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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva vilka uppfattningar och reflektioner det finns om 

egenvård och prevention av fotsår hos personer med diabetes. Studien hade en 

beskrivande design med kvalitativ ansats. Sexton deltagare med diabetes som hade eller 

har haft fotsår rekryterades från en fotvårdsspecialist på ett sjukhus i Mellansverige, via 

vårdcentral och genom författarnas bekantskapskrets. Deltagarna intervjuades och 

materialet transkriberades, därefter gjordes en kvalitativ innehållsanalys av varje enskild 

intervju. Resultatet redovisades utifrån elva subkategorier och fem kategorier; 

vårdkontakter, såromläggning, lukt och sårsmärta, motverka och förebygga uppkomst 

av sår och livskvalitet. Vårdkontakter: de vårdkontakter som intervjupersonerna hade 

stod i varierande grad för den information och den hjälp de fick med sin egenvård. 

Såromläggning visade att deltagarna hade ett större behov av delaktighet gällande 

behandling och material än vad de fick tillgodosett. Lukt och sårsmärta visade att ingen 

av deltagarna hade besvär av lukt men egenvården vid smärta var bristfällig. Att 

motverka och förebygga uppkomst av sår, var alla medvetna om och hur viktigt det var 

med individanpassade skor men information om prevention bör ökas. Livskvaliteten var 

nedsatt eftersom deltagarnas förmåga till aktivitet och att utöva sina intressen var 

begränsad vad gäller den fysiska rörligheten. 
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Abstract 

The aim of the study was to describe the views and reflections of the self-care and 

prevention of foot ulcers in people with diabetes. The study had a descriptive design 

with a qualitative approach. Sixteen participants with diabetes that had or have had foot 

ulcers were recruited from a chiropodist at a hospital in central Sweden, through the 

primary health care clinic and from the authors’ circle of acquaintances. The 

participants were interviewed and the material was transcribed and qualitative content 

analysis was made on each individual interview. The results were presented from the 

eleven subcategories and five categories, namely; healthcare contacts, wound care, 

smell and wound pain, resist and prevent wound issues and quality of life. Medical 

healthcare contacts: the medical health care contacts that respondents had represented, 

to a varying degree, the information and the assistance they received with their own 

self-care. Wound care showed that the participants had a greater need for involvement 

of existing treatment and materials than what they had been supplied. Smell and wound 

pain showed that none of the participants had disorders of smell but their own care for 

pain was inadequate. Everyone was aware of the importance of personalized shoes in 

order to resist and prevent wound issues, but information on prevention should be 

increased. Quality of life was reduced because the respondents' ability to activities and 

hobbies were limited in terms of physical movement. 
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Förord 

Denna studie är gemensamt gjord av två författare. Författarna delade upp studien med jämn 

arbetsfördelning så författarna har gjort lika mycket. Introduktionen har vi delat  

mellan oss och C.H har skrivit: bakgrund, diabetessköterskans yrkesroll, diabetes och 

diabetessår. T.L har skrivit: egenvård och prevention samt livskvalitet. Författarna har 

tillsammans gjort alla intervjuer, intervjuerna delades sedan upp mellan författarna och 

transkriberades. Därefter gjorde författarna kvalitativa innehållsanalyser på ”sina” intervjuer, 

meningsbärande enheter och kodning gjordes var för sig av författarna medan kategorier och 

subkategorier gjordes tillsammans. Resultatredovisningen har delats av författarna så C.H har 

skrivit: vårdkontakter, såromläggning och lukt och smärta. T.L har skrivit: motverka och 

förebygga uppkomst av sår och livskvalitet. Diskussionsavsnittet har författarna skrivit 

gemensamt.  
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Introduktion 

Bakgrund 

Diabetes är en vanlig orsak till uppkomsten av allvarliga fot- och bensår, och diabetes är en 

sjukdom som ökar över hela världen och kan ses som en global epidemi vilket medför ökande 

andel diabetesutlösta komplikationer (Prompers et al. 2008, Hjelm et al. 2003). Att vårda och 

behandla olika former av bensår, såväl arteriella som venösa är en mycket vanlig och 

tidskrävande uppgift för distriktssköterskor (Ribu et al. 2003, Friman et al. 2010, Haram et al. 

2003). En studie som har uppskattat prevalensen av diabetes i 191 medlemsstater i 

världshälsoorganisationen kom fram till att år 2030 kommer närmare 366 miljoner människor 

att ha diabetes (Wild et al. 2004). Att patienten får vara delaktig i såromläggningen och att de 

får kunskap och information om sårstatus samt att distriktssköterskan diskuterar förändringar 

och vad patienten själv kan göra för att förbättra sårläkningen är avgörande för följsamheten 

hos patienter med bensår (Lindholm 2008, Van Hecke et al. 2011). Enligt 

omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem inriktar omvårdnaden sig på förhållandet mellan 

individens egenvårdskapacitet och de terapeutiska egenvårdskrav som är nödvändiga för att 

främja normal funktion, hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskan kompenserar brister i 

patientens egenvårdskapacitet, där så är nödvändigt, och utvecklar den där detta är möjligt. 

Omvårdnadens mål är att individens terapeutiska egenvårdskrav skall tillgodoses av 

individens egna kraft eller med hjälp av andra. Sjuksköterskan bidrar till att kompensera 

obalansen mellan personens egenvårdskapacitet och hans/hennes terapeutiska egenvårdskrav. 

Egenvård bidrar till att befordra omvårdnadens överordnade mål: normal funktion, utveckling, 

hälsa och välbefinnande (Kristoffersen 2001 s 346). 

 

Distriktssköterskans yrkesroll 

Distriktssköterskeutbildningen har funnits i Sverige sedan1920 och har sedan starten varit en 

vidareutbildning där det krävts en sjuksköterskeutbildning i botten (Kristoffersen 2001). Idag 

bedrivs utbildningen på en avancerad nivå och leder fram till en magisterexamen. 

Distriktssköterskans arbetsfält är brett vilket kräver fördjupade kunskaper inom såväl medicin 

och omvårdnad som folkhälsovetenskap. Distriktssköterskan arbetar med patienter i alla 

åldrar från den nyfödde till vård av äldre och patienter i livets slutskede. Förutom att hjälpa 

patienter med det direkta omvårdnadsbehovet är en stor del av distriktssköterskans yrkesroll 

inriktat mot det hälsofrämjande arbetet och många har egna specialistsköterskemottagningar 
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som t ex diabetessköterskan (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008). 

