästan hälften av de sjuksköterskor som deltog ansåg sig ha otillräckliga kunskaper om sårvård. 

Med utgångspunkt av detta är det därför viktigt att fördjupa sig om diabetesfotsår och 

egenvården hos diabetespatienter. En ökad delaktighet i sin egenvård innebär en bättre 

livskvalitet, minskade risker för komplikationer, vårdutnyttjande, lidande samt minskade 

kostnader för samhället (Socialstyrelsen 1999).  

2.10 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors kunskaper med avseende att förebygga 

och behandla fotsår hos patienter med diabetes samt hur sjuksköterskan kan stödja patienterna i 

sin egenvård. 

2.11  Frågeställningar 

 Vilka kunskaper har sjuksköterskor när det gäller att förebygga och behandla fotsår hos 

patienter med diabetes? 

 Vilka kunskaper saknar sjuksköterskor när det gäller att förebygga och behandla fotsår 

hos patienter med diabetes? 

 Vilka faktorer påverkar patienter med diabetes förmåga att utöva egenvård och för att 

förhindra att fotsår uppstår?  

 Vilken kvalitet har artiklarna med avseende på undersökningsgrupp och bortfall? 



14 
 

 

3. Metod 
 

3.1 Design 
 

Detta arbete är en litteraturstudie med beskrivande design enligt (Forsberg & Wengström (2003) 

och Polit & Beck (2008).  

3.2 Litteratursökning 
 

Insamlad data bygger på vetenskapliga artiklar som berör ämnet. Sökandet efter artiklar har 

gjorts vid Högskolans Gävle bibliotekskatalog. Författarna har gjort sökningar i databaserna 

PubMed och Cinahl. PubMed är en bred databas som innehåller medicin, omvårdnad och 

odontologi. Cinahl är en databas som täcker områdena omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi (Forsberg & Wengström 2003). De sökord som använts var på engelska och har 

använts både enskilt och i olika kombinationer med varandra. Sökorden som författarna använde 

i första sökningen i Cinahl var diabetic foot som gav 820 träffar. I PubMed blev utfallet 790 

träffar. Genom att avgränsa antalet träffar kombinerades sökningen med prevention, self care, 

treatment, knowledge, nurses, information och wound care. Via manuell sökning hittades 

ytterligare en användbar artikel genom att författarna granskade andra artiklars referenslistor. I 

sökningen av artiklar förekom det dubbletter och därmed utökades sökorden i båda databaserna.  

3.3 Urvalskriterier 
 

Urvalet av relevanta artiklar skedde genom två steg. Vid det första urvalet granskade författarna 

artikelns titel. Genom att läsa artikelns titel gav det författarna en bild över om artikel berörde 

det valda ämnet. Vid det andra urvalet gick författarna igenom artikelns abstrakt som gav en 

bredare uppfattning om artikelns innehåll. Därefter har författarna exkluderat flera vetenskapliga 

artiklar som inte besvarade frågeställningarna samt uppfyllde syftet. Författarna valde att 

inkludera de artiklar där vuxna patienter oavsett kön med typ 1 och typ 2- diabetes ingått i 

studierna. Vissa av artiklarna som författarna valde till litteraturstudien i databaserna PubMed 

och Cinahl återkom flera gånger, då författarna använt sig av ungefär samma sökord.  Slutligen 

kommer resultatet att baseras på 12 artiklar som både var av kvantitativ och kvalitativ karaktär. 

Andra urvalskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerats mellan åren 

2000 – 2012 och i fulltext. Resultatet av databassökningen redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1: Databaser, sökord, antal träffar samt valda artiklar (fulltext) publicerade  

mellan år 2000 - 2012 

 

 

Databas Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

 

 

Cinahl 

 

Diabetic foot AND 

information 

 

 

50 

 

 

3 

 

 

Cinahl 

Diabetic foot AND 

Prevention 

 

 

 

143 

 

 

1 

 

 

 

Cinahl 

Prevention AND 

treatment AND diabetic 

foot 

 

 

 

 

39 

 

 

 

1 

 

 

Cinahl 

Wound care AND 

Knowledge of nurses 

 

44 

 

3 

 

PubMed 

Diabetic foot AND 

self care 

 

 

 

36 

 

 

1 

 

 

PubMed 

Diabetes self 

management AND 

patient engagement 

 

 

 

39 

 

 

1 

 

 

 

PubMed 

Knowledge foot care 

AND patients AND 

diabetes 

 

 

 

92 

 

 

1 

 

Manuel frisökning I 

PubMed 

  
 

1 

 

Totalt 
  

 

12 
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3.4 Dataanalys  
 

 

Inledningsvis delades de tolv artiklarna upp mellan båda författarna för att effektivisera 

analysarbetet. Därefter bearbetades artiklarnas resultat genom att författarna gjorde en 

överskiktläsning av samtliga artiklar. Författarna gjorde sedan en mer noggrann läsning och 

översättning av respektive resultatavsnitt. Nästa steg i bearbetningen gjordes genom att 

författarna markerade de textavsnitt som var relevanta med olika färger. Sedan sammanställdes 

textavsnitten i tre huvudrubriker. De tre huvudrubrikerna formulerades utifrån studiens syfte och 

frågställningar. För att värdera artiklarnas kvalitet gällande dess beskrivningar av 

undersökningsgrupp och bortfall genomförde författarna en granskning utifrån (Polit & Beck 

2008 och Forsberg & Wengström 2008) anvisningar och riktlinjer. Resultatet av 

kvalitetsbedömningen valde författarna att redovisa i tabell 2. 

