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Sammanfattning 

Bakgrund diabetes är en allvarlig och vanligt förekommande sjukdom. Av 

personer som drabbas av diabetes beräknas 15 procent någon gång i livet drabbas 

av komplikationen diabetesfotsår som ökar risken för infektioner och amputation. 

Hälsorelaterad livskvalitet är ett begrepp som i kvantitativ forskning mäts med 

olika mätinstrument uppbyggda av domäner som belyser psykisk, fysisk, och 

social hälsa. För att ha god hälsa behöver personer känna en känsla av 

sammanhang. Syftet: Att beskriva vilka domäner av hälsorelaterad livskvalitet 

som är betydelsefulla för personer med diabetesfotsår. Metod: en litteraturöversikt 

utfördes baserad på 13 kvantitativa artiklar som mätte hälsorelaterad livskvalitet 

med generiska mätinstrument hos personer med diabetesfotsår. Litteratursökningar 

utfördes i CINAHL, PubMed och Web of Science. Resultatet: visade att domänen 

av hälsorelaterad livskvalitet där personer med diabetesfotsår hade lägst resultat 

var fysisk rollfunktion. Högst hälsorelaterad livskvalitet återfanns i domänen 

mental hälsa. Konklusionen är att diabetesfotsår inverkar negativt främst på den 

domän av hälsorelaterad livskvalitet som belyser fysisk rollfunktion i vardagligt 

liv för personer med diabetesfotsår. Studien visar i vilka domäner omvårdnaden 

behöver utvecklas och var resursdiagnoser kan återfinnas hos personer med 

diabetesfotsår. 

 

Nyckelord Diabetesfotsår, hälsorelaterad livskvalitet, domäner, mätinstrument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Background diabetes is a global and serious disease which is likely to become 

eaven more common in the future. Out of all people suffering from diabetes about 

15 percent is at risk of developing diabetic foot ulcer in their lifetime. In 

quantitavie research health related quality of life is measured with tools containing 

domains of psychological, physical and social health. People need a sense of 

coherence to be able to percieve good health. Aim: was to describe which domains 

of health related quality of life have the greatest role for people with diabetic foot 

ulcer. Method a litterature review was conducted based on 13 quantitative 

research articles were health related quality of life was measured with generic 

tools in people with diabetic foot ulcer. Reserach was found on CINAHL, PubMed 

and Web of Science. Results people with diabetic foot ulcer have the least health 

related quality of life in the domain physical role. Mental health was shown to be 

the domain where most health related quality of life was found in people with 

diabetic foot ulcer. Conclusion was that diabetic foot ulcer  have  a great impact in 

the domain physical role. Devolepment in nursing needs to focus on this aspect of 

life. In the same way resource diagnoses can be found in regard of the mental 

health more often than in any other domain of health related quality of life. 

 

Keywords Diabetic foot ulcer, health related quality of life, domains, measuring 

instruments. 
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1 INLEDNING 
Diabetes är en sjukdom som obehandlad kan medföra många olika komplikationer 

och följdsjukdomar. År 2012 avled 2,2 miljoner människor som en följd av högt 

blodsocker enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2017). År 2015 avled 

dessutom 1,6 miljoner människor i världen som direkt följd av diabetes (a.a.).  

Diabetesfotsår är en av många komplikationer som inskränker på diabetesdrabbade 

personers livsstil. I tidigare forskning visades att diabetesfotsår har negativ 

inverkan på hälsorelaterad livskvalitet (Siersma, et al., 2017). Vetskapen att det 

förekommer en begränsning i hälsorelaterad livskvalitet till följd av diabetesfotsår 

ligger till grund för viljan att studera ämnet, för att identifiera vilken omvårdnad 

som har betydelse för dessa personer. Förhoppningen är att bidra med kunskap 

som kan utveckla omvårdnaden för personer med diabetesfotsår. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Diabetes 

Enligt Världshälsoorganisationen (World Health Organization [WHO], 2016) 

har antalet diabetessjuka ökat fem gånger i världen sedan 1980. Idag lider ungefär 