Distriktssköterskor har sedan 1993 förskrivningsrätt för vissa läkemedel, en fördjupad kurs i  

farmakologi och sjukdomslära krävs för att erhålla förskrivningsrätt (Kristoffersen 2001) En 

studie som undersökt patienters uppfattning om att få läkemedel utskrivna av sjuksköterskor 

inom primärvård (i Sverige motsvarar det distriktssköterska, författarnas kommentar) visar att 

patienter är mycket nöjda med att få recept från sjuksköterska, att de anser att det är lättare att 

snabbt få tid hos sjuksköterskan än hos doktorn samt att de hade hög tillit till och känner sig 

trygga med ”sin” sjuksköterska (Courtenay et al. 2010). I Sverige har distriktssköterskan till 

exempel rätt att skriva ut salvor mot klåda och torrhet i huden som kan ha stor betydelse för 

patienter med fotsår (Läkemedelsboken 2011-2012). 

 

Diabetes 

Diabetes mellitus är ett tillstånd med kronisk hyperglykemi (för högt blodsocker). Diabetes 

delas upp i typ I och typ II diabetes. Vid typ I diabetes har den egna insulinproduktionen 

upphört och antikroppar mot de egna betacellerna i bukspottskörteln kan påvisas. 

Insjuknandet är vanligast i barn- och ungdomsåren och debuterar inom relativt kort period. 

Vid typ II diabetes har personen nedsatt insulinkänslighet och efter en tids sjukdom kan även 

nedsatt insulinproduktion förekomma. Insjuknandet sker under en längre period och drabbar 

oftast äldre personer (Läkemedelsboken 2011-2012, Ericson & Ericson 2002) Diabetes ökar 

kraftigt över hela världen och kan betraktas som en pandemi. Diabetes är en riskfaktor för 

förkortad livslängd och ger skador på både stora och små blodkärl vilket i sin tur medför 

komplikationer som njurpåverkan, ögonpåverkan, hjärt-kärl sjukdom, stroke, bensår mm 

(Davies et al. 2004, Ericson & Ericson 2002). 

 

Diabetes är en av de vanligaste folksjukdomarna och övergripande mål med 

diabetesbehandlingen är att kunna leva ett så normalt liv som möjligt fritt från 

diabetessymtom samt att förhindra sentida komplikationer som nämnts ovan. Basen i all 

diabetesbehandling är ändrade kostvanor och regelbunden fysisk aktivitet vilket kan påverka 

riskfaktorer i gynnsam riktning (Ruderfelt & Axelsson 2004, Alvarsson et al. 2010). En finsk 

studie visar att förutom ändrade mat- och motionsvanor så har viktminskning hos överviktiga 

personer en stark förebyggande effekt när det gäller typ II diabetes (Alvarsson et al. 2010). 

Information till patienterna om diabetes ökar deras kunskapsnivå vad gäller sjukdomen, 
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egenvårdsförmåga och förbättrar glukoskontrollen (Holmström & Rosenqvist 2005). 

Sjuksköterskan har här en viktig roll, att förmedla kunskap och undervisa patienten i egenvård 

(Ruderfelt & Axelsson 2004). 

 

Diabetessår 

Definitionen av bensår, dit diabetessår tillhör, är sår nedom knäleden som inte läker inom sex 

veckor. Fotsår benämns som sår nedom fotknölen (malleolen) men dessa inkluderas numera i 

begreppet bensår (Lindholm 2008, Läkemedelsboken 2011-2012). En komplikation till 

diabetes är cirkulationsstörning, nedsatt känsel och diabetessår som ofta uppkommer på grund 

av störningar i den arteriella och- eller venösa cirkulationen i ben och fötter och- eller på 

grund av nedsatt känsel perifert så kallad neuropati (Lindholm 2008). Cirkulationsstörningar i 

underbenen hos diabetiker svarar för 25% av den totala slutenvårdskonsumtionen för 

diabetiker. En av fyra patienter med diabetes kommer att drabbas av en allvarlig sårskada på 

foten (Dehlin & Rundgren 2007). 

 

Diabetessår ger en ökad risk för såväl infektioner, amputationer, sänkt livskvalitet, ökad 

dödlighet som såväl höga sociala och medicinska kostnader (Johnston et al. 2006). 

Sårinfektioner får ett mer allvarligt och långdraget förlopp hos diabetiker och vid diabetessår 

finns vissa specifika problem att ta hänsyn till, t ex kan tecken på djup infektion komma 

senare än normalt, smärta förekommer i mindre utsträckning vilket kan försena diagnos av ev. 

komplikationer samt att det finns tendens till sänkt läkningshastighet vid sår hos diabetiker. 

Ödem (vätskeansamling) är en vanlig komplikation vid diabetessår och den bakomliggande 

orsaken måste alltid behandlas (Bjellerup 1994, Lindholm 2003). 

 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes och högriskfötter, där begreppet 

högriskfot likställs med en fot med ökad risk att utveckla sår t ex på grund av neuropati, bör 

hälso- och sjukvården erbjuda preventiv fotterapi vid diabetes när risken för fotsår bedöms 

som hög på basen av enkla screeningundersökningar. Åtgärder som innefattas i begreppet 

preventiv fotterapi är screening av högriskfot, patient- och personalundervisning samt 

behandling av fotpatologi (Socialstyrelsen 2011). Delaktighet i såromläggningen och 

information om sårstatus är avgörande för följsamheten hos patienter med bensår samt att 
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distriktssköterskan diskuterar förändringar med patienterna så det skapas möjlighet för 

patienten själv att påverka behandlingen (Lindholm 2003, Van Hecke et al. 2011).  

 

Egenvård och prevention 

Genom att ha god kunskap om egenvård har det framkommit att vinsterna är att det blir en 

positiv inverkan på kortsiktliga och långsiktliga komplikationer som kan leda ett friskare och 

aktivare liv. Bara att låta blodsockret ligga på normalnivå leder till en positiv inverkan på 

sårläkningen (Polonsky 2002). Flertalet av patienter med diabetessår upplevde att de inte har 

fått tillräckligt med information om vad de kan göra själva för att påverka sårläkningen 

positivt, genom information från diabetessköterskan eller vårdpersonal ökar egenvård hos 

patienten med diabetessår (Bundemann & Kaplowitz 2011, Gale et al. 2008, Papatya & 

Kasikci 2012). Ju längre en person haft en kronisk sjukdom desto mer erfarenhet har personen 

om egenvård och det ger en viss trygghet (Pagels 2004).  

