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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk folksjukdom som drabbar miljoner 

människor över hela världen. Denna långvariga sjukdom kan leda till komplikationer 

som svårläkta fotsår som medför lidande för patienten, begränsar vardagen och sänker 

livskvaliten, vilket i svåra fall kan leda till amputation. Dessa svårläkta fotsår kostar 

samhället massor vilket är ett bekymmer. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans arbete i 

förebyggandet av fotsår hos personer med diabetes mellitus samt att beskriva de 

ingående artiklarnas undersökningsgrupp. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som baserats på tio vetenskapliga artiklar, åtta 

med kvantitativ ansats, en med kvalitativ ansats samt en med mixad ansats. Artiklarna 

söktes i sökmotorerna Cinahl och PubMed. 

Resultat: Det finns några punkter som spelar stor roll i förebyggandet av diabetes 

fotsår. Detta är att sjuksköterskor ska identifiera risker hos personer med diabetes. Detta 

görs med hjälp av olika instrument för att upptäcka neutrovaskulärpati. Det andra sättet 

i förebyggandet är att öka kunskap hos personer med diabetes och vägleda dem till 

egenvård. Detta möjliggörs genom att ge fotvårdsutbildning till patienter för att sköta 

sina fötter och på så sätt förhindra uppkomsten av fotsår och fotkomplikationer. Det 

sista resultatet som kom fram i den här litteraturstudien är att ett samarbete mellan olika 

vårdprofessioner krävs i det förebyggande arbetet. Framför allt är ett bra samarbete 

mellan sjuksköterskor och undersköterskor som är angeläget. 

Slutsats: Olika faktorer kan påverka positivt på förebyggandet av fotsår hos personer 

med diabetes. Dessa faktorer är att identifiera risker, upptäcka neurovaskulärpati i tid, 

öka kunskap hos dessa personer och vägleda dem till egenvård samt skapa en bra 

kommunikation mellan olika vårdprofessioner. 

 

Nyckelord: Diabetes mellitus, fotsår, förebyggande, sjuksköterska 



Abstract 

 
Background: Diabetes mellitus is a chronic disease that affects millions of people 

worldwide. This long-lasting disease may have bad complications like chronic foot 

ulcers that causes suffering for the patient, limits the everyday life and lowers quality of 

life and severe cases can lead to amputations. The slow-healing foot ulcers costs society 

a lot, which is a concern. 

Purpose: The purpose of this study was to describe the nurse's work in the prevention 

of foot ulcers in people with diabetes mellitus and to describe the depth of the articles 

study group. 

Method: A descriptive literature study based on ten scientific articles, eight of the 

quantitative approach, a qualitative approach and a mixed approach. Articles were 

searched in the databases CINAHL and PubMed. 

Results: There are some points that play a major role in the prevention of diabetic foot 

ulcers. This is nurses to identify risks in people with diabetes. This is done using a 

variety of instruments to detect neutrovaskulärpati. The other way of prevention is to 

increase the knowledge of the person with diabetes and to guide the self-care. This 

made real by providing foot care training patients to manage their feet and so prevent 

the formation of ulcers and foot complications. The final results came in this literature is 

that cooperation between different health care professions needed in preventive work. 

Above all, a good collaboration between nurses and assistant nurses are set location. 

Conclusion: Various factors can affect positively on the prevention of foot ulcers in 

people with diabetes. These factors are to identify risks and detect neurovaskulärpati in 

time, increase the knowledge of these people and guide them to self-care and good 

communication between various health care professions. 

 

Keywords: Diabetes mellitus, foot ulcers, prevention, nurse 
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1. Introduktion 

Under denna överordnadrubrik presenteras fyra underrubriker. Underrubrikerna är 

följande: diabetes mellitus, fotsår och dess konsekvenser, Dorothea Orems 

omvårdnadsteori samt preventionsarbete och ansvar hos sjuksköterskor. 

 

1.1 Diabetes mellitus 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO 2014) är diabetes mellitus en kronisk sjukdom 

som drabbar fler än 422 miljoner människor i världen och antalet kommer att fördubblas 

till 2030 om sjukdomen inte åtgärdas. I Sverige finns cirka 350 000 individer med känd 

diabetes, av dessa har drygt 300 000 typ 2-diabetes (Ericson & Ericson 2012). Diabetes 

Mellitus uppkommer när bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin eller 

när kroppen inte kan ta upp insulinet som bildas (World Health Organization [WHO] 

2014; Ericson & Ericson 2012). Insulin är ett hormon som reglerar blodets glukoshalt i 

kroppen. Diabetes mellitus delas in i två huvudtyper; diabetes typ 1 och typ 2. Diabetes 

typ 1 är en autoimmun sjukdom, vilket gör att insulinproducerande celler minskas 

kraftigt av okänd anledning. Denna typ av diabetes ses främst hos barn och ungdomar 

med nydebuterad diabetes. Diabetes typ 2 är den vanligaste typen och denna typ av 

diabetes debuterar långsamt och vanligen i vuxen ålder (WHO 2014). Vid typ 2 diabetes 

är mängden insulin inte tillräcklig för kroppens behov eller så har kroppens 

insulinberoende vävnader utvecklat insulinresistens. Faktorer som fetma, inaktiva 

livsstil, rökning och högkonsumtion av alkohol ökar risken för at utveckla typ 2 

diabetes. Klassiska symtom vid diabetes mellitus är törst, trötthet, försämrad syn och 

stora urinmängder. Vid utveckling av diabetes mellitus uppkommer en rad 

komplikationer, såsom ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, synskador, njurskador och 

neuropatier. Vid det senare är fötterna särskilt utsatta (Ericson & Ericson 2012). 

 

1.2 Fotsår och dess konsekvenser 

Långvarig diabetes mellitus kan leda till svårläkta fotsår. Fotsår uppstår vid skador på 

perifera nerver och blodkärl (Ericson & Ericson 2012; Lindholm 2012). Bakomliggande 

orsaker till diabetes är neuropati, mikroangiopati och makroangiopati vilket leder till 

nedsatt immunförsvar och nedsatt cirkulation i nedre extremiteterna (Salomé, de Souza 

Pellgrino, Blanes, & Masako Ferreira 2011). Skador på små blodkärl kallas 

mikroangiopati och är en specifik komplikation vid diabetes, vilket orsakar skador på 

nervfibrer; neuropati (Ericson & Ericson 2012). Åderförkalkning i både små och stora 
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blodkärl uppkommer om glukosnivån är dåligt reglerad. Tre till åtta procent av alla 

personer med diabetes har ett öppetstående sår, vilket kan leda till amputation 

(Lindholm 2012). Antalet av amputationer gällande fotsår ökar i många länder trots 

kunskapen som finns inom området (Burakowska & Dziemidok 2011; WHO 2005). 

Olika studier visar även en försämrad livskvalitet hos personer med diabetes fotsår. De 

upplever oftast smärta. Oförmågan att kunna klara sin vardag leder till att de känner sig 

beroende av andra (Iversen et al. 2008; Salomé et al. 2011). Diabetes är en stor 

folksjukdom som kostar mycket för hälso- och sjukvården samt samhället. Personer 

med diabetesfot behöver söka kontakt med vården oftare än personer som har diabetes 

utan fotsår (Burakowska & Dziemidok 2011). 

 

1.3 Egenvård/Empowerment 

Egenvård är viktigt för personer med diabetes. Genom att ha en god följsamhet och vara 

delaktig i sin vård och behandling kan personen med diabetes påverka sitt välbefinnande 

(Socialstyrelsen 2010). En legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården 

bedömer om en person har förmåga att genomföra vissa aktiviteter dvs. utföra egenvård. 

I Socialstyrelsens riktlinjer beskrivs att patientutbildning i egenvård har en central roll i 

vården av personer med diabetes och därför bör grundbaserad patientutbildning erbjudas 

för att nå bästa behandlingsresultat. Egenvårdsåtgärder som genomförs är olika 

beroende på varje person och dess situation. Bedömningen och åtgärder görs alltid i 

samråd med personer som genomför egenvård (Socialstyrelsen 2015). Enligt Riegel et 

al. (2012) är egenvård en hälsofrämjande process där olika metoder används för att 

personen ska bevara hälsa vid en kronisk sjukdom. Denna process följs upp dagligen 

och metoderna väljs utifrån individens tillstånd. En bra egenvård har tre beståndsdelar; 

personen ska bevara egenvården, övervaka egenvården och hantera den. Egenvårds 

bevarande handlar om att personen ska genomföra de åtgärder och handlingar som är 

planerade och detta är mest livsstilsrelaterade handlingar, till exempel koständringar, 

fysisk aktivitet och medicinska uppföljningar (Riegel er al. 2012). 