3.5 Forskningsetiska övervägande 
 

Ett krav på alla vetenskapliga studier är att det görs etiska överväganden (Forsberg och 

Wengström 2008). Författarna har valt artiklar som har beaktat etiska överväganden eller som 

har fått tillstånd från en etisk kommitté. Etiska överväganden således handla om att informanter 

får information om projektet som de ska ingå i, även eventuella risker för skada och obehag 

måste ingå i informationen, liksom att deltagandet är frivilligt. Sekretess, integritet och 

anonymitet är andra exempel på etiska överväganden som forskaren måste ta hänsyn till (Olsson 

& Sörensen 2011). Författarna har förhållit sig objektiva i artikelgranskningsarbetet, där egna 

teorier och fördomar om resultaten har utelämnats. Detta förhållningssätt överensstämmer med 

god forskningsetik menar Forsberg & Wengström (2008). En god forskningsetik innefattar även 

att inget fusk, ohederlighet, plagiat av data eller förvrängning av forskningsprocessen får 

förekomma (Forsberg & Wengström 2008).  

4. Resultat 
 

Resultatet redovisas utifrån studiens syfte och frågställningar i form av löpande text i 

huvudrubriker och underrubriker. Därefter efterföljs resultatet av en sammanställning av 

artiklarna med författarnas namn, titel, syfte, resultat, metod och kvalitetsbedömning som visas i 

tabell. 
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4.1 Sjuksköterskors kunskaper om fotsår hos diabetespatienter 
 

4.1.1 Prevention  

 

En studie av Ortegon, Redekop & Niessen (2004) visar att patienter som genomgår en 

amputation får en sämre livskvalitet med ökat lidandet och kortare livslängd. De menar att 

genom preventiva åtgärder för att förhindra fotsår minskas kostnaden för samhället och 

livskvaliteten förbättras genom att risken för amputation reduceras. De preventiva insatserna har 

visat minska förekomsten av neuropati med 49-85%. Fotvård utfört av auktoriserad 

fotvårdsspecialist, utbildning av sjukvårdspersonal och patienter, regelbunden kontroll av fötter 

samt glykemisk kontroll är några strategier som bidrog till minskningen visar studien. Fujiwara 

et al. (2011) uppger i sin studie att diabetespatienter som genomgår fotvårdsprogram fick en 

bättre fothälsa och minskade utvecklingen av komplikationer som t.ex. amputation och 

kallbrand. Vidare belyser författarna att innehållet i fotvårdsprogrammet bör fokusera på 

beteendeförändring hos patienterna. För att uppnå en förebyggande vård måste sjuksköterskorna 

etablera ett samarbete med både patienten och andra professioner vilket kan minska förekomsten 

av komplikationer.  

 

Majoriteten av patienterna som deltog i en studie av Gale et al. (2008) bagatelliserade och 

förväntade sig att fotsåren skulle läka ut normalt utan medicinsk behandling. Därför menar 

författarna att när det gäller fotvård av patienter med diabetes är de viktigaste åtgärderna att 

förebygga uppkomsten av hudskador samt om hudskador uppstår ge en snabb medicinsk 

behandling. 

 

4.1.2 Behandling  

 

Sjuksköterskorna i en studie efterfrågade mer kunskaper inom områden som 

såromläggningsmetoder, produkter för sårbehandling, sårläkningsprocessen och förebyggande 

åtgärder av sår. En återkommande uppdatering i nya behandlingsmetoder var en viktig faktor 

som sjuksköterskorna önskade i sitt arbete (Haram, Ribu, & Rustøen 2003). Resultaten i en 

studie av Friman, Klang & Ebbeskog (2011) visade att distriktssköterskorna upplevde att 

sårvården på många sätt var utmanande. Brister i utrustning, omläggningsmaterial, hygien, 

tidsbrist, dokumentation samt dålig organisation gjorde att distriktssköterskorna utförde 

sårvården på ett ineffektivt sätt.   
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I en studie av Ribu, Haram, & Rustøen (2003) visade att sjuksköterskor behövde mer utbildning 

inom sårvård. En annan faktor som kan ha bidragit till den osäkra bedömningen av såren var 

dålig arbetsmiljö, exempelvis dålig belysning i patienternas hem. Författarna beskrev även att det 

förekom en stor variation i valet av omläggningsmetoder och material hos sjuksköterskorna. Av 

de 35 sår som lades om användes 28 olika varianter på omläggningar som ofta applicerades 

felaktigt och kompressionsbandagering användes ibland på odiagnostiserade sår.  

 

4.2 Faktorer som påverkar patientens egenvård 

4.2.1 Livskvalitet  

 

Enligt Happich, John, Stamenitis, Clouth & Polnau (2008) upplever patienter med diabetesfotsår 

en mycket sämre livskvalitet jämfört med övriga befolkningen. Majoriteten av patienterna har en 

betydande inskränkning av sitt hälsotillstånd, särskilt när det gäller deras fysiska förmåga. 

Dessutom visade denna studie att det ökande vårdutnyttjandet hos patienterna bidrog till en stor 

ekonomisk belastning för samhället. Därför är det viktigt att i tidigt skede diagnostisera 

diabetesneuropati menar författarna i studien. I Hjelm, Nyberg & Apelqvist (2002) studie 

framkom det att depression och svårigheter att förändra sin livsstil påverkar patienternas 

livskvalitet negativt. Vidare skriver de att de patienter som har en ansträngd ekonomisk situation 

och sjukfrånvaro kan vara faktorer som påverkar patientens egenvård.  

 

Studien av Haram, Ribu & Rustøen (2003) lyfter fram fördelarna att samarbeta mellan olika 

vårdprofessioner för att förbättra livskvaliteten för patienter med fotsår. Författarna i studien 

betonar även betydelsen att öka kunskaperna hos sjuksköterskor då det kan bidra till en högre 

kvalitet i sårbehandlingen. 