422 miljoner människor av diabetes globalt. Diabetes är en allvarlig sjukdom som 

ökar risken att dö i förtid. Studier har påvisat att en och en halv miljon människor 

avled till följd av diabetes år 2012 (Nemcová, et al., 2016). Främst ökar sjukdomen 

till följd av förändrad livsstil med minskad fysisk aktivitet och ökad övervikt 

(WHO, 2016). Sjukdomen eskalerar hastigast i utvecklingsländer (Ajanki, 2013; 

WHO, 2016). Diabetes finns i olika varianter men gemensamt för både typ 1 och 

typ 2 diabetes är hyperglykemi. Även om patofysiologin skiljer de två typerna åt är 

många av komplikationerna desamma och består av negativ inverkan på blodkärl, 

nerver och andra vävnader genom hyperglykemin (Ajanki, 2013). 

 

2.2 Diabetesfotsår 

Goodridge et al. (2006) och Khan och Sapsed (2017) har i studier påvisat att 15% 

av alla personer som lider av diabetes någon gång under sin livstid kommer 

utveckla fotsår till följd av sjukdomen. Statistiken visar således att 63,3 miljoner 

av dagens 422 miljoner personer med diabetes riskerar utveckling av 

diabetesfotsår. Av alla förekommande amputationer av nedre extremiteter hos 

personer med diabetes föranleds amputation i 84% av fallen av diabetesfotsår. 

Enligt Boulton (2016) uppstår diabetesfotsår vanligen till följd av tre faktorer; 

perifer neuropati, perifer vaskulär sjukdom och mekanisk påverkan eller trauma 

som personen är oförmögen att känna. Armstrong, Andrew, Boulton och Bus 

(2017) visar att personer med diabetes löper dubbelt så hög risk att avlida till följd 

av sjukdomen om personen drabbas av diabetesfotsår. I en rapport från 

Socialstyrelsen (2017) beskrivs ökade samhällskostnader i två former till följd av 

diabetesfotsår, den ena formen består i sjukvård och den andra formen kostnaderna 

för individen och arbetsgivare som följer med långdragna sjukskrivningar. 
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2.2.1 Diabeteskomplikationer 

Kostnaderna för vård och omvårdnad för diabeteskomplikationer i fötter är högre 

än kostnaderna för många vanligt förekommande cancerbehandlingar och en 

betydande del av dessa komplikationer är diabetesfotsår (Khan & Sapsed, 2017). 

”Diabetic foot” är ett samlingsnamn för de komplikationer som personer risker att 

drabbas av i de nedre extremiteterna vid diabetes. Komplikationer som uppstår till 

följd av kärl-, led- och nervpåverkan som bland annat kan leda till deformerade 

fötter, svårläkta sår, infektioner och amputation (Armstrong et al., 2017). 

 

2.3 Hälsorelaterad livskvalitet 

Hälsa beskrevs på 1600-talet som ett dualistiskt begrepp där kropp och själ delades 

och hälsan tillhörde den kroppsliga aspekten av människan. Begreppet var under 

den tiden synonymt med frånvaro av sjukdom (Willman, 2014). WHO beskrev i 

sin definition 1947 att hälsa var ett totalt fysiskt, mentalt och socialt välmående 

och inte bara frånvaro av sjukdom (Marcel, 2014). Den nyare definitionen 

separerar inte kroppen, från själen utan människan ses som en helhet (Willman, 

2014). Första gången begreppet ”quality of life” publicerades i medicinsk 

forskningslitteratur var tidigt 1960-tal och 1975 blev begreppet för första gången 

en Mesh-term på en databas (a.a.). Under 1980-talet utvecklades en ny genre av 

begreppet som syftade enbart till hälsoaspekten av begreppet livskvalitet, den nya 

definitionen ”health-related quality of life”. Utvecklingen som följt sedan 1980-

talet har lett fram till att begreppen hälsa, quality of life, health-related quality of 

life, upplevd hälsa och hälsostatus används synonymt av många forskare idag 

(a.a.). 