 

Genom att ge patienterna utbildning hur blodsockret påverkade sårläkningen negativt, ökade 

kunskapen, vilket ledde till en positiv effekt på blodsockernivån (Papatya & Kasikci 2012). 

En studie som Gale et al. (2008) gjorde för att utforska åsikter om diabetessår och dess 

komplikationer och egenvård visade att få av deltagarna trodde att glukosnivån påverkade 

såret och att gå barfota stimulerade blodcirkulationen och flera av deltagarna upplevde att de 

fått otillräckligt med information från vårdpersonalen. Män var bättre på egenvård än kvinnor 

och ju högre utbildning desto mer kunskap hade de om egenvård, är individen deprimerad 

påverkar det egenvården negativt (Bai et al. 2009). Män fick oftare fötterna undersökta (De 

Berardis et al. 2005). Att inspektera fötterna dagligen var det få som gjorde själva 

(Bundesmann & Kaplowitz 2011, De Berardis et al. 2005, Naeem Hokkam 2009). 

 

Många patienter med diabetessår har smärta när de står och promenerar samt nattetid vid vila. 

Mindre än hälften av deltagarna levde med en ständig smärta och flertalet av de som 

rapporterade att de inte hade smärta hade nedsatt känsel i de lägre extremiteterna. Smärtan 

påverkade livskvaliteten negativt (Ribu et al. 2006). De som utvecklade sår hade fått dålig 

information om diabetes och dess komplikationer de hade, dålig puls i foten och de 

inspekterade ej sina fötter (Naeem Hokkam 2009). En studie som Rizzo et al. (2012) gjorde 

där de lät en grupp få ortopediska skor utprovade och en kontrollgrupp med vanliga skor, 
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visade det sig att efter 3 år hade 61% i kontrollgruppen fått sår pga. tryck medan bara 17,6 % 

hade fått det i gruppen med ortopediska skor. Efter 5 år var motsvarande siffror 72 % i 

kontrollgruppen mot 23,5 % i interventionsgruppen. 

 

Livskvalitet 

När en person får sår påverkar det hela människan både psykosocialt och fysiskt, beroendet av 

andra människor ökar. Många känner oro och ångest när ett sår uppstår och en känsla av 

ofrihet och bundenhet kan uppstå (Lindholm 2008). Depression bland diabetiker är vanligt 

och sänker livskvaliteten kraftig och det blir en negativ påverkan på egenvården (Polonsky 

2002). En studie gjord av Williams et al.(2010) visade att patienter med diabetes och svår 

depression hade två gånger högre risk än de utan depression att få fotsår. Studier visar också 

att patienter med läkta sår mår bättre och har bättre livskvalitet än patienter med pågående 

eller svårläkta sår. Ju längre de hade såren desto sämre blev den fysiska, emotionella och 

sociala funktionen. De som hade läkta sår hade lättare att promenera och delta i aktiviteter och 

anhöriga till patienter med svårläkta sår de hade också sämre livskvalitet (Nabuurs-Franssen 

et al. 2005, Sanjari et al. 2011). De med dålig livskvalitet hade även sämre sårläkning (Ribu 

et al. 2008). 

 

En studie som gjordes i Norge jämfördes livskvaliteten mellan tre grupper, diabetespatienter 

med fotsår, de som endast hade diabetes utan sår och en grupp som varken hade sår eller 

diabetes. Det var en stor skillnad på livskvaliteten mellan dessa grupper och de som hade en 

tydligt försämrad livskvalitet var gruppen med diabetessår. Speciellt var det den fysiska 

hälsan och dess begränsningar i aktivitet som såret medförde men de hade även en känsla av 

att de var som en börda för anhöriga och vänner (Ribu et al.2007).  En studie visade att 

patienterna tyckte att såret kändes skrämmande och det kändes obehagligt att hela tiden bli 

påmind om såret. Att leva med bensår innebar ett förändrat socialt liv, de skämdes och 

eftersom de inte orkade gå speciellt långt hade många isolerat sig. Kontakten de hade med 

anhöriga och vänner skedde genom telefonkontakt. När de träffade vänner och bekanta 

låtsades de vara glada men många grät när de var ensam och ingen såg dem (Ebbeskog & 

Ekman 2001). 
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Tidigare forskning om diabetessår  

En studie av Holmström och Rosenqvist (2005) visar att diabetespatienter med Typ II diabetes 

inte anser sig ha ”riktig” diabetes och att det föreligger mycket missförstånd och okunskap 

hos personerna om diabetes samt att personerna inte förstod att de komplikationer de hade var 

en följd av diabetessjukdomen. Diabetiker drabbas ofta av kroniska sår som inte läker, detta 

har förknippats med allvarliga medicinska, sociala och psykologiska konsekvenser för 

patienten (Jeffcoate et al. 2008). Smärta, lukt och nedsatt rörelseförmåga framkom som 

vanliga problem (Persoon et al. 2004, Walshe 1995) nedsatt rörelseförmåga kan bero på t ex 

smärta, bandage som är i vägen eller behovet av att bära för stora skor (Persoon et al. 2004). 

Ju mer kunskap och utbildning patienten fick om sin sjukdom desto högre var förmågan till 

egenvård (Schmidt 2008). Sårvård är en vanlig och tidskrävande arbetsuppgift för 

distriktssköterskor (Friman et al. 2010, Ribu et al. 2003). I studien av Ribu et al. 2003 

framkom också att distriktssköterskor hade en bristande utbildning och träning i sårvård samt 

dålig kunskap om de riktlinjer och sårvårdsprogram som fanns framtagna. En annan studie om 

distriktssköterskors kunskapsnivå kring behandling av ben och fotsår visade att de själva 

uppgav att de hade för låg kunskap om sårvård och att de inhämtade sin kunskap från sin egen 

praktiska yrkeserfarenhet samt vid samtal mellan kollegor på jobbet (Haram et al. 2003). 

 

Problemformulering 

Delaktighet i såromläggningen och information om sårstatus anses vara viktiga faktorer för 

följsamheten hos patienter med bensår och att distriktssköterskan diskuterar förändringar med 

patienterna så det skapas möjlighet för patienten själv att påverka behandlingen (Lindholm 

2003, Van Hecke et al. 2011). Likaså har det framkommit att kunskap om fotvård och vad 

patienter med diabetessår skulle vända sig om de fick sår var liten (Johnston et al. 2006). 