 

4.2.2 Förmåga till egenvård  

 

Enligt Schmidt, Mayer & Panfil (2008) har patienter som deltagit i mer än tre 

utbildningsprogram en betydligt bättre förmåga att sköta sin egenvård jämfört med de patienter 

som inte eller endast har gått i ett utbildningsprogram. En annan studie beskrev också att 

kunskap var en viktig faktor som har betydelse för huruvida patienten klarar av att sköta sin 

egenvård. De områden där kunskaperna var bristfällig hos patienterna var exempelvis 

information om komplikationer, vikten av att inspektera sina fötter samt rökningens negativa 

påverkan på den perifera blodcirkulationen (Pollock, Unwina, & Connolly 2004). 
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Resultatet i en kvalitativ studie visade att många patienter var medvetna om att amputation är 

vanligt förekommande hos patienter med diabetes. Dock var de omedvetna om att detta orsakas 

av dålig blodcirkulation och har starka samband med att fotsår uppstår.  Därför är det viktigt att 

fokusera på att stimulera blodcirkulationen genom att rekommendera patienten att t.ex. 

promenera. Resultatet visade även att de flesta patienterna upplevade vissa svårigheter att 

kommunicera med vårdpersonal gällande egenvården av sina fötter och de råd som 

sjuksköterskan gav var ofta svår att förstå för patienterna. Detta medförde att patienterna tvivlade 

på sin egen kompetens och förmåga att utföra fotvård på rätt sätt menar (Gale et al. (2008). 

 

I en studie av Donohoe et al. (2000) delades en standardiserad fotvårdsbroschyr ut till 

patienterna som användes som underlag till den muntliga informationen. Genom denna form av 

utbildning gjorde att patienterna blev mer delaktig i sin vård och medveten om deras eget ansvar 

i att förebygga fotsår. Patienternas kunskap och attityder till fotvård förbättrades också under 

studien.  I studien framkom det även att utbildningen gav positiva resultat i det preventiva arbetet 

och behandlingen av fotsår. Även vårdpersonalens kompetens visade sig inverka på patienternas 

förmåga att ta till sig de nya kunskaperna. Författarna till studien lyfter fram vikten av ökad 

kunskap hos personalen vilket de anser utgöra en viktig grundsten för att man ska kunna 

förebygga och behandla fotsår hos patienten. När vårdpersonalen fick utbildning om diabetiska 

fotsår ökade kunskapen betydligt och det bidrog till att samarbetet mellan personalen stärktes. 

Andra positiva effekter som kom ur av detta var att vården kunde planeras på ett effektivare sätt 

för diabetespatienterna visade studien. Författarna beskrev även betydelsen av teamarbete vilket 

kan underlätta att identifiera patienter som ligger i riskzonen att utveckla fotsår  

(Donohoe et al. 2000). 

  

Det fanns stora könskillnader när det gäller patienters uppfattningar om sin diabetessjukdom och 

hur de hanterar egenvården. Författarna i studien lyfter fram att män ofta är mer passiva i 

egenvården. Däremot använder de i högre utsträckning sig av socialt stöd från familj eller 

primärvården än kvinnorna. När det gäller råd och information om hur man tar hand om sina 

fötter tenderade männen att helt och hållet acceptera den information som gavs utan att 

ifrågasätta den. Kvinnorna var däremot mer aktiva i sin egenvård, de uttryckte även ett behov att 

få mer information och utbildning. Studien visade också att kvinnorna var mer uppmärksamma 

på symptom på sjukdomen och de uppsökte vård om fotproblem uppstod  

(Hjelm, Nyberg & Apelqvist 2002).  
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En semistrukturerad studie av Lindenmeyer et al. (2010) erbjöd patienter med typ 2 diabetes att 

delta i ett diabetesprogam, som innehöll olika stödkomponenter. Målet med programmet var att 

förbättra kompetens, självkänsla och egenvården hos patienterna. Resultatet visade att 

patienterna använder programmet på olika sätt beroende på deras förutsättningar och behov. 

Patienterna beskrev programmet som mycket positivt och givande eftersom det gav dem mer 

stöd och kunskap i egenvården. 

 

4.3 Kvalitetsgranskning avseende undersökningsgupp och bortfall 
 

Fyra artiklar, (Gale et al. 2008, Happich et al. 2008, Schmidt et al. 2008, Pollock et al. 2004) 

redovisar undersökningsgrupp och bortfall tydligt. Fyra av artiklarna (Donohoe et al. 2000, 

Friman et al. 2011, Haram et al. 2003, Ribu et al. 2003) beskrev undersökningsgrupp och 

bortfall, dock inte så utförligt som de ovanstående artiklarna gjorde. Studien av Lindenmeyer et 

al. (2010) är ett exempel på detta. Där beskrevs det att undersökningsgrupp bestod av tjugotvå 

patienter med diabetes som sedan delades in i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. I 

bortfallet redovisades att tre av intervjuerna inte kunde fullföljas på grund av att 

bandinspelningen var för dålig. Två av artiklarna (Fujiwara et al. 2011, Hjelm et al. 2002) 

redovisade undersökningsgrupp tydligt medan bortfall inte redovisades överhuvudtaget. En 

artikel gjord av Ortegon et al. (2004) redogjorde tydligt för undersökningsgrupp, dock 

redovisades inte bortfallet lika tydligt.   
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  4.4 Tabell 2: Artikelöversikt 
 

Författare, 

publ. år och 

land  

 

 

 

Titel 

 

Syfte Resultat Design Datainsamlingsmetod Dataanalys Undersöknings- 

grupp 

Bortfall 

Donohoe, 

Flettont, 

Hook, 

Powell, 

Robinson, 

Stead, 

Sweeney, 

Taylor & 

Tooke  

 

(2000) 

 

Storbritannien 

 

Improving 

foot care for 

people with 

diabetes 

mellitus-a  

randomized 

controlled 

trial of an 

integrated 

care approach  

Att undersöka om 

riktade vårdinsatser 

förbättrar diabetes- 

patienternas 

kunskaper och 

attityder om fotvård.  

Ökad kunskap 

hos patienter 

var en viktig 

faktor för att de 

ska kunna 

förebygga 

fotsår. Många 

av deltagarna i 

studien fick sina 

fötter 

undersökta, 

undervisades i 

fotvård och de 

upplevde att de 

hade nytta av 

undervisningen. 

 

En rando-

miserad, 

kontrollerad 

studie. 