Världshälsoorganisationen definierar: 

 

 ...Quality of Life as individuals' perception of their position in 

 life in the context of the culture and value systems in which 

 they live and in relation to their goals, expectations, standards 

 and concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex 

 way by the person's physical health, psychological state, level of 

 independence, social relationships, personal beliefs and their 

 relationship to salient features of their environment. (WHO, 1997, s. 2) 
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Ett tydligt exempel på svårigheten att definiera begreppet livskvalitet är att Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2012) har givit ut en 

publikation på hemsidan som belyser att livskvalitet i forskningsvärlden kan mätas 

med 1275 olika mätinstrument. En av anledningarna att så många olika 

mätinstrument utvecklats är de olika syften varierande professioner vill belysa med 

forskningen. Kliniska forskare mäter företrädesvis resultaten från medicinska 

behandlingar och framsteg i form av livskvalitet samtidigt som folkhälsoexperter 

mäter populationers välmående som en form av livskvalitet (a.a.). Forskningen i 

omvårdnadssammanhang baseras på olika typer av mätinstrument, generella eller 

generiska instrument kan användas i mera övergripande syften för att belysa hälsa 

eller hälsorelaterad livskvalitet och är inte bundna av specifika sjukdomar eller 

diagnoser. I motsats till de generella skalorna finns flertalet mätinstrument med 

avsikt att mäta livskvalitet hos personer med ett givet sjukdomstillstånd (a.a). 

 

2.4 Mätinstrument 

Innebörden av begreppet hälsorelaterad livskvalitet är enligt SBU (2012) personers 

subjektiva uppfattning om det egna fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. 

Mätinstrumenten som används behöver därför vara tredimensionella för att 

återspegla alla dessa aspekter hos personen (Marcel, 2014). SF-36, SF-12 och 

RAND-36 är generiska mätinstrument med gemensamma domäner, som avser att 

mäta hälsorelaterad livskvalitet hos personer. Instrumenten är uppbyggt av åtta 

olika domäner, fysisk funktion, fysisk rollfunktion, smärta, allmän hälsa, vitalitet, 

mental hälsa, social funktion och emotionell rollfunktion (Orwelius, 2013). 

Domänen fysisk rollfunktion mäts med frågor om personen avstått, skurit ned, 

eller hindrats att utföra sina dagliga aktiviteter eller arbete under de senaste fyra 

veckorna till följd av det kroppsliga hälsotillståndet. Emotionell rollfunktion mäts 

med liknande frågor men den bakomliggande orsaken till den minskade aktiviteten 

eller arbete ska härledas till känslomässiga problem, exempelvis ängslan eller 

nedstämdhet istället för det kroppsliga hälsotillståndet (a.a.). Begreppet domän 

omnämns olika i litteraturen, exempelvis som ”subscales” (Sekhar, Thomasa, 

Unnikrishnana, Vijayanarayanaa & Rodriguesb, 2015; Ribu, Hanestad, Moum, 

Birkeland & Rustoen, 2007). Ibland omnämns domänerna som ”items”   
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(Boutoille, Féraille, Maulaz & Krempf, 2008). I svensk litteratur omnämns 

domänerna ofta som dimensioner eller skalor (Nilson, 2011; Orwelius, 2013). I 

examensarbetet används begreppet domän genomgående för att beskriva de olika 

beståndsdelarna i mätinstrumenten. 

 

2.5 Omvårdnad vid diabetesfotsår 

En komplicerande faktor vid behandling och omvårdnad av diabetesfotsår är att 

skadan ofta är djup och sträcker sig genom hudens alla lager, även underliggande 

vävnader kan omfattas (Attvall, 2017). Förebyggande av diabetesfotsår har många 

beståndsdelar. En viktig aspekt är att behandla grundsjukdomen, stabilisera 

blodsockernivåerna, blodtrycket och blodfetter för att minska påverkan på berörda 

vävnader (Attvall, 2017; The American Orthopaedic Foot & Ankle Society 

[AOFAS], 2017). 

 

Omvårdnaden består till stor del av information och utbildning för personerna med 

sår eller risk att utveckla sår (Ren et al., 2014). Informationen omfattar bland annat 

att inte gå barfota, sköta om sina fötter och naglar, tryckavlastning, vara noga med 

hygien, att använda anpassade skor i rätt storlek, rökavvänjning och 

kostrådgivning. Personerna med diabetesfotsår eller risk att utveckla sår uppmanas 

att inspektera fötterna dagligen och besöka sjukvården regelbundet för att så tidigt 

som möjligt upptäcka förändringar i huden och deformationer i fötterna (Attvall, 

2017; Neil, Knuckey & Tanenberg, 2003; AOFAS, 2017). 