Även individens kunskap om vad som kunde påverka sårläkningen i positiv riktning var liten 

(Roaldsen et al. 2009). Denna studie vill därför undersöka vilka uppfattningar personer med 

diabetes har angående egenvård och prevention i samband med diabetessår. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vilka uppfattningar och reflektioner det finns om egenvård 

och prevention av fotsår hos personer med diabetes. 
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Metod 

Design 

En beskrivande kvalitativ intervjustudie (Polit & Beck 2008) 

 

Undersökningsgrupp och urvalsmetod 

Urvalet gjordes med purposive sampling vilket innebär att deltagare söks med specifik 

kännedom om det studien eftersöker, i detta fall personer som själva hade bensår (Polit & 

Beck 2012). Sexton deltagare, tretton män och tre kvinnor, med diabetessår deltog. 

Inklusionskriterierna var att de skulle vara vuxna deltagande ≥ 18 år, ingen övre åldersgräns 

men personerna skulle själva kunna redogöra för sitt hälsotillstånd. Åldern på deltagarna var 

från 49-81 år. Kvinnorna var mellan 68 – 81 år och alla var gifta. Männen var mellan 49 – 76 

år, fem av männen var gifta, fyra var sambo och fyra var ensamboende. Den tid de haft 

diabetes varierade mellan 2-56 år hos deltagarna. Det var tretton deltagare som använde 

insulin och tre deltagare som inte hade insulin. Elva av männen använde insulin och två av 

kvinnorna. Deltagarna med insulin hade använt insulin mellan 5-18 år varav två ej uppgav hur 

länge de använt insulin. Alla hade problem med diabetessår och hade haft det mellan 2 – 18 

år. Två personer som lämnat medgivande om deltagande i studien tackade sedan nej när de 

blev uppringda. En ny förfrågan gjordes till medicinsk fotvårdsspecialist och därigenom 

tillkom två nya deltagare.  Elva av deltagarna rekryterades genom kontakt med 

fotvårdsspecialisten på ett sjukhus i Mellansverige, två personer genom kontakt med 

vårdcentral, tre deltagare genom författarnas bekantskapskrets. För att anonymisera 

respondenterna anonymiseras även den ort och det distrikt de tillhör. Av den anledningen byts 

ortshänvisning i citat ut till ”mottagningen”.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Deltagarna intervjuades 

enskilt och intervjun spelades in på bandspelare och transkriberades. Intervjufrågorna 

konstruerades av författarna och frågorna berörde områden som civilstånd, ålder, hur länge de 

haft sår, såromläggning och egenvård som t ex ”Hur ofta får du hjälp med såromläggningen?”  

Ibland ställdes följdfrågor där det gavs möjlighet att få förtydliganden på deras svar. 
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Tillvägagångssätt 

En tillståndsansökan skickades till verksamhetschef inom division medicin i ett Landsting i 

Mellansverige. Efter dennes godkännande skickades ett informationsbrev, där författarnas 

namn, telefonnummer och e-mail adress fanns, till medicinsk fotvårdsspecialist som hjälpte 

till att dela ut informationsbrevet och medgivandeblankett till intresserade deltagare. 

Deltagarna informerades om att deltagandet var helt frivilligt, att det inte påverkade fortsatt 

vård och att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande i studien. De informerades även om 

att inget i studien kan härröras till någon enskild person samt att all persondata och material 

förstörs efter studiens slut. Om det fanns intresse att medverka i studien fick de fylla i en 

medgivandeblankett och författarna tog sedan kontakt med dem per telefon för att boka tid för 

intervju. Beräknad tid för intervjun var ca 45 minuter, den beräknade intervjutiden visade sig 

stämma bra när intervjuerna sedan gjordes. 

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) användes där 

intervjuerna delades upp i meningsbärande enheter dvs stycken som besvarade 

intervjufrågorna. Dessa förkortades sedan, så kallad kondensering och förseddes med koder 

som sammanfördes till kategorier och underkategorier. Ett exempel på dataanalys visas nedan, 

tabell 1. 

 

Tabell 1 Exempel på dataanalys 

Meningsenhet Kondenserad text Kod Underkategori Kategori 

Jo förut då när såren var lite 

djupare då kunde jag ha ont  

men nu när dom är mer läkta 

är det bättre med det 

När såren var lite  

djupare kunde jag ha  

ont men nu så är det 

bättre 

Smärta Att ha smärta från 

såret och kunna 

hantera den 

Lukt och  

sårsmärta 

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna intervjuades angående diabetessår och deras uppfattningar och reflektioner om 

egenvård. Ansökan skickades till Högskolans Forskningsetiska råd som samtyckte till studien. 

Sedan skickades den vidare till verksamhetschefen för Hälsocentralerna samt till 

verksamhetschefen på sjukhuset som beviljade att skicka förfrågan om deltagande till studie. 
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Det blev tydligt presenterat i informationsbrevet att deltagandet var frivilligt och anonymitet 

utlovades, att vården ej skulle påverkas om valet var att ej delta i studien samt att de kunde 

avbryta medverkan när de ville under studiens gång. Materialet är konfidentiellt och endast 

författarna känner till deltagarnas namn.  Deltagarna fick fylla i ett formulär om de ville 

deltaga i studien efter att de fått informationsbrevet där de gav sitt samtycke. När vi sedan 

ringde upp deltagarna för att avtala tid gavs en ny möjlighet även då att avbryta sitt 

deltagande om de ville. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text med citat i tabell 2. Vid analysen framkom fem 

kategorier och elva subkategorier, se tabell 2. I kategorierna vårdkontakter, såromläggning 

och lukt och sårsmärta beskrivs de uppfattningar som framkom om egenvård och under 

kategorierna motverka och förebygga uppkomst av sår och livskvalitet det som framkom om 

prevention. 
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Tabell 2. Kategorier och subkategorier om vad som framkom av deltagarnas beskrivning av vilka 
uppfattningar det finns om egenvård och prevention av fotsår hos personer med diabetes. 

Kategorier Subkategorier 

Vårdkontakter Att ha behov av regelbunden fotvård av 
fotvårdsspecialisten 

  

Att ha eller inte ha regelbunden kontakt med 
diabetessköterska/distriktssköterska 

Såromläggning Att ha kunskaper och kunna redogöra för sin egen 
sårvård 

 

Att ha kännedom om omläggningsmaterialet 

Lukt och smärta Att ej besväras av lukt från diabetessåret 

 

Att ha smärta från såret och kunna hantera den 

Motverka och förebygga uppkomst av sår Att ha kännedom om egna insatser 
 

Att ha individanpassade skor 

 

Att ha kunskap om fotens känslighet 

Livskvalitet Anpassning av aktiviteter och intressen  

 

Påverkan på vardagslivet  

 

 

 

Vårdkontakter 

Kategorin vårdkontakter beskriver var intervjupersonerna i varierande grad fick den 

information och den hjälp de behövde för sina fotsår och egenvård. 