Kvantitativ 

studie  

Patienterna delades in 

i två randomiserade 

grupper. Data 

samlades in i form av 

enkäter. 

T-test och 

Mann-

Whitney 

 U-test. 

1939 patienter 

med diabetes 

över 18 år. 

 

Patienterna 

rekryterades 

genom ett 

diabetesregister 

på de tio 

hälsocentralerna 

i västra England.  

Beskrivs inte 

så utförligt 

 

Friman, 

Klang  & 

Ebbeskog  

 

(2010) 

 

Sverige 

Wound care 

by district 

nurses at 

primary 

healthcare 

centres: a 

challenging 

task without 

authority or 

resources  

Att beskriva 

distriktssköterskors 

upplevelser av sina 

omvårdnadsåtgärder 

vid behandling av 

patienter med olika 

typer av sår. 

 

Bristen på 

resurser, rutiner 

och riktlinjer, 

dålig 

organisation 

och tidsbrist var 

några orsaker 

till att distrikts- 

sköterskorna 

upplevde att de 

inte kunde 

utföra en god 

sårvård.  

 

En kvalitativ 

studie med 

beskrivande 

design  

Intervjuer  

 

Innehålls- 

analys av de 

kvalitativa 

delarna.  

 

8 distrikts- 

sköterskor från 4 

olika 

vårdcentraler i 

Stockholmslän 

samt 3 av de 

som har 

specialutbildning 

inom sårvård. 

 

Beskrivs inte 

så utförligt 

 

Fujiwara, 

Kishida, 

Terao, 

Takahara, 

Matsuhisa, 

Funahashi, 

Shimomura & 

Shimizu 

 

 

(2011) 

 

Japan  

 

 

 

 

 

Beneficial 

effects of foot 

care nursing 

for people 

with diabetes 

mellitus: an 

uncontrolled 

before and 

after 

intervention 

study 

Att utvärdera 

effekten av 

förebyggande 

fotvårdsprogram hos 

patienter med 

diabetes  

 

Patient- 

anpassade 

fotvårds- 

program var 

effektivt när det 

gäller att 

förhindra att 

patienter med 

diabetes 

utvecklar fotsår. 

 

Vård- 

programmet 

förbättrade 

fothälsan hos 

patienterna, 

minskade 

förhårdnader, 

fler läkta sår 

och färre sen- 

komplikationer.  

 

Kvantitativ 

studie  

 

Patienterna 

delades in i 

fyra grupper 

beroende på 

risk-

klassificering 

och de som 

fått fotvård. 

Klassificeringen 

baserades enligt en 

mall.    

 

 

Beskrivande 

trendanalys,  

T- test och 

Wilcoxon’s 

signed rank 

sum-test  

88 patienter med 

diabetes som 

deltog i ett 

fotvårdsprogram 

under två år.  

 

 

Bortfall 

beskrivs ej 
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Författare, 

publ. år och 

land  

 

 

 

Titel 

 

Syfte Resultat Design Datainsamlingsmetod Dataanalys Undersöknings-

grupp 

Bortfall 

Gale, 

Vedhara, 

Searle, 

Kemple & 

Campbell 

 

(2008) 

 

Storbritannien  

 

Patients’ 

perspectives 

on  

foot comp-

lications in 

type 2 

diabetes 

 

Att undersöka  

typ 2 -

diabetespatienters 

uppfattningar och 

kunskaper om 

fotkomplikationer 

och egenvård. 

 

De flesta patienter 

var osäkra på vad 

som förorsakar 

fotsår.  

 
Resultatet visar en 

stor variation i 

patienternas 

egenvård, 

exempelvis 

bristande 

fothygien, 

svårigheter att ta 

emot 

förebyggande 

information och 

ointresse att 

prioritera sina 

fotsår var vanliga 

orsaker till varför 

fotkomplikationer 

uppstod.  

 

Kvalitativ 

studie  

Semi- strukturerade 

intervjuer.  

 

En intervjuguide 

användes som bl.a. 

fokuserade på 

patienternas 

uppfattningar  

om orsakerna 

och förebyggande av 

fotkomplikationer. 

Beskrivande 

innehålls- 

analys 

18 vuxna patienter 

med typ 2- 

diabetes som inte 

har någon 

kunskap om 

fotvård och som 

tillhör en 

omkringliggande 

hälsocentral.  

 

Redogörs 
tydligt 

 

Happich, 

John, 

Stamenitis, 

Clouth & 

Polnau 

 

(2008) 

 

Tyskland  

The quality of 

life and 

economic 

burden of 

neuropathy in 

diabetic 

patients in 

Germany in 

2002—

Results from 

the diabetic 

micro-

vascular 

complica-

tions 

(DIMICO) 

study 

Att beskriva 

diabetes patienter 

livskvalitet, 

sjukvårds- 

utnyttjandet och 

de årliga 

kostnaderna av 

diabetesneuropati.  

Att 

diabetesneuropati 

hos vuxna med 

typ 1 eller typ 2 

diabetes har en 

negativ inverkan 

på patientens 

livskvalitet samt 

en betydande 

ekonomisk börda 

både för samhället 

och 

sjuksförsäkrings- 

systemet. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

design  

 

Retrospektiv, 

observations 

studie   

 

Frågeformulär samt 

enskilda intervjuer om 

patienternas 

livskvalitet (HRQOL) 

Beskrivande 

statistik  

 

  

 

185 patienter med 

typ 1 och typ 2 

diabetes genom 

slumpmässigt 

urval.   

Redogörs 

tydligt  

Haram, Ribu, 

& Rustøen 

 

(2003) 

 

Norge 

 

The Views of 

District 

Nurses on 

Their 

Level of 

Knowledge 

About the 

Treatment of 

Leg and Foot 

Ulcers 

 

Att kartlägga 

kunskapsnivån 

hos 

distriktssköterskor 

vad gäller 

behandlingen av 

ben och fotsår 

samt vad de ansåg 

vara de viktigaste 

åtgärderna i 

sårbehandlingen.  