 

2.6 Hälsa utifrån KASAM 

Salutogenes kan ses som en motpol till patogenesen som beskrivs fokusera på 

riskfaktorer och uppkomst av sjukdom medan salutogenesen snarare belyser frisk-

faktorer och personers motståndskrafter. Istället för att peka ut det sjuka belyses 

det friska hos individen (Becker, Glascoff & Felts, 2010). Enligt salutogenesen 

påverkas den upplevda hälsan hos personer av de generella motståndskrafter 

personerna besitter, exempelvis; kunskap, socialt stöd, erfarenheter och goda 

ekonomiska förutsättningar. Problemlösningsförmågan personer besitter är en 

annan faktor som påverkar den upplevda hälsan. Dessutom behöver individen 
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uppleva en känsla av sammanhang (KASAM) för att ha god hälsa (a.a.). Teorin 

bygger på att begreppet hälsa är ständigt närvarande i varierande grad. För att 

erhålla eller upprätthålla hög KASAM behöver tre kriterier uppfyllas. Individen 

behöver uppleva sin situation som meningsfull, begriplig och hanterbar. Av dessa 

tre kriterier beskrivs meningsfullheten ha högst betydelse (Willman, 2014). I 

motsats till en hög grad av KASAM kan således svårigheter att uppleva den egna 

tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar påverka möjligheten att ha god 

hälsa. Med ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i den egna 

situationen ökar KASAM hos individen och således den upplevda hälsan (Becker 

et al., 2010). 

 

Kvantitativ forskning som mäter självrapporterad livskvalitet beskriver personers 

egna uppfattningar av hälsan och hälsorelaterad livskvalitet med hjälp av olika 

mätinstrument (SBU, 2012). Mätinstrumenten är uppbyggda av åtta domäner 

Orwelius, 2013. Resultatet i varje enskild domän inverkar således på hälsan, 

hälsorelaterad livskvalitet och därmed personernas känsla av sammanhang (Becker 

et al., 2010). 

 

2.7 Definition av begrepp 

Begrepp som frekvent återkommer i litteraturen är diabetic foot ulcer (DFU), 

diabetic foot, diabetesfot, diabetessår och diabetesrelaterade sår (Armstrong et al., 

2017; Attvall, 2017; Boulton, 2016; Goodridge et al., 2006). I examensarbetet 

används begreppet diabetesfotsår genomgående som benämning på fotsåren hos 

personer diagnosticerade med diabetes. 

 

2.8 Problemformulering 

Diabetes är en allvarlig sjukdom som ökar risken att dö i förtid. Diabetesfotsår är 

en komplikation vid diabetes som förväntas öka ytterligare i framtiden på grund av 

en åldrande befolkning. Komplikationer som följer med diabetesfotsår resulterar 

ofta i infektioner och amputation. Hälsorelaterad livskvalitet är ett mångfacetterat 

begrepp som mäts med många olika mätinstrument uppbyggda av domäner. 

Domänerna återspeglar fysisk, psykisk, social och mental hälsa, vitalitet, kroppslig 
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smärta och i vilken utsträckning personer hindrats eller skurit ned i dagliga 

aktiviteter och arbete till följd av den kroppsliga hälsan och känslomässiga 

problem. En känsla av sammanhang ger möjlighet att ha en god hälsorelaterad 

livskvalitet om tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull trots 

diabetesfotsår. Forskning som beskriver domänernas betydelse för hälsorelaterad 

livskvalitet kan ge god insikt och hjälpa att utveckla omvårdnaden för personer 

med diabetesfotsår. 

 

2.9 Syfte 

Att beskriva vilka domäner av hälsorelaterad livskvalitet som är betydelsefulla för 

personer med diabetesfotsår. 
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3 METOD 

3.1 Design 

Designen är en litteraturöversikt, metoden är lämplig för att samla befintlig 

kunskap inom ett visst område (Friberg, 2012). Tillvägagångssättet innefattar att 

söka och  analysera befintlig forskning och att syntetisera  denna forskningens 

resultat för att svara på syftet med litteraturöversikten (Polit & Beck, 2012). 