 

Att ha behov av regelbunden fotvård av fotvårdsspecialist 

Det framkom att femton deltagare på något sätt hade kontakt med fotvårdsspecialist och var 

nöjda eller mycket nöjda med detta samt ansåg sig ha behov av regelbunden kontakt med 

fotvårdsspecialist. De ansåg också att det är hos fotvårdsspecialisten de får mest kunskap och 

fakta om egenvård vad gäller fotvård/bensår.  
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Att ha eller inte ha regelbunden kontakt med diabetessköterska/distriktssköterska 

De flesta av deltagarna hade regelbunden kontakt (minst ett besök per år) med en 

diabetessköterska och de ansåg att behovet av att besöka diabetessköterska regelbundet fanns.  

En deltagare blev inte kallad till diabetessköterska men fick blodsockret kontrollerat varje 

vecka i samband med annat vårdbesök. Två deltagare träffade diabetessköterskan < 1 gång 

per år och ansåg sig ej heller ha behov av det. När det gällde kontakten med distriktssköterska 

var det bara några få (fyra deltagare av sexton) som hade eller hade haft regelbunden kontakt 

med distriktssköterska kopplat till sina diabetessår, fyra av deltagarna har ej uppgett något 

svar på om de hade eller har haft regelbunden kontakt med distriktssköterska. Två deltagare 

som uppgett att de nu har läkta bensår, träffade distriktssköterska regelbundet på en 

vårdcentral för såromläggning under en period av några månader, en person fick hjälp av en 

distriktssköterska med omläggning i hemmet under en period och en deltagare uppgav att han 

får regelbunden hjälp i hemmet med omläggning av en distriktssköterska. Ett visst missnöje 

och besvikelse uttrycktes av flera deltagare angående kontakten med distriktssköterska. De 

ansåg inte att distriktssköterskan hade tillräckligt med tid avsatt och/eller att de inte fick den 

information de önskade om sin behandling och egenvård. De som hade regelbunden kontakt 

med distriktssköterska i hemmet var dock mycket nöjda med detta. 

 

” Distriktan kom hem hit och la om i början, kom varje dag, nä frun har inte hjälpt nä inte det 

nä”(Intervju nr 13) 

 

”Neej jag har väldigt dålig kontakt med distriktssköterskan här” (Intervju nr 1) 

 

Såromläggning 

Kategorin såromläggning beskriver vilka kunskaper deltagarna har om sårvård och 

omläggningsmaterial. 

 

Att ha kunskaper och kunna redogöra för sin egen sårvård 

Samtliga deltagare har eller hade haft kontakt med vården för omläggning av sina diabetessår 

på regelbunden basis. Ingen deltagare kunde fullständigt redogöra för sin såromläggning vad 
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gäller rengöring, sårrensning mm och varför detta gjordes. Däremot uppgav de att de var 

mycket nöjda med den vård de fick i samband med omläggningen och litade på att personalen 

visste vad de gjorde. Flera deltagare angav att de ofta får hjälp med såromläggningen/skötseln 

i hemmet av maka/make eller sambo, ingen uppgav att deras barn eller annan anhörig hjälpte 

till men en deltagare fick hjälp av en granne och uppgav sig vara nöjda med denna hjälp. När 

deltagarna själva lade om såret i hemmet lade de om såret på så sätt som det gjorts vid 

vårdbesöket. På frågan om de ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om egenvård vid sår för att 

själva sköta såren hemma svarade ungefär hälften att de ansåg sig ha tillräckliga kunskaper 

och hälften ansåg sig inte ha tillräckliga kunskaper. 

 

”Tack gode gud att dom finns. Fotvården har hjälp mig enorm mycket”(Intervju nr 7) 

 

”Åsså är ju frugan väldigt duktig på å sköta om sårena” (Intervju nr 12)  

 

Att ha kännedom om omläggningsmaterialet 

Vissa deltagare kunde ange vilket såromläggningsmaterial som användes men var mer osäkra 

på vad det materialet gjorde för såret och läkningen. Merparten av deltagarna angav att de fick 

lägga om såret/såren hemma mellan vårdbesöken till exempel på grund av att det vätskade 

igenom.  Endast en deltagare har tagit upp kostnad av sårmaterial och varit tacksam för att han 

fått materialet gratis via distriktssköterskan.  

 

”Men vad exakt vad det gjorde för såret det vet jag inte” (Intervju nr 15) 

 

”Nä, jag lägger ju inte om själv om inte bandaget lossnat eller så”(Intervju nr 1) 

 

Lukt och sårsmärta 

Kategorin lukt och sårsmärta beskriver vilka problem deltagarna hade med smärta och att lukt 

från diabetessåren inte var något större problem. 
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Att ej besväras av lukt från diabetessåret 

Få deltagare hade eller har haft besvär med lukt från såret, de angav heller inte att det hade 

någon speciell strategi för att minska lukten. Två av deltagarna stod på långtidsbehandling 

med antibiotika vilket motverkade lukt från såret. 

 

”Bensåret kan lukta ibland, inte så mycket men lite ibland” (Intervju nr 11) 

 

”Nej jag äter ju penicillin jämt jag, ja ända sedan 1999 kan man säga har jag ätit, ja, jag har 

väl haft nåt uppehåll ibland” (Intervju nr 12) 

 

Att ha smärta från såret och kunna hantera den 

Smärta från bensåren uppgavs vara allt ifrån lätt/mild till mycket svår/stark smärta.  Några 

deltagare berättade att de hade kraftigt nedsatt eller ingen känsel alls kvar i fötter/ben och 

därmed således inte hade besvär med smärta. Vad som framkom vid intervjuerna var att de 

flesta hade låg kunskap om vad som kan göras för att minska sårsmärta, varför det är bra att 

minska sårsmärta samt att det fanns en rädsla för att bli beroende av smärtstillande läkemedel. 

Av de som använde sig av smärtstillande läkemedel uppgav samtliga att det var Alvedon som 

de använde och att det även var det som läkare skrev ut till dem för sårsmärta. Få deltagare 

hade vetskap om att smärta kan påverka sårläkning negativt. 