 

1.4 Preventionsarbete och ansvar hos sjuksköterskor 

Sjuksköterskans ansvar vid omvårdnad är att främja hälsa och välbefinnande (Ternstedts 

& Norsberg 2009). För att förebygga ohälsa bör sjuksköterskan ha en individuell 

vårdplan till patienter (Vårdhandboken 2013). Samtal mellan patienten och 

sjuksköterskan är viktig för att patienten ska uppleva en känsla av välbefinnande och 
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tillfredsställelse samt skapa tillit och förtroende. Detta görs genom att hjälpa och stödja 

patienten samt vara lyhörd (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh 2014). 

Sjuksköterskan bör identifiera, informera och förhindra hälsorisker för att bidra till 

bättre hälsa samt att vara ansvarig för att leda omvårdnadsarbetet kring patienten 

(Engström & Johansson 2011). Idag finns det olika screeningverktyg för att tidigt kunna 

upptäcka fotsår och hjälpa till att förebygga komplikationer (Chang et al. 2013). I en 

tidigare studie visades att sjuksköterskor upplevde vikten av patientdelaktighet och att 

patienten tar eget ansvar för egenvård när det gäller livsstilsändringar. Vissa 

sjuksköterskor upplevde att de hade otillräckliga kunskaper angående 

livsstilsförändringar, vilket ledde till svårigheter för sjuksköterskor att kommunicera 

med patienter om detta (Jallinoja 2007). Men samtidigt kände vissa patienter skam, 

hopplöshet och ensamhet med sina problem samt upplevde ett behov av att prata 

(Annersten Gershater, Pilhammar, Alm 2012). Begreppet förebyggande används inom 

hälso- och sjukvården och definieras som en åtgärd för att förhindra uppkomsten av 

sjukdomar, skador, fysiska och psykiska samt sociala problem. Syftet med detta  

begrepp är att upprätthålla god hälsa, förhindra uppkomsten av sjukdomar samt 

återinsjuknande av skador (Socialstyrelsen 2006). 

 

1.5 Dorothea Orems omvårdnadsteori 

Dorothea Orem är en omvårdnadsteoretiker som har utvecklat teorin om egenvård. 

Orems omvårdnadsteori delas in i tre olika teorier; teorin om egenvård, teorin om 

egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. I teorin om egenvård förklaras 

egenvård som en målinriktad aktivitet som personen själv tar eget initiativ för och utför 

på egen hand samt för familjemedlemmar som är beroende och är utan hjälp. Syftet med 

denna teori är att främja normal funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande. I teorin 

om egenvårdsbrist beskrivs att om det finns obalans mellan människans egenvårdskrav 

och dennes handling så har denna individ ett omvårdnadsbehov. 

Omvårdnadssystemsteorin beskriver hur sjuksköterskan lägger allt till rätta i 

omvårdnaden för patientens brist på egenvårdsförmåga och försöker utveckla patientens 

förmåga till egenvård. Enligt teorin står omvårdnad som ersättning till människor som 

inte har förmåga att sköta hälsorelaterade åtgärder. Målet med omvårdnaden är att 

personen ska själv genomföra omvårdnad för att bevara liv, främja hälsa och 

välbefinnande vilket benämns som egenvård. Omvårdnadens metaparadigm beskrivs 

mer detaljerat av Orem. Begreppet omvårdnad benämns som en profession och 
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teoretikern menar att som sjuksköterska räcker det inte med att ha endast praktisk 

träning eller erfarenhet, utan sjuksköterskan bör vara utbildad och ha kunskap (Jahren 

Kristoffersen 2006). 

 

1.6 Problemformulering 

Diabetes är en folksjukdom som bekostar samhället i hög grad. Om sjukvården och 

personen själv inte tar ansvar för sin del kan sjukdomen leda till allvarliga 

komplikationer som fotsår. Fotsår hos diabetiker är svårläkta och de behöver 

vårdkontakt under en lång period vilket kostar mycket för sjukvården och som i värsta 

fall kan leda till amputation. Personer med diabetesfot känner mycket smärta, 

påfrestningar och deras psykiska välbefinnande blir påverkat av fotsår och leder till att 

deras livskvalitet försämras. Denna litteraturstudie avser att sammanfatta nuvarande 

kunskap om förebyggande av fotsår hos personer med diabetes. Tidigare studier om 

egenvårdens förebyggande arbete finns. Egenvård medverkar till att sjuksköterskan ska 

kunna hjälpa och stödja dessa patienter i avsikt att förebygga fotsår. Alla de negativa 

konsekvenserna av diabetes fotsår visar vikten av sjuksköterskans arbete att vara 

observant i mötet med personer med diabetes för att kunna identifiera och förebygga 

fotsår hos dem. Ökad kunskap hos sjuksköterskor inom det här området är viktigt för att 

kunna minska kostnaderna för samhället och patientens lidande. 

 

1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans arbete i förebyggandet av fotsår hos 

personer med diabetes mellitus, samt beskriva de inkluderade artiklarnas 

undersökningsgrupp. 

1. Hur kan sjuksköterskan arbeta för att förebygga fotsår hos personer med 

diabetes mellitus? 

2. Vilken undersökningsgrupp har de inkluderade artiklarna? 

 
2. Metod 

2.1 Design 

Studien genomföras som en litteraturstudie med beskrivande design (Polit & Beck 

2012). 
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2.2 Databaser 

Sökmotorer som kommer användas i litteraturstudien är PubMed och Cinahl som 

innehåller referenser till vetenskapliga artiklar, vilket gör den lämpad för denna studie 

(Polit & Beck 2012). Se Tabell 1. 

 

2.3 Sökstrategi 

Sökorden som valdes var utifrån litteraturstudiens syfte. Sökningarna genomfördes i 

databasen MEDLINE via PubMed och Cinahl. För att avgränsa sökorden och lättare 

hitta artiklar inom ett särskilt ämne användes MEDLINE’s thesaurus i form av MesH- 

termer (Medical Subject Headings) (Polit & Beck 2012). Sökorden som använts är 

’’Diabetes Mellitus’’, ’’Diabetic Foot’’, ’’Foot Ulcer’’, ”Prevention” och ’’Nurs*’’. 

För att begränsa resultatet från sökningar till ordet sjuksköterska användes trunkering 

ovanför för ordet ’’Nurs*’’. Sökorden kombinerades med den booleska termen ”AND” 

för att precisera sökresultatet och öka möjligheten att hitta relevanta artiklar till studien 

(Polit & Beck 2012). I sökmotorn PubMed begränsades sökningarna till 10 år, skriven 

på engelska och vara tillgängliga som full text via Högskolan i Gävle. I databasen 

Cinahl begränsades sökningarna till ’’peer-reviewed’’ och ’’linked full text’’ samt att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan 2006-2016. 

Resultat av denna databassökningen redovisas i tabell 1. 

 

 

2.4 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier; Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien var både kvalitativa 

och kvantitativa studier samt empiriska studier som svarade på litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar. 

Exklusionskriterier; Artiklar som hade behandling som syfte och presenteras utifrån 

patientupplevelser exkluderades. Studierna som inte var uppbyggda enligt IMRaD 

exkluderades också. En vetenskaplig artikel är skapad i ett IMRaD format det vill säga 

de innehåller Introduktion, Metod, Resultat and Diskussion (Polit & Beck 2012). 

 

2.5 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Sökningar som valdes och begränsades gav 202 träffar. Författarna läste igenom titlar 

och abstract för att se att artiklarna var relevanta för studiens syfte. Dessa 202 artiklar 

granskades enligt inklusions- och exklusionskriterier och artiklarna som inte svarade på 

syftet och frågeställningar exkluderades. 175 artiklar valdes bort och detta resulterade i 
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att 27 artiklar valdes ut som tänkbara. Båda författarna läste igenom de 27 artiklarna. 

Fem av 27 öppnades inte som fulltext. De 22 artiklar som återstod lästes noggrant av 

båda författarna, de artiklar som hade lite fokus på förebyggandet av diabetes fotsår och 

syftet var utifrån patientperspektiv eller patientupplevelser samt behandling valdes bort. 

Kvarstående artiklar till studien var 10 till antalet som valdes till det slutliga resultatet. 

En sammanfattning av sökning av artiklarna i olika databaser presenteras i Tabell 1 och 

en resumé av urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar utformas i Figur 1. 