 

3.2 Datainsamling och urval av litteratur 

Artiklar söktes på databaserna CINAHL, PubMed och Web of Science. Databas-

erna användes då de har samlad litteratur som överensstämmer med syftet för 

studien, de behandlar omvårdnad och medicin. Arbetet med att söka artiklar till 

studien påbörjades genom att finna relevanta sökord utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Efter preliminära undersökande litteratursökningar fastställdes sök-

orden diabetic foot ulcer, quality of life, health related quality of life och SF*.      

SF följt av trunkering användes specifikt för att få artiklar som använt 

mätinstrument med domänerna som ingår i samtliga mätinstrument utvecklade från 

SF-36.  Sökorden kombinerades med den booleska termen AND emellan. 

Ytterligare preciserades sökningarna genom att använda filter i databaserna. I 

CINAHL användes filtren “peer reviewed”, “research article” begränsning av årtal 

från 2007-2017 och “abstract available” till samtliga sökningar för att minska 

mängden irrelevant litteratur. På PubMed användes filtret för ”10 years”, 

”English” och ”Free fulltext”. I databasen Web of Science användes begränsningar 

i årtal från 2007-2017, ”Article” och ”English”. En artikel har påträffats genom en 

rekomm-endation från webbsidan Researchgate. Denna artikel presenterades som 

förslag av hemsidan då en annan artikel funnen via CINAHL efterfrågades i 

fulltext via hemsidans tjänster. Den inkluderade artikeln söktes sedan upp på 

PubMed med keywords. För att finna artikeln i PubMed och presentera den i 

söktabellen behövdes ordet Predictors läggas till med den booleska termen AND. 

Sökningen återfinns med övriga sökningar i Tabell 1. samt i en egen sökmatris i 

Tabell 2. 
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Tabell 1. Databassökningar. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval efter 

lästa titlar 

Urval efter 

lästa abstrakt 

Antal 

utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsnin

g av artiklar, 

n=13 

CINAHL 

171025 

Diabetic foot ulcer 

AND quality of life 

AND SF* 

2860 

186 

13 

 

 

13 

 

 

3 

 

 

3 

PubMed 

171023 

Diabetic foot ulcer 

AND Quality of life 

AND Predictors 

6489 

357 

9 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

1 

Web of Science 

171016 

Diabetic foot ulcer 

AND Health related 

quality of life 

3047 

 

72 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

3 

PubMed 

171011 

Diabetic foot ulcer 

AND Quality of life 

1738 

102 

 

5 

 

2 

 

2 

CINAHL 

171011 

Diabetic foot ulcer 

AND Quality of life 

529 

40 

 

7 

 

7 

 

4 

 

Tabell 2. Sekundärsökning. 

Databas 

 

Datum 

 

Titel på vald 

artikel till 

resultatet n=1 

Författare till vald 

artikel till 

resultatet 

Förslag från 

Researchgate efter 

förfrågan att få 

läsa följande 

artikel. 

Författare 

CINAHL 

171011 

Predictors of quality 

of life in patients 

with diabetic foot 

ulcer: The role of 

anxiety, depression, 

and functionality. 

Pedras, S., 

Carvalho, R. & 

Pereira, M. G. 

Diabetic person 

beyond a foot ulcer: 

Healing, reccurence, 

and depressive 

symptoms. 

Monami, M., 

Longo, R., 

Desideri. C. M., 

Masotti, G., 

Marchionni, N. 

& Mannucci, E. 

 

I urvalsprocessen lästes titlar på artiklar, i de artiklar med titlar som passade 

studiens syfte lästes sedan abstrakten för att välja vilka artiklar som skulle läsas i 
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sin helhet. Efter att hela artiklar lästes inkluderades de artiklar som mötte 

inklusionskriterierna efter att de kvalitetsgranskats. 