 

Hela 60 % av 

distriktssköterskor

na som deltog i 

studien ansåg att 

deras kunskaper 

om sårbehandling 

var otillräckliga. 

Osäkerheten låg i 

sårbehandling, 

bedömning, 

produkter och 

bakomliggande 

orsaker.  

 

En kvantitativ 

studie med 

beskrivande 

design.  

Strukturerade enkäter 

med utrymme för 

fördjupande 

kommentarer.  

En 

beskrivande 

och 

förklarande 

analys har 

utförts. De 

kvantitativa 

data samman- 

fattades med 

hjälp av ett 

statistiskt 

program 

174 

sjuksköterskor 

som arbetar i olika 

distrikt i Oslo.  

Beskrivs 
inte så 

utförligt 
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Författare, 

publ. år och 

land  

 

 

 

Titel 

 

Syfte Resultat Design Datainsamlingsmetod Dataanalys Undersöknings

grupp 

Bortfall 

Hjelm, Nyberg 

& Apelqvist 

(2002) 

 

Sverige  

Gender 

influences 

beliefs about 

health and 

illness in 

diabetic 

subjects 

with severe 

foot lesions 

Att ur ett genus 

och 

åldersperspektiv 

undersöka 

patienter med 

svåra diabetiska 

fotsårs 

uppfattningar om 

hälsa och sjukdom 

samt hur de 

hanterar 

egenvården.   

 

Visar stora 

könskillnader i 

patienternas 

uppfattningar om sin 

hälsa och 

diabetessjukdom. 

Män var mer passiva 

i sin egenvård 

medan kvinnor var 

mer benägna att 

använda sig av 

förebyggande 

åtgärder och var mer 

aktiva i sin 

egenvård. 

En 

kvalitativ  

studie med  

explorativ 

design.  

 

 

Intervjuer i form av 

fokusgrupper 

Innehålls- 

analys av 

intervjuerna 

enligt  

Lays - 

teorimodell 

10 kvinnor och 

11 män under 

65 år och 6 

kvinnor och 12 

män över 65 år 

med nuvarande 

eller tidigare 

diabetesfotsår. 

 

Beskrivs 

inte. 

Lindenmeyer, 

Whitlock, Sturt 

& Griffiths 

 

(2010) 

 

 

Storbritannien 

 

Patient 

engagement 

with a 

diabetes self-

management 

intervention 

Att undersöka hur 

patienter med typ 

2 diabetes hantera 

sin sjukdom i 

vardagen och 

effekterna av 

pedagogiska 

insatser. En 

diabeteshandbok 

utformades som 

syftade till att öka 

patienternas 

kompetens och 

tilltro till sin 

egenvårdsförmåga

.  

Patienterna 

använder 

diabetesprogrammet 

på olika sätt 

beroende på deras 

behov. Många 

patienter hade en 

positiv upplevelse 

av programmet då 

det fungerade som 

ett extra stöd i det 

dagliga livet.  

Kvalitativ 

studie. 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer med 

patienter med diabetes. 

QSR  

N-VIVO 

program  

12 patienter 

med diabetes. 

som deltagit i 

ett diabetes-  

program.  

 

 

Bortfall 

beskrivs 

delvis.  

Ortegon, 

Redekop & 

Niessen  

 

 

(2004) 

 

Nederländerna 

Cost-

Effectiveness 

of Prevention 

and 

Treatment of 

the Diabetic 

Foot 

Att utvärdera 

hälsoekonomiska 

effekter av 

förebyggande 

behandling av 

diabetiska fotsår.  

 

Behandling av fotsår 

utgör en stor 

kostnad för 

samhället. 

 Ca 80 % av fot – 

och underbens- 

amputationer 

föregås av fot sår. 

Preventiva åtgärder 

minskar lidandet för 

patienten och 

kostnaderna för 

samhället. 

 

 

Kvantitativ 

studie   

 

Markov 

analys- 

modell 

Patienterna delades in 

i fyra risk 

klassificeringssystem 

utformad av IWGDFs 

riktlinjer.   

 

 
 

TreeAge 

(DATA3,5)  

10. 000 

patienter med 

ny 

diagnostiserad 

typ 2- diabetes, 

som följdes 

under sin 

livslängd, 

medelåldern var 

61år.  

 

Beskrivs 

otydligt. 
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Författare, 

publ. år och 

land  

 

Titel 

 

Syfte Resultat Design Datainsamlingsmetod  Dataanalys Undersöknings-

grupp 

Bortfall 

 

Pollock, 

Unwin  & 

Connolly 

 

(2004)  

 

Storbritannien 

 

Knowledge 

and practice 

of foot care in 

people with 

diabetes 

 

Att identifiera vilka 

kunskaper patienter 

med diabetes har om 

fotvård samt vilka 

metoder de använder 

sig av i fotvårds- 

behandlingen.  

 

 

Resultatet visade 

att patienter som 

löper hög risk att 

utveckla fotsår 

fick högre 

kunskapspoäng 

gällande fotvård 

jämfört med 

lågriskpatienterna. 

Detta innebar att 

högriskpatienterna 

utförde en bättre 

egenvård av sina 

fötter i högre 

omfattning än 

patienterna i 

lågriskgruppen.      

 

Kvantitativ 

studie med 

experimentell 

design 

Enkät, kunskapstest 

om fotvård och 

egenvård.  

 

Minitab  

Windows 

statistic- 

Program 

 t- test.  

550 diabetes 

patienter ingick i 

studien. 

Slumpmässigt 

urval utifrån ett 

diabetesregister.  

Beskrivs 

utförligt  

 

Ribu,  

Haram &  

Rustoen  

 

(2003)  

Norge  

 

Observations 

of nurses 

treatment of 

leg and foot 

ulcer in 

community 

health care  

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

kunskapen om ben 

och fotsår hos 

sjuksköterskor som 

arbetar inom den 

kommunala 

hemsjukvården  

Resultatet visade 

att många 

sjuksköterskor var 

osäkra om hur de 

ska bedöma och 

behandla sår.   