 

 

Tabell 1: Utfall av databassökningar 
 

Databas Begränsningar 

(limits) 

HIG sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Valda 

artiklar 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, engelska, 

Via Högskolan i 

Gävle 

2016-12-19 

Diabetes Mellitus 

(MeSh) AND Diabetic 

Foot (Mesh) AND 

prevention AND nurs* 

(fritext) 

51 16 6 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, engelska, 

Via Högskolan i 

Gävle 

2017-01-07 

Diabetes Mellitus 

(MeSH) AND Foot Ulcer 

(MeSh) AND Prevention 

AND Nurs* 

54 2 1 

Cinahl 10 år, engelska, 

peer review, 

2017-01-07 

Diabetic Foot AND 

prevention AND Nurs* 

83 5 2 

Cinahl 10 år, engelska, 

peer review, 2017- 

01-07 

Diabetes Mellitus 

AND Foot Ulcer AND 

prevention AND Nurs* 

14 4 1 

Totalt   202 27 10 

*= Trunkering 
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Figur 1. Urvalsprocess 

 

 
 

2.6 Dataanalys 

De tio artiklar som valts skrevs ut i pappersformat och viktiga delar har markerats med 

överstrykningspenna. Artiklarna har granskats individuellt och sedan tillsammans flera 

gånger. Båda författarna började med att sammanställa artiklarnas syfte och resultat i 

tabellform för att kunna besvara frågeställning ett och två. Sedan diskuterade och 

analyserade författarna de ingående artiklarnas resultat för att sedan kunna dela in 

artiklarna i kategorier. För att kunna kategorisera artiklarnas resultat använde sig 

författarna av färgkoder som stöd (Polit & Beck 2012). För att kunna besvara den första 

frågeställningen’’ hur kan sjuksköterskan arbeta för att förebygga fotsår hos personer 

med diabetes mellitus?’’, delades artiklarna in i kategorier utifrån de olika förebyggande 

åtgärder som kom fram. Enligt Polit och Beck (2012) bör fokus vid en litteraturstudie 

ligga på att observera likheter och skillnader samt att identifiera viktiga gemensamma 

teman. Samtliga artiklar visade att egenvård spelar en stor roll inom den förebyggande 

vården och i hemmet medan andra artiklar inte kunde visa detta. Detta ledde till att 

författarna kom överens om ett tema med tre underkategorier. 

Den metodologiska frågeställningen, frågeställning två; ’’Vilken undersökningsgrupp 

har de inkluderade artiklarna?’’ besvaras av författarna genom att granska artiklarnas 

metoddel noga med fokus på undersökningsgruppen. De kategorier som fokuserades på 

Exkludering av 5 artiklar 
eftersom artiklarna inte 
öppnades som full text 

22 artiklar 
kvarstod. 

Exkludering av 
artiklar eftersom 

resultatet inte 
svarade på syfte & 

frågeställning 

10 valda artiklar 
återstår 

Exkludering av artiklarna 
eftrsom artiklarnas 

abstract inte svarade på 
syfte & frågeställning 

175 artiklar valdes bort 

27 artiklar kvarstod 

Granskning av 27 
resultat enligt 

inklusions- 
exklusionskriterier 

Sökningar med valda ord 
och begränsningar 

202 träffar 

Granskning av 202 
titlar och abstract 
enligt inklusions- 
exklusionskriterier 



9  

för att besvara denna fråga är: antal deltagare, ålder, kön samt antal år med diagnosen 

diabetes. 

 

2.7 Forskningsetiska övervägande 

I denna litteraturstudie presenterar författarna resultatet neutralt, det vill säga att 

författarna undviker att lägga in sina egna personliga fördomar och värderingar under 

granskningen. Författarna är medvetna om att det finns risker att missuppfatta eller 

misstolka artiklar, då de är skrivna på engelska (Polit & Beck 2012). Författarna var 

även medvetna om att plagiering och falsifiering inte fick förekomma samt att alla 

referenser ska hänvisas på ett korrekt sätt (Forsberg & Wengström 2013). 

 

3. Resultat 

Resultatet i den här litteraturstudien sammanställs av redovisning av både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar. Resultat från tio granskade artiklar presenteras utifrån syfte och 

frågeställningar i löpande text under ett tema ’’Sjuksköterskans arbete i förebyggande 

av diabetesfotsår’’. Detta tema delades in i ytterligare underrubriker för en översikt av 

innehållet som presenteras i figur 2. En sammanfattning av artiklarnas syfte och resultat 

beskrivs i bilaga 1 tabell 2 och en resumé av studiens metoddel redovisas i bilaga 2 

tabell 3. I slutet beskrivs den metodologiska granskningen av undersökningsgrupp i 

löpande text under rubriken ’’Metodologisk aspekt’’. 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Presentation av tema samt underrubriker 

Sjuksköterskans arbete i 
förebyggande av 
diabetesfotsår 

Identifiera risker 
Kommunikation och 

samarbete 

Öka kunskap hos 
patienter och vägleda 

dem till egenvård 
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3.1 Sjuksköterskans arbete i förebyggande av diabetesfotsår 

Under denna huvudrubrik presenteras tre underrubriker. Underrubrikerna är följande 

identifiera risker, kommunikation och samarbete samt öka kunskap hos patienter och 

vägleda dem till egenvård 

 

3.1.1 Identifiera risker 

Studier av Chang, Chang, Hwang och Chen (2015) samt Chang, Peng, Chang och Chen 

(2013) undersökte effekterna av olika relaterade faktorer för att upptäcka tidig 

neurovaskulärpati hos personer med diabetes som hade hög risk att utveckla diabetes 

fotsår. Perifer neurovaskulär förstör både kärl- och nervfunktionen och utvecklar fotsår 

som vidare leder till amputation. I studier framkom även att hög ålder och varaktigheten 

kan vara de viktigaste riskfaktorerna för perifer neurovaskulärpati. 

I studien av Chang et al. (2015) undersöktes effektiviteten av Buerger övningar i 

kombination med hälsofrämjande program för att minska perifer neurovaskulärpati hos 

personer med diabetes. Buerger övningar i kombination med hälsofrämjande program 

hade signifikant minskad perifer neurovaskulärpati och lindrade benbesvär hos 

patienterna. Övningarna utfördes i ett år och interventionsprogrammet förbättrade 

signifikant fysiologiska indikatorer för diabetisk perifer neurovaskulärpati, neuropati 

och benbesvär hos patienterna. Dessa övningar hade låg kostnad för fysiskt 

aktivitetsprogram. Vidare i studien av Chang et al. (2015) menar att Buerger övningar i 

kombination med hälsofrämjande program som leddes av sjuksköterskor ska vara 

värdefullt för äldre deltagare för att förebygga fotsår. I studien av Chang et al. (2013) 

användes screeningverktyg för att förhindra fotproblem hos diabetiker. Resultatet visade 

att screeningverktygen ABI, MNSI, OSC, KC och TRC är användbara för att upptäcka 

förekomsten av perifer neurovaskulärpati eller diabetes fotproblem (DFP) bland äldre. 

ABI är det mest användbara objektet för att bedöma blodflödet och arteriell sjukdom. 

KC används för att fokusera på utvecklingen av fotsår. TRC används för att upptäcka 

förekomsten av fotsår, infektioner, nivån av perifer neuropati och vaskulär neuropati. 

MNSI är korrelerad med kärlfunktion och diabetesrelaterade hälsovariabler. OSC är ett 

nytt index som kombineras med åldern med MNSI för att utvärdera nervfunktionen. 

Dessa screeningverktyg som gemenskap är den mest användbara och kostnadseffektiva 

verktyg. Det signifikanta sambandet mellan MNSI och KC samt MNSI och TRC visar 

att MNSI är en användbar screeningmetod som sjuksköterskor kan använda för att 

förhindra fotproblem vid diabetes. En daglig och noggrann undersökning behövs för 
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personer med neuropati. Fototermometer kan användas som ett instrument för att kunna 

upptäcka skillnader på temperaturen i fötterna. Patienterna kan sköta mätningen hemma 

och kontakta sjuksköterskor vid förändringar av temperaturen. På detta sätt kan 

eventuella fotsår identifieras och förebyggas (Lavery et al. 2007). 