 

”Nej jag försöker undvika det så mycket som möjligt (att ta smärtstillande), såret försvinner 

ju inte bara för att smärtan försvinner, då är det bättre att det gör ont så är man försiktig” 

(Intervju nr 2) 

 

”Nej jag har aldrig haft någon våldsam värk men jag har Alvedon utskrivet”  

(Intervju nr 6) 

 

”Värst är det på morgonen när man ska kliva upp då bränner det som eld” (Intervju nr 14) 

 

Motverka och förebygga uppkomst av sår 

Kategorin, motverka och förebygga uppkomst av sår, beskriver deltagarnas uppfattning om 

egna insatser, individanpassade skor och kunskap om fotens känslighet för att motverka att sår 

uppstår. 
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Att ha kännedom om egna insatser 

Flertalet av deltagarna tyckte att prevention för god sårläkning var att hålla blodsockret i jämn 

nivå. Några av deltagarna ansåg att undvika tobak och att motionera främjade 

sårläkningsprocessen även om ingen i studien kunde motionera eftersom de hade sår eller 

nyss hade haft sår på foten. Viktigt var ansåg flera av deltagare att inte gå och stå längre 

stunder eller belasta allt för mycket. Deltagarna i studien tog upp vikten av att tvätta och 

inspektera fötterna dagligen och smörja in huden. Att det var noga med att sköta 

omläggningen. De tog även upp att riktiga skor som var utprovade av ortopedtekniska var god 

prevention och att vända strumporna med sömmarna utåt var en annan viktig prevention för 

att såret skulle läka. Hälften av deltagarna i studien tog upp att dålig blodcirkulation är en 

orsak till att sår uppstår. De ansåg att hög blodsocker nivå försämrade sårläkningsprocessen. 

En del ansåg att den tunna huden på foten och att de har mindre fettknöl orsakade sår. Vissa 

deltagare hade uppfattningen att nötningen kom inifrån och orsakade på detta vis en blödning 

som utmynnande i ett sår. Deltagare tog upp att känseln är sämre och att det är viktigt att ha 

rätt skor annars uppstår det sår. Några ansåg att sårläkningen blev försämrad om man 

missköter kosten och om insulinet missköts blev sårläkningen sämre.  

 

”Ja vad jag har hört och blivit lärd så har det ju liksom mycket med blodcirkulationen att 

göra”(intervju nr 1)  

 

”Att man tar det lugnt och vilar då läks det fortare även fast man är diabetiker”(intervju nr 

7) 

 

Att ha individanpassade skor 

Alla deltagarna var noga med skorna och de flesta deltagarna köpte sina skor på 

ortopedtekniska mottagningen där de handsyr skorna utifrån personens behov. Övervägande 

av deltagarna upplevde att de hade svårt att hitta skor som passade eftersom utbudet är 

begränsat på ortopedtekniska medan några inte tyckte det var något problem. Flertalet av 

deltagarna använde specialskor och då från ortopedtekniska mottagningen. Vissa upplevde att 

det var klumpigt med de specialbeställda skorna. De som hade haft diabetes kortast tid köpte 
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sina skor på vanliga skoaffärer men var medveten om att de skulle vara stadiga skor. Ingen 

upplevde att det var något problem med klädseln förutom strumporna men menade att det 

finns specialstrumpor att köpa. Övervägande av deltagarna var noga med att vända ut och in 

så sömmarna på strumporna kom utåt så de inte orsakade sår.  

 

”Klart klumpigt är det ju men jag har en specialsko gjord från ortopedtekniska mottagningen. 

(hur såromläggningen påverkar skovalet)(intervju nr 1) 

 

”Och det är inga problem med kläder det skulle väl vara bra strumpor i så fall då”(intervju 

nr 4) 

 

Att ha kunskap om fotens känslighet 

Deltagarna i studien var medvetna om att inte gå barfota när de är diabetiker eftersom känseln 

är nedsatt och det finns risk att trampa in något i foten som sedan orsakar sår. Flertalet av 

deltagarna som hade inneskor gick aldrig barfota. Några få deltagare gick barfota ibland och 

gick då korta sträckor hemma. De som gick barfota gjorde det endast inne aldrig ute. De flesta 

gick med utprovade sandaler från ortopedtekniska när de gick inne.  

 

”Nej det gör jag aldrig jag har inneskor(frågan om de går barfota)”(intervju nr.8) 

 

”Går jag på toaletten på natten har inga skor och strumpor på mig”(intervju nr.5) 

 

Livskvalitet 

Kategorin, livskvalitet beskriver diabetessårets påverkan på aktiviteter och vardagslivet.  

 

Anpassning av aktiviteter och intressen  

Många av deltagarna i studien avstod från aktiviteter och sina intressen pga. sina diabetessår. 

De avstod från aktiviteter för de hade sådan värk från diabetessåret. Flertalet fick avstå från 

aktiviteter eftersom de inte kan gå så lång utan att få smärta och fler sår. Alla i studien 
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upplevde att omgivningen hade förståelse för deras situation och varför de inte kunde deltaga 

i aktiviteter som tidigare. 

 

”Det är ju svårt att hänga med på aktiviteter”(intervju nr 5) 

 

”Det är ju svårt att ta sig upp för trappor och vännerna häromkring har trappor   

allihopa”(intervju nr 6) 

 

Påverkan på vardagslivet  

De flesta av deltagarna upplevde att de hade försämrad livskvalitet medan ett fåtal ansåg att 

deras livskvalitet var opåverkad. Flertalet av deltagarna upplevde sänkt livskvalitet eftersom 

de inte längre kunde leva som de tidigare hade levt. De flesta i studien upplevde att livet hade 

blivit inskränkt eftersom de inte längre kunde ta promenader eller gå ut på några längre 

sträckor. Deltagarna hade fått avstå från att resa, dansa och åka skidor. De upplevde att de 

blivit mer isolerad än tidigare. 

 

”När jag har sår och inte har sår, jag tänker på det jämt, jämt tänker jag på det”(intervju nr 

3) 

 

”Jag skulle vilja kunna gå mycket mer. Det gör ont när jag är ute och går mycket”(intervju nr 

2) 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Resultatet redovisades utifrån elva subkategorier och fem kategorier; vårdkontakter, 

såromläggning, lukt och sårsmärta, motverka och förebygga uppkomst av sår och livskvalitet. 