 

Endast 49 % av 

sjuksköterskorna 

gjorde en 

noggrann klinisk 

bedömning av sår. 

Behandlingen var 

ofta dåligt 

dokumenterad. 

 

 

 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

design  

 

Beskrivande  

observerande 

studie  

Strukturerade och 

semistrukturerade 

observationer av 

sjuksköterskor som 

genomfördes av 

studenter. 

Beskrivande 

och tolkande 

analys. 

 

31 sjuksköterskor, 

30 sjuksköterske- 

studenter och 32 

patienter med av 

ben och fotsår. 

 

Beskrivs 

inte så 
utförligt 

 

Schmidt, 

Mayer &  

Panfil 

 

(2008) 

 

Tyskland 

Diabetes foot 

self-care 

practices in 

the German 

population              

 

 

 

Att undersöka vilka 

egenvårds- 

aktiviteter som 

patienter med 

diabetes utför för att 

förhindra 

utvecklingen av 

diabetes fotsår, samt 

att ta reda på om det 

finns skillnader i 

egenvården mellan 

patientgrupper som 

ligger i riskzonen att 

utveckla fotsår.  

 

 

Patienter som 

deltagit i mer än 

tre utbildnings- 

program kunde 

bedriva en mer 

adekvat egenvård 

av sina fötter.  

 

 

 

.  

 

Kvantitativ/ 

tvärsnittstudie  

Skriftliga enkäter med 

slutna frågor som 

graderas i en 

femgradig skala.  

Icke-

parametrisk 

statistik, 

Kruskal-

Wallis-test 

och   

Mann-

Withney U-

test    

269 patienter med 

typ 1 och typ 2-

diabetes. 

Patienterna 

rekryterares via 

annonsering i 

tidningar och TV.  

 

 

 

Beskrivs 

tydligt 
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5. Diskussion 

5.1 Huvudresultat 
 

Huvudresultatet i denna litteraturstudie påvisar att de flesta sjuksköterskor behövde öka sina 

kunskaper vad gäller omvårdnaden av patienter med diabetesfotsår. Patienterna däremot 

efterfrågade mer kunskap om sjukdomen och dess komplikationer, information och motivation 

till att bedriva sin egenvård. En studie påvisar att patienter som deltar i mer än tre 

utbildningsprogram som syftar till att stärka patientens självkänsla och kunskap upplevde en 

bättre förmåga att sköta sin egenvård jämfört med de patienter som inte deltagit i 

utbildningsprogram.  Två studier visar att när sjuksköterskorna får utbildning bidrog det till att 

samarbetet mellan vårdpersonal, patienter och andra professioner förbättrades avsevärt. 

Prevention har stor betydelse för hur patientens livskvalitet påverkas. De preventiva insatserna 

bidrar till minskade kostnader för samhället och minskar också det individuella lidandet genom 

att reducera komplikationer som diabetes medför.   

 

5.2 Resultatdiskussion 

 
Att behandla en patient med svårläkta sår är en utmaning som inte bara ställer höga krav på 

tekniskt kunnande utan också på kunskaper om det normala och patofysiologiska 

läkningsprocessen, hur man kan påverka läkningen samt hur omvårdnaden kan bidra till lindring 

av lidandet och tillfriskande. För att uppnå bästa resultat vid behandlingen av patienter med sår 

får man om omvårdnaden vilar på en grund som bygger på kunskap, intresse och goda 

förutsättningar (Lindholm 2003). Prevention och behandling av fotsår hos diabetiker kräver en 

koordinerad insats från alla i vårdkedjan, från patient, anhöriga, primärvård och specialist för att 

minska senkomplikationer. En sådant teamarbete resulterar till patient och personalundervisning 

samt sänkning av bland annat antalet amputationer (DiabetologNytt 1996). Författarna har insett 

hur viktigt det är för sjuksköterskor att samarbeta med andra professioner vilket innebär att 

patienten kan få hjälp och stöd med flera olika problem. 

 

I studien av Kinmonth et al. (1998) visade att när vårdpersonal fick utbildning kunde man se 

stora förbättringar i omvårdnadsresultaten. Författarna anser att sjuksköterskor kan använda den 

ökade kompetensen i patientundervisningen om förebyggande mot fotsår. För patientens del 

visade resultatet på en positiv förändring i egenvården samt förbättrade glukosvärden. 
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I studien utvärderades ett samverkansprogram mellan patienter med nydiagnostiserad diabetes 

och vårdpersonal som arbetar inom primärvården. Utifrån nationella riktlinjer erbjöds 

sjuksköterskorna utbildning och träning i patientcentrerad vård. För att kunna etablera och 

uppmuntra till en dialog mellan vårdpersonal och patient använde sjuksköterskorna ett skriftligt 

material innehållande information om diabetessjukdomen och dess komplikationer. En liknande 

skrift utformades för att ge kunskap om hur sjuksköterskan kan på bästa sätt hjälpa patienter till 

beteendeförändring. Dessa förändringar underlättas om sjuksköterskan har en god förmåga till 

samarbete och lyhördhet menar författarna. Att vara en god lyssnare ansåg sjuksköterskorna vara 

en viktig egenskap. Resultaten visade även att de fick kunskap om att ställa öppna frågor och ge 

patienterna feedback. Utifrån detta resultat har författarna kommit fram till att sjuksköterskan 

och annan vårdpersonal kan använda både skriftligt och muntlig information som hjälpmedel i 

patientundervisningen. Författarna tror att detta är ett bra komplement till den muntliga 

informationen. Det ger patienten en bättre möjlighet att ta till sig informationen istället för att 

enbart få rabblande fakta. Dessutom får patienten den skriftliga broschyren med sig hem och kan 

i lugn och ro bearbeta informationen för att sedan återkomma med eventuella diabetesrelaterade 

frågor.  