 

3.1.2 Kommunikation och samarbete 

Enligt två studier (Annersten-Gershater et al. 2012; Fujiwara et al. 2011) är samarbete 

mellan sjuksköterskor och andra yrkesprofessioner angeläget för att kunna minska 

utvecklingen av fotsår hos personer med diabetes. Annersten-Gershater et al. (2012) 

uppger i sin studie att risken för att utveckla diabetesfot ökar vid sjukhusbesök eftersom 

patienterna blir sängliggande länge. Okunskap och dålig kommunikation mellan 

sjukvårdspersonalen är anledningen till detta. Relationen mellan sjuksköterskor och 

undersköterskor inom hemsjukvården är ännu viktigare eftersom patienterna ofta har 

psykiska sjukdomar och är dementa. Annersten-Gershater et al. (2012) gjorde en 

intervju med 15 sjuksköterskor för att utforska deras arbete gällande prevention av 

fotsår hos personer med diabetes i hemsjukvården. Undersköterskor och vårdbiträden 

har oftast regelbunden kontakt med patienter och assisterar dem till egenvård. De blir 

delegerade att göra olika omvårdnadsuppgifter. En god kommunikation och bra 

undervisning till dem är en indirekt åtgärd för att förebygga diabetes fotsår. Mycket tid 

spenderas för att informera undersköterskor och vårdbiträden om olika metoder, till 

exempel vikten av en avlastande sko för en person med diabetes med risk för utveckling 

av fotsår. Undersköterskor och vårdbiträden i hemtjänsten ska vara observanta på 

förändringar av fotstatus och meddela dessa till sjuksköterskor för vidare åtgärder 

(Annersten-Gershater et al. 2012). 

 

3.1.3 Öka kunskap hos patienter och vägleda dem till egenvård 

Alla personer med diabetes har en risk att utveckla fotsår och därför är det viktigt att 

förebygga utveckling av fotsår genom att öka kunskapen hos dessa patienter (Schmidt, 

Mayer & Panfil 2008). Resultatet i flera studier visar att det finns ett samband mellan 

fotvårdsutbildning och mindre fotkomplikationer hos personer med diabetes (Fujiwara 

et al. 2011; Schmidt, Mayer & Panfil 2008; Nemcova & Hlinkova 2014). Personer som 

deltog i studien Fujiwara et al. (2011) fick utbildning med syftet att kunna genomföra en 

bättre egenvård för att förebygga fotsår och mindre fotkomplikationer. Av 88 deltagare 

som deltog i studien utvecklade bara 6 patienter fotsår som senare läkte. Genom 
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utbildningen kunde de även minska fotsvamp och förhårdnad hos deltagarna. Schmidt, 

Mayer och Panfil (2008) undersökte samband mellan utbildning och en bättre egenvård 

hos olika personer med diabetes som hade risk att utveckla fotsår. Deltagarna blev 

delade i fyra grupper. Första gruppen fick ingen fotvårdsutbildning. Andra gruppen 

hade fotvårdsutbildning vid ett tillfälle. Tredje gruppen fick två till tre 

fotvårdsutbildningar och sista gruppen fick fotvårdsutbildning fler än tre gånger. 

Resultatet som Schmidts, Mayer och Panfil (2008) fann i sin studie var att personer som 

genomgår fler än tre fotvårdsutbildningstillfällen utförde den mest lämpliga egenvården. 

De som inte hade fått utbildning hade mest brister i egenvård gällande fotvård. I studien 

av Nemcova och Hlinkova (2014) var målet att bestämma effektiviteten av 

interventionsutbildning med sex månaders utbildning hos personer med diabetes 

mellitus. I denna studie delades deltagarna upp i två grupper, individuellt tidigare 

utbildade patienter och patienter som utbildades i en grupp. Resultatet visade att alla 

personer med diabetes efter utbildningen hade en högre poäng av kunskap, vilja och 

motivation att vara utbildade för att utföra aktiviteter för att förhindra komplikationer av 

diabetes än tidigare utbildning. Det har visat en statistiskt signifikant högre poäng i vilja 

och motivation än patienter som utbildade sig individuellt. Studien bekräftar att 

gruppundervisning var effektivare än individuell utbildning. Fan, Sidani, Cooper- 

Breathwaite och Metcalfe (2013) hade i sin studie utformat interventionsutbildning i 

egenvård för personer med diabetes med låg risk att utveckla fotproblem. I denna studie 

framkommer det att för att minska utvecklingen av diabetes fotsår måste 

interventionsutbildning om fotegenvård börjas i ett tidigt skede för att förebygga 

fotproblem. Fokus för fotegenvård har ökat hos deltagarna samt att undvika fotproblem 

som fotsår och amputation av nedre extremiteter som kan ha motiverat deltagarna och 

ökat deras intresse för att förhindra fotproblem. Resultatet i studien (Fan et al. 2013) 

visade att fotegenvårdsutbildning var effektiv för att förhindra uppkomsten av mindre 

fotproblem. Flera studier visade en koppling mellan diabetesfotsår och egenvård (Fan et 

al. 2013; Fujiwara et al. 2011; Vatankhah et al. 2009). I två studier (Fan et al. 2013; 

Vatankhah et al. 2009) har personer med diabetes fått utbildning i fotegenvård. I studien 

av Vatankhah et al. (2009) har varje studiedeltagare fått en individuell 20 minuters 

utbildning och sättet för den interventionen var ansikte-mot-ansikte. Resultatet visade 

att kunskaper och metoder om diabetesfotvård ökade signifikant hos deltagarna, vilket 

visar att denna metod är effektiv för att både förbättra kunskaper om fotvård, öka 

motivationen och förändra beteendet om sina fötter hos personer med diabetes. I studien 
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av Fan et al. (2013) har patienterna fått samma interventionsutbildning och kunskapen 

om fotegenvård hos patienterna har ökats. Interventionen ansikte-mot-ansikte betydde 

mycket för patienterna för att öka förståelsen för egenvård av fötterna. 

Fotegenvårdsutbildning visade effektiviteten av att förebygga uppkomsten av fotsår och 

amputationer av nedre extremiteter. Fan et al. (2013) har även i sin studie påvisat 

riskfaktorer som utvecklar fotsår hos personer med typ-2 diabetes med låg risk för 

fotsår. Resultatet visade att felaktig tånagelvård, inåtväxande tånaglar samt 

svampinfektioner kan skada foten, vilket kan öka risken för öppna fotsår. Detta var 

effektivt för att minska förekomsten av problem med hud och naglar (p <0,05) vid tre 

månaders uppföljning. Schmidt, Mayer & Panfil (2008) fann i sin studie egenvårdsbrist 

av egenkontroll av fötter, skor och strumpor hos patienter som är i riskzonen att 

utveckla diabetes fotsår. Därför behöver patienterna utföra en mer adekvat egenvård för 

att förhindra fotkomplikationer. 

 

3.2 Metodologisk aspekt 

3.2.1 Undersökningsgrupp i de granskade studierna 

I studien granskades nio artiklar som var genomförda på personer med diabetes (Chang 

et al. 2015; Chang et al. 2013; Reda et al. 2012; Fan et al. 2013; Nemcova & Hlinkova 

2014; Fujiwara et al. 2011; Lavery et al. 2007; Schmidt, Mayer & Panfil 2008; 

Vatankhah et al. 2009) och en artikel utfördes på sjuksköterskor (Annersten-Gershater 

et al. 2012). Tre av de studierna begränsades till personer med typ-2 diabetes (Chang et 

al. 2015; Fan et al. 2013; Vatankhah et al. 2009) och i sju av studierna inräknades 

personer med båda typer av diabetes mellitus (Chang et al. 2013; Reda et al. 2012; 

Nemcova & Hlinkova 2014; Fujiwara et al. 2011; Lavery et al. 2007; Annersten- 

Gershater et al. 2012). I de kvantitativa studierna varierade antal deltagare mellan 31– 

387 personer (Chang et al. 2015; Chang et al. 2013; Reda et al. 2012; Fan et al. 2013; 

Nemcova & Hlinkova 2014; Fujiwara et al. 2011; Lavery et al. 2007; Vatankhah et al. 

2009) medan antal deltagare i den kvalitativa studien var 15 personer (Annersten- 

Gershater et al. 2012). I en av studierna användes en blandning av kvalitativ och 

kvantitativ studie med 148 deltagare (Vatankhah et al. 2009). I studien av Chan et al. 

(2015) och Chang et al. (2013) var mer än hälften av deltagarna kvinnor. I fyra av 

studierna var män i majoritet (Nemcova & Hlinkova 2014; Reda et al. 2012; Fujiwara et 

al. 2011; Schmidt, Mayer & Panfil 2008). I studien av Fan et al. 2013 var det fler 

kvinnor än män. I studien av Annersten-Gershater et al. (2012) som genomfördes på 
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sjuksköterskor var alla kvinnor. I två av studierna redovisas inte deltagarnas kön 

(Vatankha et al. 2009; Lavery et al. 2007). I fyra av studierna saknas redovisning av 

deltagarnas ålder (Lavery et al. 2007; Vatankhah et al. 2009; Fujiwara et al. 2011; 

Annersten-Gershater et al. 2012). I vissa studier var medelåldern hos personer med 

diabetes hög, mellan 41–75,9 år (Chang et al. 2015; Chang et al. 2013; Reda et al. 2012; 

Fan et al. 2013; Nemcova & Hlinkova 2014; Schmidt, Mayer & Panfil 2008; Vatankhah 

et al. 2009). 