Vårdkontakter: de vårdkontakter som intervjupersonerna hade stod i varierande grad för den 

information och den hjälp de fick med sin egenvård. Såromläggning visade att deltagarna 

hade ett större behov av delaktighet gällande behandling och material än vad de fick 
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tillgodosett. Lukt och sårsmärta visade att ingen av deltagarna hade besvär av lukt men 

egenvården vid smärta var bristfällig. Att motverka och förebygga uppkomst av sår, var alla 

medveten om och hur viktigt det var med individanpassade skor men information om 

prevention bör ökas. Livskvaliteten var nedsatt eftersom deltagarnas förmåga till aktivitet och 

att utöva sina intressen var begränsad vad gäller den fysiska rörligheten.  

 

Resultatdiskussion 

Av intervjuerna framgick att så gott som samtliga deltagare hade regelbunden kontakt med 

fotvårdsspecialist och var väldigt nöjda med den kontakten. De litade på den hjälp de fick 

med omläggningen av vårdpersonal och samtliga kunde få hjälp av anhörig eller någon annan 

med omläggning mellan kontakterna med vårdpersonal. När det gällde egenvård och 

prevention av fötter hade de flesta deltagare goda kunskaper när det  handlade om lättare 

egenvård såsom fotbad, smörja fötter, använda bra skor och ej gå barfota mm Mer medicinsk 

egenvård och prevention t ex såromläggning och smärtstillande läkemedel sjönk 

kunskapsnivån hos deltagare och ingen kunde fullständigt redogöra för sin såromläggning och 

kände inte till vilket omläggningsmaterial som användes eller vad det hade för inverkan på 

såret. En tidigare studie har visat att desto mer kunskap patienten får om sin sjukdom desto 

högre var förmågan till egenvård (Schmidt 2008) I föreliggande studie framgår att samtliga 

deltagare angett att det är från fotvårdsspecialisten de fått den mesta informationen om hur de 

ska sköta sina diabetessår och deltagarna hade goda kunskaper om sin egenvård av fötter. I 

föreliggande studie framkom att deltagarna ansåg att den kontakt de hade med 

diabetessköterskan var tillräcklig men att behovet av regelbunden kontakt fanns. Deltagarna 

kopplade inte samman diabetessköterskan med deras vård av diabetessåren utan det var något 

de pratade med fotvårdsspecialisten om. Flera deltagare tog dock upp högt blodsocker och 

dålig blodcirkulation som en stor orsak till varför diabetessår uppkommer.  I en studie om 

meningen med konsultationer hos diabetessköterska beskrevs att patienter kände sig trygga 

med att bli ”kontrollerade” regelbundet och att det ökade känslan av säkerhet hos patienterna 

och minskade riskerna för att misslyckas med egenvården (Edwall et al. 2010) En annan 

studie om varför patienter med bensår inte följer behandlingen har patienterna angett smärta, 

obehag och brist på livsstilsråd från vårdpersonalen som några orsaker till varför patienterna 

inte följer behandlingsråden (Van Hecke et al. 2009).   
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När det gällde kontakt med distriktssköterskan var den nästan obefintlig. Endast några få 

deltagare uppgav att de hade eller hade haft kontakt med distriktssköterskan till följd av 

diabetessåren. Vissa kände sig besviken över den kontakt de haft med distriktssköterskan 

eftersom de inte tyckte att de fått tillräckligt med information om sin behandling och 

egenvård. Samt att distriktssköterskan inte hade avsatt tillräckligt med tid vid besöken. En 

studie om distriktssköterskor kunskap om fotsår visar att distriktssköterskorna själva anser att 

de har låg kunskap om diabetessår (Haram et al. 2003). 

 

De flesta hade inget besvär av smärta från diabetessåren, flera hade nedsatt eller ingen känsel 

kvar i fötterna. Av de som hade besvär med smärta var intensiteten allt från lätt/mild till 

svår/stark och kunskapen kring smärtlindring var låg hos samtliga. Av intervjuerna framgick 

att som smärtstillande användes enbart Alvedon och de kände varken till eller hade fått prova 

andra läkemedel mot smärta. Kunskapen om att sårsmärta försämrar sårläkningen var dålig 

hos deltagarna. Några angav en rädsla för att bli beroende av smärtstillande läkemedel.  

Informationen från diabetessköterska och distriktssköterska angående smärtlindring till 

deltagarna var dålig. Trots att smärta är en vanlig orsak till fysiska begränsningar är smärta 

från kroniska bensår ofta underskattad av vårdpersonal (Herber et al. 2007) Ingen av 

deltagarna hade problem med lukt från diabetessåret men två av deltagarna hade antibiotika 

och detta motverkar att lukt uppstår. 

 

Kunskapen hos deltagarna om såruppkomst och sårprevention var dålig, hälften av uppgav 

dålig blodcirkulation som orsak till såruppkomst. Andra orsaker som angavs var tunn hud, 

nedsatt känsel och nötning inifrån. Orsaker till försämrad sårläkning kunde vara att missköta 

kosten och insulinet samt strumpsömmar som kunde nöta. Men det som deltagarna uppgav 

var viktigt vid sårprevention var att tvätta fötterna, inspektera fötterna, smörja fötterna, 

motionera, undvika tobak, sköta kosten och försöka hålla jämn blodsockernivå.  

 

Alla hade kunskaper om att det var viktigt med bra och stadiga skor och flertalet av deltagarna 

gick på ortopedtekniska mottagningen och fick skor utprovade. Värdet av att ha 

specialbeställda skor bekräftas i Rizzo et al. (2012) studie, där det undersöktes och framkom 

att en stor del av sår orsakas av ej specialbeställda skor. 
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Drygt hälften av deltagarna ansåg att det var svårt att hitta skor som passar och ser bra ut 

eftersom utbudet var begränsat på ortopedtekniska mottagningen. Två av deltagarna tog upp 

att det var en kostnadsfråga då dessa skor är dyra och några att skorna upplevdes som 

klumpiga. Övervägande del av deltagarna var noga med att vända ut och in så sömmarna på 

strumporna kom utåt så att de inte orsakade sår. Kunskapen var hög gällande fotens känslighet 

och samtliga deltagare var medvetna om att diabetiker ej ska gå barfota och de flesta 

deltagarna använde inneskor. De som gick barfota gjorde det endast korta sträckor.  

 

Alla deltagare i studien upplevde att det hade stöd från omgivningen när det gällde deras 

situation och de inte kunde delta i samma aktiviteter som tidigare. En studie om livskvalitet 

visade att anhöriga till patienter med bensår hade sämre livskvalitet (Nabuurs-Franssen et 

al.2005). Flertalet avstod från aktiviteter och intressen eftersom de inte kunde röra sig i 

samma utsträckning som tidigare utan att få smärta eller nya sår. Det framkom även i en 

studie av Ebbeskog och Ekman (2001). 