 

Patientutbildning kan ges på olika sätt, individuellt eller i grupp och det ska anpassas utifrån 

patientens förmåga att medverka i sin egen vård och behandling (SBU 2009). Författarna anser 

att all information och utbildning ska individanpassas. Sjuksköterskan bör undervisa i betydelsen 

av åtgärder som ändrad livsstil, kost, fysisk aktivitet och viktnedgång vilket författarna anser kan 

förhindra att patienten drabbas av fotproblem och utvecklar fotsår men även att patienten kan 

använda sina kunskaper om sin diabetessjukdom i vardagen. Denna form av prevention bör 

sjuksköterskan även använda i sitt dagliga arbete när det gäller att förhindra att patienten 

insjuknar i typ 2- diabetes.  

 

Tre studier beskriver att många sjuksköterskor har bristande kunskaper när det gäller att bedöma 

och behandla fotsår. Bristen på kunskap gjorde även att dokumentationen blev bristfällig och 

fotsåren diagnostiserades ofta felaktigt vilket leder till svårigheter att utvärdera sårbehandlingen 

Friman, Klang & Ebbeskog (2010), Harman, Ribu & Rustøen (2003), Ribu, Harman & Rustøen 

(2003). Författarna anser att en bristande dokumentation komplicerar kontinuiteten i 

omvårdnaden. Sjusköterskan måste bli bättre på att dokumentera då den har stor betydelse för att 

kunna se fötternas utveckling. 
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Enligt Yin Kwan Ho, Berggren & Dahlborg-Lyckhage (2010) är psykologiskt och känslomässigt 

lidande vanliga problem för personer som ha diabetes. Lidandet kan bland annat orsakas av en 

känsla av misslyckande på grund av oacceptabla blodsocker nivåer och oro för framtida 

komplikationer exempelvis fotsår. Vidare belyser författarna till föregående studie att det är 

viktigt att sjuksköterskan är medveten om de känslor och hinder som patienterna upplever. 

Utifrån detta anser författarna att det är viktigt för sjuksköterskan i sitt omhändertagande att se 

hela individen vilket ska vara en självklarhet i mötet med patienterna. Med detta menar 

författarna att sjuksköterskan även måste beakta faktorer som hur patienterna påverkas av att ha 

t.ex. illaluktande sår, sår som gör ont och som kräver många omläggningar.   

 

Fem av studierna visade att kunskap och utbildning gav en ökad livskvalitet, välbefinnande, 

delaktighet, kompetens och förändrade attityder jämfört med de patienter som fick traditionell 

sjukvård Lindenmeyer et al. (2010), Pollock, Unwin & Connolly (2004), Schmidt, Mayer & 

Panfil (2008), Fujiwara et al. (2011), Donohoe et al. (2000). En av sjuksköterskans uppgifter är 

att stötta patienten där det finns behov samt att utveckla patientens förmåga till att bedriva sin 

egenvård. Författarna anser att ökad kunskap och delaktighet förbättrar patienternas livskvalitet 

och gynnar sårläkningen positivt.  

 

En litteraturstudie visade att äldre patienter upplever en mängd fothälsoproblem och de 

vanligaste är torr hud, förtjockade tånaglar, fotsvamp och smärta. Det framkom även att 

sjuksköterskor har bristande kunskaper om fotvård, exempelvis nagelklippning, behandling av 

förhårdnader, svampinfektioner etc. Utbildning, bättre instrument och samarbete med 

fotvårdsspecialister visade sig förbättra och öka sjuksköterskornas kunskaper om fotvård  

(Stolt et al. 2010).  

 

Det ligger i sjuksköterskans ansvar att undersöka patientens fötter och informera om de 

riskfaktorer som kan uppkomma. En enkel undersökning som identifierar patienter med hög risk 

för fotsår är test av känsel, palpation av pulsar, inspektion och undersökning för att finna 

felställningar i foten (Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010). Författarna menar att 

preventiv fotvård förbättras genom att påminna och uppmuntra diabetespatienter till att 

regelbundet ha kontakt med sjukvården. Då har sjukvårdspersonalen möjlighet att inspektera 

fotstatus hos patienterna. För att ha möjlighet att kunna arbeta med preventiva åtgärder är det 

viktigt att fånga upp de patienterna med dålig följsamhet anser författarna. Likaså anser 

författarna att diabetespatienters fotproblem och fotsår förvärras om de uteblir ett läkarbesök. 

Därmed är det viktigt att sjuksköterskan tar reda på orsaken till varför patienten uteblev. 



28 
 

 

5.3 Kvalitetsdiskussion  
 

Författarna har valt att diskutera kvaliteten av artiklarna med avseende på undersökningsgrupp 

och bortfall. Sex av studiens 12 artiklar var kvantitativa artiklar, fyra kvalitativa artiklar och två 

var en kombination av kvantitativa och kvalitativa artiklar. Forsberg och Wengström (2008) 

skriver att undersökningsgrupp och bortfall ser olika beroende på om det är kvantitativa eller 

kvalitativa artiklar. Även spelar forskarens förhållningssätt och syfte med studien roll i valet av 

undersökningsgrupp beroende på dess storlek samt hur stort eller litet bortfallet blir. Ibland väljer 

forskaren båda forskningsansatserna för att få olika typer av information om ett ämne. 

 

I kvantitativa studier där forskaren har använt enkätundersökningar är bortfall vanligt 

förekommande (Forsberg & Wengström 2008). Vid en stor enkätundersökning kan det finnas en 

risk att svarsfrekvensen blir låg (a.a.) Orsaken till detta kan vara att forskaren inte har tillräckligt 

med tid och resurser tror författarna. Detta kan också få betydelse för hur utförligt forskaren 

beskriver bortfallet. En annan nackdel med enkätundersökningar tror författarna är att risken för 

missförstånd ökar jämfört vid intervjuundersökningar då det mänskliga mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten saknas. Enligt Forsberg & Wengström (2008) ger den kvalitativa 

ansatsen en helhetsbild av det område som forskaren undersöker. Friman, Klang & Ebbeskog 

(2010), Gale et al. (2008), Hjelm, Nyberg & Apelqvist (2002) och Lindenmeyer et al. (2010) har 

kvalitativ design. Detta anser författarna genom att forskaren använder en kvalitativ studie kan 

det ge patienten möjlighet att ställa nya frågor samtidigt får forskaren en ökad förståelse för hur 

patienten upplever sin situation.  