 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Det finns en koppling mellan förebyggandet av fotsår och egenvård som både 

sjuksköterskor samt personen med diabetes utför. Att genomföra egenvårdsåtgärder 

räcker inte när det gäller att förebygga fotsår hos diabetiker utan en observation om skor 

och strumpor av sjuksköterskan behövs också. Att ge kunskap ansikte mot ansikte är 

viktigt för att personerna ska få en bättre förståelse om den egenvård som ska utföras. 

Det finns riskfaktorer som kan leda till fotsår hos personer med diabetes. Dessa 

riskfaktorer kan vara felaktig nagelvård, inåtväxande tånaglar och svamp. Genom 

fotvårdsutbildningar kan patienten förhindra fotkomplikationer som fotsvamp, 

förhårdnader, fotsår och amputationer av nedre extremiteter. I flera studier visades att en 

fotvårdsutbildning kan vara effektiv för att kunna genomföra en bättre egenvård. 

Fotvårdsutbildning är en effektiv metod för att förhindra uppkomsten av olika 

fotkomplikationer och utbildningen ska vara individanpassad för att samma utbildning 

inte passar alla. En daglig fotundersökning och genomförandet av Buerger övningar kan 

vara effektivt för personer med neuropati. Nedsatt nerv-och kärlfunktion ska upptäckas 

tidigt. Detta kan upptäckas genom en temperaturmätning och se skillnaden på 

temperaturen på fötterna och genom olika screeningverktyg som kan upptäcka 

neurovaskulärpati och förhindra fotsår och amputationer hos personer med diabetes. 

I majoriteten av artiklarna var personer med diabetes mellitus förutom i en där det 

enbart var sjuksköterskor. I de kvantitativa studierna varierade antal deltagare mellan 

31–387 medan antal deltagare i den kvalitativa studien var 15 personer. Tre av studierna 

var mer än hälften av deltagarna kvinnor och fyra av studierna var män i majoritet. I två 

av studierna redovisas inte deltagarnas kön. I vissa studier var medelåldern hos personer 

med diabetes mellan 41–75,9 år. 
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4.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras under tre underrubriker: identifiera risker, 

kommunikation och samarbete samt öka kunskap hos patienter och vägleda dem till 

egenvård. 

 

4.2.1 Identifiera risker 

För en identifiering av personer med hög risk för utveckling av diabetesfot 

rekommenderar det svenska diabetesförbundet (2016) en årlig fotundersökning för 

patienter med diabetes för att förebygga fotsår och amputationer. I studien av Chang et 

al. (2015) påvisades att tidig upptäckt av diabetisk perifer neurovaskulärpati och 

genomförande av förebyggande strategier är nycklar för att minska förekomsten av 

diabetes fotsår. Studien visade att Buerger övningar i kombination med hälsofrämjande 

program var effektivt för att minska perifer neurovaskulärpati hos diabetiker. Chang et 

al. (2013) tog även upp i sin studie att användningen av olika screeningverktyg är bra 

för att förebygga diabetes fotproblem. Dessa metoder kan sjuksköterskan använda sig 

av för att förebygga fotsår hos personer med diabetes mellitus. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie menar att de studier som granskats ger en bild av olika 

hjälpmetoder som patienten kan använda sig av för att förhindra diabetes fotsår. Då är 

det viktigt att sjuksköterskan ger tydlig och lättförståelig information så att patienten 

förstår vad som sägs, vilket kan leda till ett bättre resultat. Orem menar i sin teori att 

hjälpmetoderna kan ge patienten motivation och känna sig trygg för att kunna utföra 

egenvård (Jahren Kristoffersen 2006). 

 

4.2.2 Kommunikation och samarbete 

Äldre personer lider oftast av olika sjukdomar och brist på förmåga att ta hand om sig 

själv. Den här gruppen patienter behöver stöd från både hälso- och sjukvården och 

äldreomsorgen. Det är viktigt att följa upp insatta åtgärderna kontinuerligt. För att vård 

och omsorg blir sammanhållen, ska kommuner och landsting samverkar och även ett 

samarbete mellan olika yrkesprofessioner krävs för att den äldre personen ska få den 

bästa vården (Socialstyrelsen 2016). Vikten av en bra kommunikation och samarbete 

mellan olika yrkesprofessioner i förebyggandet av diabetesfotsår uppmärksammas i 

studierna av Annersten-Gershater et al. (2012) och Fujiwara et al. (2011). Studien 

Annersten-Gershater et al. (2012) fokuserade på samarbetet mellan sjuksköterskor och 
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undersköterskor för att kunna uppnå förebyggandet av fotsår hos personer med diabetes. 

Att informera undersköterskor om vikten av de omvårdnadsåtgärder som utförs av 

patienten själv eller med stöd av undersköterskor leder till en bättre egenvård. I en 

annan studie av Samuriwo (2012) visar vikten av samarbete mellan olika 

vårdprofessioner i förebyggandet av trycksår. De yrkeskategorier som nämns i den här 

studien är: sjuksköterska, dietist, sjukgymnast och undersköterska och även 

sjuksköterskestudenter som inte är i vårdteamet men de är observanta på trycksår. 

Undersköterskor har en viktig roll i vårdteamet och sjuksköterskor litar på dem och 

delegerar olika omvårdnadsåtgärder till dem. Samuriwo (2012) beskriver även att 

kunskap hos personalen är viktig. De högutbildade personalerna kan sprida sina 

kunskaper till andra personaler och uppmuntra dem till att utföra effektivt arbete i 

förebyggandet av trycksår. De negativa inställningar som sjuksköterskor tar upp i den 

här studien är att de inte hinner med förebyggande åtgärder i vårdteamet samt att 

läkarna är inte är intresserade att samarbeta med vårdteamet för det förebyggande syftet. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att en god omvårdnad skapas genom 

att sjuksköterskan ska vara lyhörd, hjälpa, stödja och bemöta patienter på ett 

professionellt sätt. Ett samarbete mellan personalen behövs för att minska utveckling av 

fotsår hos personer med diabetes. Att skapa en god kommunikation med patienten är en 

ett av sjuksköterskans ansvar och på så sätt kan patienten uppleva en trygghet och känna 

tillit till vården. Genom att ge tydlig och personanpassad information kan 

sjuksköterskan motivera och involvera patienten till delaktighet i sin egenvård som kan 

ge en bättre självkänsla och höja dennes livskvalité. 

 

4.2.3 Öka kunskap hos patienter och vägleda dem till egenvård 

Enligt patientlagen (2014) har patienter rätt att bli informerad om sitt sjukdomstillstånd 

och olika komplikationer till sjukdomen. Vårdgivaren är även ansvarig att ge 

information om eventuella riskfaktorer och olika åtgärder för att förebygga sjukdomen 

och förhindra skador. Denna information ska vara individanpassad utifrån patientens 

kunskap och bakgrund (Patientlagen 2014). Att ge information till en patient kan ibland 

vara i form av utbildning som kan hjälpa patienter att utföra en bättre egenvård vilket 

visades i flera studier (Schmidt, Mayer & Panfil 2008; Fujiwara et al. 2011; Nemcova & 

Hlinkova 2014; Fan et al. 2013; Vatankhah et al. 2009). Ett samband mellan 

patientutbildning och egenvård finns enligt flera studier som visar att fotvårdsutbildning 

påverkar positivt på egenvård och uppkomsten av fotsår och fotkomplikationer 
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(Schmidt, Mayer & Panfil 2008; Fujiwara et al. 2011; Vatankhah et al. 2009). Enligt 

Orems omvårdnadsteori är syftet med egenvård att bevara hälsan hos individen och 

reducera risken att utveckla olika komplikationer av sjukdomen (Jahren Kristoffersen 

2006). Ett samband mellan patientutbildning och egenvård finns enligt flera studier som 

visar att fotvårdsutbildning påverkar positivt på egenvård, uppkomsten av fotsår och 

fotkomplikationer (Schmidt, Mayer & Panfil 2008; Fujiwara et al. 2011; Vatankhah et 

al. 2009). Enligt Jahren Kristoffersen (2006) kan kunskapsbrist hos patienter om sin 

sjukdom leda till att de inte vet hur kan de påverka på sitt hälsotillstånd. Orem anser 

också att sjuksköterskan ska stötta personer som har kunskapsbrist genom att informera 

dem om deras sjukdomar och dess konsekvenser. Orem beskriver även att 

sjuksköterskor kan motivera patienten till egenvård genom att undervisa dem om olika 

åtgärder som patienten kan göra själv för att bevara sin hälsa. Det finns faktorer som 

kan påverka på utförandet av egenvård. Detta kan vara patientens sjukdomstillstånd och 

mognad. Viljan hos personen och personens yttre resurser är också angeläget i 

utförandet av egenvård (Jahren Kristoffersen 2006). Schmidts, Mayer & Panfil (2008) 

tar upp i sin studie att personer som deltar i fler än tre fotvårds utbildningstillfällen 

utförde en mer adekvat egenvård jämfört med dem som inte hade fått utbildning. Den 

positiva effekten av ett högre antal patientutbildningar och bättre egenvård till patienter 

stöds i en studie från Zhang et al. (2013) som fokuserar på patienter med stomi. I den 

här studien visades att de personerna som fick samtal om skötsel av stomi två till tre 

gånger klarade sin egenvård bättre kring stomin. Att ge en individanpassad 

undervisning till patienter om fotvård och att ta hänsyn till att personen tar in den 

information som du ger, är något som både Vatankhah et al. (2009) och Zhang et al. 