 

Av de intervjuade upplevde tretton deltagare att de hade försämrad livskvalitet eftersom de 

upplevde att de inte kunde leva som tidigare. Livet blev mer inskränkt då de inte kunde gå 

längre sträckor eller överbelasta fötterna (Ebbeskog & Ekman 2001). Vissa deltagare kände 

sig mer isolerade sedan de fått problem med diabetessår. De upplevde att de avstod från saker 

som tidigare hade varit en del av deras livsstil såsom att resa, dansa och åka skidor. 

 

Enligt omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem ska sjuksköterskans planering av omvårdnad 

runt patienten styras av dennes egenvårdskapacitet.  Omvårdnaden ska stödja och kompensera 

patienten och öka patientens egen förmåga till egenvårdshandlingar. Sjuksköterskan stödjer 

patienten till medvetna handlingar mot bestämda mål. För att detta ska fungera så måste 

patienten få målen förklarade för sig.  Egenvården är viktigt, och ska främjas och tillvaratas 

av individen själv så denne ska kunna tillgodose sina egna egenvårdbehov (Kristoffersen 

2001). I föreliggande studie framkom att det inte var distriktssköterskan som deltagarna hade 

fått det mesta stödet och informationen av. 
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Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vilka uppfattningar det finns om egenvård och prevention 

av fotsår hos personer med diabetes.  Från början var det meningen att  intervjuerna skulle 

innefatta hälften kvinnor och hälften män för att på så sätt se om det var någon skillnad på 

uppfattningar om egenvård och prevention mellan kvinnor och män. Av de inkomna 

medgivandena var det dock fler män än kvinnor som ville delta.  Studien är genomförd med 

semistrukturerade intervjuer och hade en beskrivande design med kvalitativ ansats. 

Författarna valde att göra en intervjustudie för att få fram personernas egen uppfattning om 

egenvård och prevention. De gavs möjligheten att uttrycka med egna ord hur de uppfattade att 

leva med diabetessår. Styrkan i denna studie var att alla i studien hade erfarenhet av att själv 

ha eller haft diabetessår under en längre period. De hade ungefär samma uppfattningar om 

egenvård och prevention. Svagheten i studien är att det var övervägande män och hade 

andelen kvinnor varit större kanske upplevelsen av vårdkontakterna sett annorlunda ut. En 

viss risk finns att de deltagare som rekryterades via författarnas bekantskapskrets kan ha känt 

sig tvingade att delta trots information om frivilligt deltagande 

 

Giltighet 

Syftet med denna studie var att få en uppfattning om vilka uppfattningar och reflektioner 

deltagarna hade vad gällande egenvård och prevention vid diabetessår.  Därför valde 

författarna att göra intervjuer så att deltagarna kunde delge sina uppfattningar om egenvård 

och prevention. Följdfrågor ställdes ibland när svar behövdes förtydligas. För att stärka 

giltigheten har citat används i resultatredovisningen. 

 

Tillförlitlighet 

Författarna gjorde samtliga intervjuer tillsammans och lyssnade sedan igenom intervjuerna ett 

par gånger innan de transkriberades. Intervjuerna delades upp mellan författarna som sedan 

analyserade varje enskild intervju. Dessa bedömde författarna sedan tillsammans med 

handledaren och valda underkategorier och kategorier diskuterades så de överensstämde med 

intervjumaterialet. 
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Överförbarhet 

Inklusionskriterierna var att det var vuxna deltagare ≥18 år, ingen övre åldersgräns och det 

skulle själva kunna redogöra för sitt hälsotillstånd. Både män och kvinnor inkluderades i 

studien, samtliga deltagare hade erfarenhet av egna diabetessår. Intervjuerna gjorde i 

deltagarnas hem och tog ungefär en timme.  Författarna har presenterat materialet i kategorier 

och subkategorier, och använt citat för att ge styrka och förståelse för innehållet. Ett bestämt 

antal frågor som var lika till alla deltagare användes, och dessa frågor kan användas till 

patienter med diabetes oavsett var de bor i Sverige. Resultatet som framkom i denna studie 

överensstämmer med tidigare forskning inom detta område (Jeffcoate et al. 2008, Persoon et 

al.2004). 

 

Allmän diskussion 

Denna studie visar att livskvaliteten försämras hos personer som lider av diabetessår och att 

smärtlindringen hos deltagarna är eftersatt. Patienter bör få mer information om sitt tillstånd, 

egenvård och prevention från vårdpersonal. Studiens resultat fokuserar på diabetessåren och 

den anpassning som krävs i vardagslivet och som inverkar på livskvalitet. Det hade varit 

intressant med hälften kvinnor och hälften män i studien för att se om det varierar i 

uppfattning om egenvård mellan könen. Vad författarna inte var beredd på eller hade 

förutspått var hur dålig livskvaliteten var hos deltagarna samt den dåliga kontakten de hade 

med distriktssköterskan.   

 

Framtida studier 

Denna studie visade att deltagarna hade dålig uppfattning om smärtstrategier samt att 

kontakten med diabetessköterska var främst för att få blodsockret kollat samt få förnyade 

recept. Många studier visar att patienter med diabetessår har smärtor och denna studie berör 

smärta och smärtstrategier men fler studier borde göras med fler deltagare som endast 

undersöker patienters smärta och smärthantering. Studier borde även göras om 

diabetessköterskor och deras preventionsarbete gällande diabetessår. Liksom studier om 

distriktssköterskor och deras arbete med omläggningar av sår och prevention. 
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Slutsats 

Vårdpersonal behöver bli bättre på att informera personer med diabetessår om sårvård och 

smärtlindring. De bör ha i åtanke att diabetessår sänker livskvaliteten hos de flesta och bör 

avsätta mer tid vid omläggning så att tid ges till information. Dessa patienter är i stort behov 

av kontinuitet och bör få komma för behandling hos en och samma behandlare. Det framkom 

i en studie över egenvårdskapaciteten att patienterna tyckte det var viktigt med kontinuitet och 

tillgänglighet till vården så de fick det stöd och den vägledning de behövde vilket var viktigt 

för en välfungerande egenvård (Pagels 2004). Diabetessköterskan bör informera om 

diabetesfoten och dess komplikationer eftersom det påverkar patientens liv. Denna studie kan 

hjälpa vårdpersonal att i framtiden bli bättre på att informera patienter med diabetessår om 

smärtlindring och den egenvård de kan utföra själva. 
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