 

I en kvalitativ studie Lindenmeyer et al. (2010) deltog tolv patienter med diabetes. Studier med 

för få deltagare anser författarna har mindre trovärdighet då det finns en svårighet för forskaren 

att generalisera studiens resultat till större populationer. Det finns många fördelar med att 

forskaren använder bägge ansatserna. Med detta menar författarna att ur intervjuerna kan man 

utveckla frågor till enkätundersökningen som sedan kan användas till en större population, vilket 

också ökar trovärdigheten anser författarna. Författarna anser att fem av artiklarna besvarar och 

styrker två av frågeställningarna i denna studie. Däremot ställer författarna sig kritiska till att inte 

någon av artiklarna belyser de kunskaper som sjuksköterskor faktiskt har när det gäller att 

förebygga och behandla fotsår hos diabetespatienter. 
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5.4 Metoddiskussion 

 
Enligt Forsberg & Wengström (2008) innebär en litteraturstudie att systematiskt söka relevanta 

artiklar inom det valda ämnet. I denna beskrivande litteraturstudie har författarna sökt och 

granskat vetenskapliga artiklar för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. Författarna 

valde att inkludera och bearbeta både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Utifrån 

frågeställningarna valde författarna från både sjuksköterskans och patientens perspektiv för att få 

en ökad helhetsbild vilket är en styrka i studien. En annan styrka i studien är att författarna är två 

personer som var för sig bearbetat och analyserat artiklarna vilket gav utrymme till flera olika 

synsätt. En ytterligare styrka är att författarna använt aktuell forskning i ämnet mellan åren 2000-

2012. 

 

Författarna har valt två artiklar genomförda i Sverige, två från Norge, fyra från Storbritannien, 

två från Tyskland samt en från Nederländerna. Anledningen till det geografiska urvalet är att 

författarna tror att dessa länder liknar varandra i hur de bedriver Hälso- och sjukvård och 

socioekonomiskt. Med tanke på att det är vanligt förekommande att svenska sjuksköterskor 

arbetar i Norge valde författarna studier därifrån. Studien utförd i Japan valdes med anledning att 

urskilja eventuella likheter och olikheter länderna emellan vad gäller det preventiva arbetet och 

behandling. En upplevd svårighet i bearbetningen av artiklarnas kvalitet har varit författarnas 

begränsning i hanteringen av det engelska språket, vilket kan ha bidragit till att författarna tolkat 

dessa felaktigt. Ytterligare en svaghet i studien tror författarna kan vara att studien endast bygger 

på 12 artiklar vilket kan påverka trovärdigheten.  

 

5.5 Allmän diskussion  
 

Litteraturstudien syftade till att undersöka sjuksköterskors kunskaper gällande prevention och 

behandling av fotsår hos patienter med diabetes samt viktiga aspekter som främjade egenvården.  

Det har visat sig att prevention av fotsår är mycket viktigt och det är något som 

diabetespatienten, vårdpersonal och närstående bör engagera sig i. Att identifiera personer som 

riskerar att få fotsår på grund av sin diabetes sjukdom är en viktig uppgift som sjuksköterskan 

har. För att sjuksköterskan ska kunna utföra det preventiva arbetet måste individen undervisas 

med hänsyn till den förväntade risken (Skafjeld 2006). Ur resultatet har författarna funnit att det 

saknas kunskap och kompetens bland sjuksköterskor och patienter.  
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Eftersom fotsår är en vanlig åkomma hos patienter med diabetes förvånas författarna över den 

okunskap som råder hos sjuksköterskor och patienter. Denna okunskap har stor inverkan på 

patientens delaktighet och livskvalitet. Författarna anser för att skapa delaktighet i mötet med 

patienten måste sjusköterskan har förmåga att lyssna, förmedla information på ett pedagogiskt 

sätt samt respektera den kunskap och erfarenhet som patienten redan besitter. Enligt Edberg & 

Wijk (2009) har alla patienter rätt till information om sin sjukdom eller sitt hälsotillstånd. Även 

är de berättigade till information som handlar om de strategier som kan bidra till bättre hälsa och 

välbefinnande. Detta innebär att varje individ som har någon form av ohälsa ska få så mycket 

utbildning som den behöver för att själv kunna ta ansvar och göra bra val kring sin behandling. 

Författarna har i denna studie kommit fram till att patienter som får utbildning och information 

från sjuksköterskan har gett ett positiv resultat vad gäller patientens egenvård och livskvalitet.   

 

Trots att den medicinska forskningen fortskrider, framkom ur resultatet att det finns samma 

problematik kring sårbehandling hos sjuksköterskor och patienter idag som för tolv år sedan, 

vilket författarna ställer sig kritiska till. Författarna anser att ytterligare forskning behövs för att 

få mer kunskap om hur sjuksköterskor på bästa kan förebygga och behandla fotsår hos 

diabetiker. 

 

5.6 Slutsats 
 

Slutsatsen av denna studie är att kunskap och utbildning vid diabetessjukdom är nödvändigt för 

patienten ska kunna bedriva egenvård, dock sällan tillräcklig för att påverka egenvård då faktorer 

som motivation, stöd och attityder också inverkar. Patienter som får en individanpassad 

undervisning känner sig tryggare och motiverad att bedriva egenvård anser författarna. Därför är 

det viktigt för sjuksköterskan att se patienten ur ett helhetsperspektiv och inte bara på det sår som 

ska behandlas. Sjuksköterskan behöver också förbättra sina kunskaper samt etablera en god 

relation med patienten vilket har en positiv inverkan på egenvården och ökar hälsa och 

välbefinnande.   
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