(2013) tar upp i sina studier. När patienten blir informerad om sin sjukdom och får 

förståelse och kunskap får denne en trygghet och kan skapa kontroll över sitt tillstånd. 

Att lära sig att hantera sin sjukdom leder till att personen kan ha en adekvat och 

fungerande vardag. Att ta hänsyn till patientens behov till kunskap och information är 

vårdpersonalens uppgift (Dahlberg& Segesten 2010). 

 

4.3 Metodologisk aspekt 

Diskussion av frågeställning 2,’’vilken undersökningsgrupp har de inkluderade 

artiklarna?’’ 
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I de kvantitativa studierna varierade antal deltagare mellan 31–387 personer (Chang et 

al. 2015; Chang et al. 2013; Reda et al. 2012; Fan et al. 2013; Nemcova & Hlinkova 

2014; Fujiwara et al. 2011; Lavery et al. 2007; Vatankhah et al. 2009). Författarna till 

denna studie anser att i de kvantitativa studierna där ett högre antal deltagare använts, 

blir resultatet mer tillförlitligt och risken för vinkling minskar. Ju högre antal deltagare 

en studie har, desto mer överförbart blir resultatet. Om en studie har ett litet antal 

deltagare påverkas studiens generaliserbarhet (Polit & Beck 2012). I den kvalitativa 

studien var antal deltagare 15 personer (Annersten-Gershater et al. 2012), vilket innebär 

att förstå upplevelser hos personer som passar med en mindre undersökningsgrupp 

(Polit & Beck 2012). I den mixade studien var antal deltagare 148 personer (Vatankhah 

et al. 2009). I den mixade studien används endast primärkällor, dvs. där författarna även 

är forskarna, vilket är en styrka i studien (Polit & Beck 2012). 

 

I fyra av de granskade studierna var det fler män än kvinnor som deltog (Nemcova & 

Hlinkova 2014; Reda et al. 2012; Fujiwara et al. 2011; Schmidt, Mayer & Panfil 2008). 

I tre av studierna var det fler kvinnor än män i majoritet (Chan et al. 2015; Chang et al. 

2013; Fan et al. 2013; Annersten-Gershater et al. 2012). Författarna till denna studie 

anser att resultatet blir mer generaliserbart mot kvinnor i de studier där fler kvinnor än 

män. 

 

I samtliga studier var medelåldern hos personer med diabetes relativt hög (Chang et al. 

2015; Chang et al. 2013; Reda et al. 2012; Fan et al. 2013; Nemcova & Hlinkova 2014; 

Schmidt, Mayer & Panfil 2008; Vatankhah et al. 2009). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser att personer med diabetes oftast får olika komplikationer i hög 

ålder. Detta stöds av Ericson & Ericson (2012) som tar upp att fotsår uppstår i hög ålder 

eftersom fotsår räknas som en senkomplikation till diabetes mellitus. 

 

Nio artiklar granskades i studien som var genomförda på personer med diabetes (Chang 

et al. 2015; Chang et al. 2013; Reda et al. 2012; Fan et al. 2013; Nemcova & Hlinkova 

2014; Fujiwara et al. 2011; Lavery et al. 2007; Schmidt, Mayer & Panfil 2008; 

Vatankhah et al. 2009). Tre av dessa studier begränsades till personer med typ-2 

diabetes (Chang et al. 2015; Fan et al. 2013; Vatankhah et al. 2009) och sju av studierna 

inräknat personer med båda typer av diabetes mellitus (Chang et al. 2013; Reda et al. 

2012; Nemcova & Hlinkova 2014; Fujiwara et al. 2011; Lavery et al. 2007; Annersten- 
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Gershater et al. 2012). En av studierna utfördes enbart på sjuksköterskor (Annersten- 

Gershater et al. 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att orsaken till 

att personer med typ 2 diabetes är mest i studierna antagligen beror på att det är den 

vanligaste typen i hela världen (Eriksson & Eriksson 2012). Därför diabetes typ 2 i 

undersökningsgruppen är en större grupp än personer med diabetes typ 1. I de studierna 

som har endast typ 2 diabetes blir generaliserbart enbart till dessa personer. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Genomförandet av en litteraturstudie valdes för att besvara på syftet och 

frågeställningar. En litteraturstudie görs genom att systematiskt söka vetenskapliga och 

relevanta artiklar om ett ämne (Forsberg & Wengström 2013). För att få ett bredare 

urval valdes både kvantitativa och kvalitativa artiklar som kan räknas som en styrka i 

den här litteraturstudien. Pubmed och Cinahl som är två stora sökmotorer inom medicin 

och omvårdnad användes för att hitta vetenskapliga och tillförlitliga artiklar (Polit & 

Beck 2012). Med tanke på syftet och frågeställningar användes ’’Diabetes Mellitus’’, 

’’DiabeticFoot’’, ’’FootUlcer’’, ”Prevention” och ’’Nurs*’’ som sökord och författarna 

kombinerade detta med ordet AND för att få fler möjliga artiklar inom ämnet ( Polit & 

Beck 2012). Artiklarnas publikations år begränsades mellan 2006–2016 som anses som 

både svaghet och styrka. Denna begränsning utgör att de nyaste artiklar tas upp i studien 

men samtidigt kan detta leda till att äldre forskningsresultat missas i den här 

litteraturstudien. Artiklarnas är skrivna på engelska vilket är en svaghet eftersom man 

missar andra artiklar på andra språk samt att författarna inte har engelska som 

modersmål. Detta kan öka risken för misstolkning (Polit & Beck 2012). Sökprocessen 

skrevs ner av författarna för att underlätta omsökningar vid behov. En dokumentation av 

sökningsprocess gör sökningen mer effektiv, enligt Polit och Beck (2012). De valda 

artiklarna till resultatdelen genomfördes i olika länder vilket är en styrka och höjer 

trovärdigheten i den här studien. Båda författarna läste noggrant de valda artiklar till 

resultatavsnittet för att risken för missuppfattning minskas, vilket är en styrka i studien. 

Både diabetes typ 1 och diabetes typ 2 inkluderas i den här studien för att diabetesfot är 

en komplikation för båda typer av diabetes. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

hittade inte tillräckligt med artiklarna som rör sjuksköterskors arbete i förebyggandet av 

fotsår, vilket ses som en svaghet. Dock alla åtgärder som nämns i studierna som t.ex. att 

utbilda patienter, identifiera riskfaktorer och uppmuntra till egenvård ingår i 

sjuksköterskans arbete. 
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4.5 Klinisk implikation för omvårdnad 

I denna litteraturstudie finns det olika faktorer som kan ha betydelse för egenvården för 

personer med diabetes mellitus. Resultatet i föreliggande studie visar att en viktig åtgärd 

att förebygga fotsår är olika utbildningsprogram som inte bara ökar kunskap utan 

förhindrar utvecklingen av fotsår, samt med hjälp av olika screeningverktyg kan 

neurovaskulärpati upptäckas tidigt för att förebygga amputationer hos diabetiker. I 

studier framkommer även sjuksköterskans uppgifter att arbeta preventivt och att 

sjuksköterskan ska kunna identifiera hälsorisker samt bedöma patientens förmåga till 

egenvård. Denna litteraturstudie bidrar med en sammanställning av redan befintlig 

kunskap och därtill kan den användas för att stödja sjuksköterskan i det förebyggande 

arbetet hos personer med diabetes mellitus. 

 

4.6 Förslag på fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande studie föreslår att fler studier inom förebyggande arbete 

utförs genom att använda en randomiserad klinisk prövning för att fokusera på ett större 

urval av personer med diabetes samt utvärdera effektiviteten av fotegenvård under en 

längre period. För att förhindra fotsår och minska lidandet rekommenderar författarna 

vidare forskning inom ämnet. 

 

4.7 Slutsats 

I föreliggande litteraturstudie visade resultatet på olika faktorer som sjuksköterskor kan 

utföra för förebyggandet av fotsår hos personer med diabetes mellitus. Dessa faktorer är 

Identifiera risker, Kommunikation och samarbete samt Öka kunskap hos patienter och 

vägleda dem till egenvård. Med hjälp av olika screeningverktyg kan neurovaskulärpati 

tidigt upptäckas hos personer med diabetes, vilket kan vidare förhindra fotsår och 

amputation. För att förebygga fotsår hos personer med diabetes är kommunikation och 

samarbete mellan sjuksköterskan och vårdpersonal väldigt viktigt. Genom detta kan 

sjuksköterskan förmedla kunskap samt utbilda patienter i egenvård, vilket resulterar i en 

mer adekvat egenvård hos personer med diabetes. 
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Bilaga 1 

Tabell 2. Sammanfattning av artiklarnas syfte och resultat 
 

Författare, år, land Syfte, titel Resultat 

Annersten-Gershater, 

Pilhammar & 

Alm-Roijer 

 

2012, 

Sverige 

Att undersöka sjuksköterskans arbete i förebyggandet av fotsår hos 

personer med diabetes i hemsjukvården 

 

Prevention of foot ulcers in patients with diabetes in home nursing: a 

qualitative interview study 

Sjuksköterskorna arbetade utifrån 4 tema; ledarskap, omvårdnad, utbildning 

och bedömning. Resultatet visar att de flesta förebyggande omvårdnads 

åtgärder genomfördes av undersköterskor/ vårdbiträdaren. Därför var 

kommunikation mellan sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträdaren 

jätteviktigt och att utbilda dem tog lång tid. Sjuksköterskor tyckte att de inte 

hade tillräckligt med resurser och verktyg för att kunna genomföra sin 

ledarskaps roll och de hade inte fullmakt hur utbildningen skulle se ut, 

eftersom det inte är samma yrkestitel. 

Chang, Chang, 

Hwang & Chen 

 

2015, 

Taiwan 

Att undersöka effektiviteten av Buerger övningar i kombination med 

ett hälsofrämjande program för att minska perifera neurovasculapati 

hos personer med typ 2-diabetes som har hög risk att utveckla diabetes 

fotsår. 

 

Effects of Buerger Exercise Combined Health- Promoting program on 

Peripheral Neurovasculopathy among community residents at high 

risk for diabetic foot ulceration 

Buerger övningar i kombination med hälsofrämjande program minskade 

signifikant perifer neurovasculapati och lindrade benbesvär hos patienterna, 

samt övningar hade låg kostnad. Övningar infördes i ett år interventions 

program som signifikant förbättrades fysiologiska indikatorer för diabetisk 

perifer neurovasculapati och självrapporterade benbesvär. 

Chang, Peng, Chang 

& Chen 

 

 

2013, 

Taiwan 

Att använda screening verktyg för att förhindra fotproblem hos 

diabetiker i landbygdsområdernen. 

 

Useful screening tools for preventing foot problems of diabetics in 

rural areas: a cross-sectional study 

Screening verktygen ABI, MNSI, OSC, KC och TRC är användbara för att 

avslöja förekomsten av perifer neurovasculapati eller diabetes fotproblem 

(DFP) bland äldre. ABI är den mest användbara objekt variabeln vid 

bedömning av arteriell blockering och blodflöde. MNSI och OSC är den mest 

kostnadseffektiva och användbara screening verktygen. Det signifikanta 

sambandet mellan MNSI och KC, och MNSI och TRC visar att MNSI är en 

användbar metod för att förhindra DFP. 

Fan, Sidani, Cooper- 

Brathwaite & 

Metcalfe, 

 

2013, 

Att undersöka genomförbarheten, acceptansen och effekten av en fot 

egenvård utbildningsintervention för att minska förekomsten av 
mindre fotproblem hos patienter med diabetes med låg risk för fotsår. 

Interventionen ansikte mot ansikte betydde mycket för patienter för att öka 

kunskapen om fotegenvård, praktik och effektivitet. Fotegenvårds utbildning 

visade sig vara effektiv för att förhindra uppkomsten av mindre fotproblem. 

Fokus för intervention av fotegenvård ökade medvetenheten om betydelsen av 

att undvika fotproblem som fotsår och nedre extremiteters amputationer som 
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Canada  

Feasibility, Acceptability and Effects of a Foot Self-Care Educational 

Intervention on Minor Foot Problems in Adult Patients with Diabetes 

at Low Risk for Foot Ulceration: A Pilot Study 

kan ha motiverat deltagarna och ökat deras intresse för att förhindra 

fotproblem. 

Fujiwara, Kishida, 

Terao, Takahara, 

Matsuhisa, 

Shimomura & 

Shimizu 

 

2011, 

Japan 

Att undersöka effekten av ett förebyggande fotvårdsprogram för 

diabetespatient som genomfördes av sjuksköterskor 

 

Beneficial effects of foot care nursing for people with diabetes 

mellitus: an uncontrolled before and after intervention study 

En utveckling av fotsår skedde hos sex patienter av 88 patienter som deltog i 

studien. Graden av fotsvamp och förhårdnad minskade signifikant i alla 

grupperna statistiskt sett. 

Lavery, Higgins, 

Lanctot, 

Constantinid, 

Zamorano, 

Athanasiou, 

Armstrong & 

Agrawal 
 

2007, 

USA 

Att undersöka effekten av att mäta temperaturen på fötterna för att 

undvika utveckling av fotsår, hos personer med diabetes med högrisk 

för fotkomplikationer. 

 

Preventing Diabetic Foot Ulcer Recurrence in High-Risk Patients 

Temperaturmätningen visade en mindre utveckling av fotsår. Gruppen som 

undersökte sina fötter varannan dag hemma hade mindre risk att få fotsår än de 

som gick på var åttonde vecka. 

Nemcova & Hlinkova 
 

2014, 

Slovakia 

Att utforska effekten av en fotvårdsutbildning om faktorer som 

påverkar inlärningsprocessen och beteendet hos diabetiker. 

Deltagarna delades upp i två utbildningsgrupper: individuella vs grupp. Det 

fanns en statistiskt signifikant korrelation mellan organisatoriska former av 

utbildning, vilja och motivation att utbildas (genomföra interventioner) för att 

förebygga komplikationer av DM. Patienter i utbildningsgruppen har visat 

statistiskt signifikant högre betyg i viljan och motivation än patienter i 

individuella gruppen. 
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Reda, Hurton, Embil, 

Smallwoo, Thomson, 

Zacharia, Dascal, 

Trepman, Koulack 
 

2012, 

Manitoba 

Att minska risken för diabetes fotkomplikationer genom 

utbildningsprogram. 

 

 

 

Effect of a preventive foot care program on lower extremity 

complications in diabetic patients with end-stage renal disease 

Resultatet visade att ten fotvårdsprogram bestående av patientutbildning och 

vårdbedömningar kan minska frekvensen av neuropati. Det framkom även att 

lämpliga skor gav ett förbättrat resultat hos diabetespatienter. 

Schmidt, Mayer & 

Panfil 

 

2008, 

Tyskland 

Att utforska vilka åtgärder kan patienter med diabetes utföra för att 

förebygga fotsår och undersöka skillnader mellan olika patientgrupper. 

 

Diabetes foot self-care practices in the German population 

Deltagarna som inte fick fotvårdutbildning kunde inte utföra egenvård och de 

som deltog i mer än tre utbildningar genomförde adekvata egenvård. 

Vatankhah, 

Khamseh, Noudeh, 

Aghili, Baradaran & 

Haeri 
 

2009, 

Iran 

Att undersöka effekten av en teoretisk och praktisk utbildning till 

personer med diabetes typ 2 som har risk att utveckla fotsår. 

 

The effectiveness of foot care education on people with type 2 diabetes 
in Tehran, Iran 

Kunskap om fotvård ökade hos deltagarna efter utbildningen. utbildningen var 

en effektiv och tillämpad metod för att förbättra kunskapen om fotvård. Detta 

ökade motivationen och förbättrade beteenden hos deltagarna. 
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Bilaga 2 

Tabell 3. Sammanfattning av artiklarnas metoddel 
 

Författare 

(publ.år 

studieland) 

Titel Ansats och design Undersökningsgrupp Datainsamlings- 

metod 

Dataanalysmetod 

Annersten- 

Gershater, 

Pilhammar 

& Alm- 

Roijer 

 

2012, 

Sverige 

Prevention of foot 

ulcers in patients 

with diabetes in 

home nursing: a 

qualitative interview 

study 

Explorativ design 

Kvalitativ ansats 

Deltagarna bestod av 15 

sjuksköterskor som jobbade på 

olika kommuner inom hemsjukvård 

i Sverige. Deras erfarenhet var 

genomsnittligt 8 år inom 

hemsjukvård och 25 år som 

sjuksköterska. Alla deltagare var 

kvinnor och 9 av dem var 

distriktssjuksköterskor. 

Intervjun utfördes av en av författarna med öppna 

frågor på respektive arbetsplats. Under en Pilot intervju 

med sex personer som jobbade på en special fotklinik 

testades intervjufrågorna innan den aktuella intervjun 

skedde. Varje intervju tog 35–64 minuter. 

Manifest 
kontentanalys 

utifrån Shannon och 

Hsieh. 

Chang, 

Chang, 

Hwang & 

Chen 

 

2015, 

Taiwan 

Effects of Buerger 

Exercise Combined 

Health- Promoting 

program on 

Peripheral 

Neurovaskulopati 

among community 

residents at high 

risk for diabetic foot 

ulceration 

Kvasi- 

experimentell 

 

pretest-posttest 

design 

 

Kvantitativ ansats 

31 deltagare 

 

Medelålder var 75,9, mer än hälften 

av deltagarna var kvinnor. 

Studien genomfördes i tre steg: en inledenande 

bedömning, intervention och en utvärdering av resultat. 

Deltagarna hade hög risk för DFU. 

Enkäter skickades. Studien genomfördes i ett år. 

A two-sample t test 

and chi-square test. 

A paired t test and 

the Wilcoxon 

signed rank test. 
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Chang, 

Peng, 

Chang & 

Chen 

 

2013, 

Taiwan 

Useful screening 

tools for preventing 

foot problems of 

diabetics in rural 

areas: a cross- 

sectional study 

Longitudinell 

kohortstudie 

 

Kvantitativ ansats 

387 deltagare 
 

Medelåldern var 68,7 (± 6.30) år, 

59 % av deltagarna var kvinnor. 

Screening tools: Michigan neuropati 

screeningsinstrument (MNSI), Ankel Brachial index 

(ABI), optimal skalnings kombination (OSC) i MNSI 

och ålder användes för att undersöka perifer 

neurovaskulär funktion. 

 

SPSS, t-test 

Fan, 

Sidani, 

Cooper- 

Brathwaite 

& Metcalfe 
 

2013, 

Canada 

Feasibility, 

Acceptability and 

Effects of a Foot 

Self-Care 

Educational 

Intervention on 

Minor Foot 

Problems in Adult 

Patients with 

Diabetes at Low 

Risk for Foot 

Ulceration: A Pilot 

Study 

Forsknings-design, 

One-group pretest- 

posttest användes. 

 

En pilotstudie 

Kvantitativ ansats 

56 deltagare 
 

Medelåldern var 55,8 år, 30 kvinnor 

(58,8 %) och 26 män (46,2%). 

Uppgifter som samlades in var deltagarnas egenskaper, 

fot förhållande, acceptans och genomförbarheten av 

intervention. Interventionen pågick i 3 veckor och 

bestod av 4 sessioner: Den första sessionen bestod av 

1-timmers presentation & diskussion av fotvårds 

ämnen. Den andra bestod av 1-timmers fotegenvårds 

utbildning i form av praktiska övningar. Den tredje och 

fjärde var telefonsessioner som varade 10 till 15 

minuter. Resultaten t bedömdes med pretest och efter 3 

månader skedde en uppföljning. 

Chi-square and 

Fisher’s test. 

Fujiwara, 

Kishida, 

Terao, 

Takahar, 

Matsuhisa, 

Shimomura 

& Shimizu 

 

2011, 

Japan 

Beneficial effects of 

foot care nursing for 

people with diabetes 

mellitus: an 

uncontrolled before 

and after 

intervention study 

Okontrollerad 

interventionsstudie 

 

Kvantitativ ansats 

88 deltagare (57 män och 31 

kvinnor) med diagnos diabetes 

mellitus (8 deltagare hade diabetes 

typ 1 och 75 deltagare hade 

diabetes typ 2 och 5 deltagare hade 

hyperglykemi relaterad till 

steroidbehandling). Alla deltagarna 

hade riskfaktorer för att utveckla 

fotsår. 

Med tanke på olika risker att få fotsår delades 

deltagarna i fyra grupper. 

De fick olika fotvårdsutbildning i egenvård under två 

år. 

SPSS, t-test, 

McNemars test, 

Wilcowons test 
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Lavery, 

Higgins, 

Lanctot, 

Constantin, 

Zamorano, 

Athanasio, 

Armstrong 

& Agrawal, 

 

2007, 

USA 

Preventing Diabetic 

Foot Ulcer 

Recurrence in High- 

Risk Patients 

Randomiserad 

kontrollstudie 

 

Kvantitativ ansats 

Deltagarna bestod av 173 personer 

med diagnosen diabetes mellitus 

som hade riskfaktorer för 

utveckling av fotkomplikationer. 

Deltagarna delades i tre grupper. Första gruppen fick 

utbildning samt fotundersökning på vårdcentral var 

åttonde vecka. Andra gruppen fick samma som första 

gruppen och de gjorde själva fotundersökning hemma 

varannan dag. Tredje gruppen fick själva mäta 

temperaturen på sina fötter hemma. Sjuksköterskan 

informerades via telefon vid förändring. 

Kaplan-Meier 

Nemcova, 

& Hlinkova 
 

2014, 

Slovakia 

The efficacy of 

diabetic foot care 

education 

Survey design 

Kvantitativ ansats 

100 deltagare 
 

Medelåldern var 68,08 år (± 6,542), 

47 kvinnor och 53 män. 

Deltagarna fick både muntlig och skriftlig 

patientutbildning. 

Interventionen var att bestämma effektiviteten av 

utbildnings ingripande med sex månaders utbildning. 

Efter utbildning (6 månader) användes ett 

frågeformulär via post. 

ANOVA, parat t- 

test, Pearsons 

korrelationskoeffici 
ent, MANOVA 

Reda, 

Hurton, 

Embil, 

Smallwoo, 

Thomson, 

Zacharia, 

Dascal, 

Trepman, 

Koulack 

 

2012, 

Manitoba 

Effect of a 

preventive foot care 

program on lower 

extremity 

complications in 

diabetic patients 

with end-stage renal 

disease 

Okontrollerad 

interventionsstudie 

 

Kvantitativ ansats 

123 deltagare 
 

Medelåldern var 63 ± 14 år, 52 

kvinnor och 71 män. 

En standardiserad fysisk undersökning av de nedre 

extremiteterna utfördes på 100 patienter. Av 

patienterna var 42 icke-diabetiker och 58 diabetiker 

under 4 månaders period. 

Mantel-Haenszel 

chi-square and 

Wilcoxon rank 

sum-test. 
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Schmidt, 

Mayer & 

Panfil 

 

2008, 

Tyskland 

Diabetes foot self- 

care practices in the 

German population 

Explorativ 

studiedesign 

 

Kvantitativ ansats 

Deltagarna bestod av 269 personer 

med diabetes mellitus. Två procent 

av deltagarna var kvinnor och 31,1 

% hade diabetes typ 1. Deltagarnas 

ålder varierade mellan 41–62 år. 

Sekundär analys. Deltagarna svarade på frågorna 

gällande egenvård av sina fötter och professionell hjälp 

gällande fotvård i en standard frågeformulär. 

SPSS, Mann 

Whitney U-test, 

Kruskal Wallis. 

Vatankh, 

Khamseh, 

Noudeh, 

Aghili, 

Baradaran 

& Haeri 

 

Iran, 

2009 

The effectiveness of 

foot care education 

on people with type 

2 diabetes in 

Tehran, Iran 

Deskriptiv och 

Okontrollerad 

intervention 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ ansats 

Deltagarna bestod av 148 personer 

med diabetes typ 2. 

 

Ingen redovisning om ålder och kön 

på deltagarna 

Varje deltagare blev intervjuad av en av författarna om 

fotvård och personliga fotvårdsvanor. Efter intervjun 

fick respektive deltagare en utbildning på 20 minuter 

om fotvård. Efter sex månader blev deltagarna 

intervjuade med samma frågor igen. Frågorna handlade 

om effekten av utbildningen och vad deltagarna lärt 

sig. Ett datorprogram användes för att analysera data. 

Semi-strukturerad 

ansats 

SPSS, Wilcoxon 

Signed Ranks Test, 

Mann–Whitney U- 

test 

 