 

3.2.1 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Endast vetenskapliga originalartiklar tillgängliga på internet inkluderades som 

underlag för resultatet i examensarbetet. Artiklarna som inkluderades skulle vara 

skrivna på engelska, publicerade mellan 2007 och 2017 för att säkerställa att 

forskningen var aktuell. Dessutom skulle artiklarna ha medelhög eller hög kvalitet 

för att inkluderas. Artiklar som mätt hälsorelaterad livskvalitet med andra 

mätinstrument än SF-12, SF-36 och RAND-36 exkluderades till följd av 

svårigheten att analysera och formulera ett enhetligt resultat. 

 

3.3 Granskning av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna granskades med hjälp av en granskningsmall baserade på Willman, 

Stoltz, och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) för att 

säkerställa kvaliteten, denna återfinns i Bilaga 1. Endast artiklar av medelhög eller 

hög kvalitet har inkluderats i resultatet. I arbetet med att kvalitetsgranska artiklar 

påträffades inga artiklar med låg kvalitet. Kvalitetsbedömning genomfördes med 

mallen där alla olika delar i artiklarna granskades, utifrån svaren fick artiklarna en 

poäng som motsvarar kvaliteten. Formuläret avsett för kvantitativ forskning har 29 

punkter, som besvarats med ja eller nej. Poängen översattes till procent som 

påvisar artikelns sammanlagda kvalitet, där 0-60% är låg, 61-80% är medelhög 

och 81-100% är hög kvalitet (Polit & Beck, 2012). Kvaliteten för de enskilda 

artiklarna återfinns i  

Bilaga 2. 

 

3.4 Dataanalys 

I ett första steg lästes inkluderade artiklar noggrant flera gånger för att få en 

helhetsbild och förståelse av innebörden i resultaten. I ett andra steg av analysen 

identifierades artiklarnas likheter och skillnader i metod, analys, syfte och resultat 

artiklarna emellan, dessa återfinns i resultatmatris i Bilaga 2. Skillnader och 

likheter i resultaten färgmarkerades för att sorteras in i kategorier till 
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litteraturöversiktens resultat. Tredje steget av analysen bestod i att sammanfatta de 

funna kategorierna som sedan formulerats i resultatet (Fribeg, 2012). 

 

3.5 Tillvägagångssätt 

Sökningar av artiklar har utförts gemensamt, artiklarna lästes sedan individuellt 

och diskuterades, på samma sätt hämtades även kunskap om begreppen 

hälsorelaterad livskvalitet och teorin som ligger till grund för KASAM. 

Kvalitetsgranskning utfördes gemensamt för att säkerställa enhetlighet i 

utförandet, resultaten från granskningen dokumenterades i resultatmatrisen som 

återfinns i Bilaga 2. Text samt tabeller i resultatet samt diskussion har i övrigt 

upprättats via ett google dokument på internet gemensamt och sedan klippts in i ett 

ordbehandlingsprogram där formalia bearbetats vidare. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapliga artiklar granskades i avseende på etiska godkännanden för att 

säkerställa att studierna utförts enligt etiska riktlinjer (Sykepleiernes Samarbeid i 

Norden [SSN], 2003). All litteratur refererades enligt APA-systemet för att inte 

plagiera forskning eller kunskaper. Vikt lades vid att artiklarna inkluderade i 

resultatet skulle följa forskningsetiska principer för att skydda deltagarna i 

studierna (Sandman & Kjellström, 2012). Etiska ställningstaganden gjordes till det 

faktum att tolkningar i översättningen av artiklar från engelska till svenska är av 

hög vikt för att förstå innebörden i resultaten. Under arbetet diskuterades 

artiklarnas innehåll för att minska missförstånd av innebörden. Genom hela arbetet 

med föreliggande litteraturöversikt har författarna eftersträvat ett objektivt 

förhållningssätt. Sökning, tolkning, granskning och återgivning av litteratur har 

efter bästa förmåga skett utan inverkan av subjektiva värderingar eller spegling av 

förväntade resultat eller förförståelse. 
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4 RESULTAT 

Syftet med denna litterarturöversikt var att beskriva vilka domäner av 

hälsorelaterad livskvalitet som är betydelsefulla för personer med diabetesfotsår. 

Följande resultat grundas på 13 kvantitativa artiklar publicerade mellan 2007-2017 

från olika delar av världen. Alla inkluderade artiklar har mätt hälsorelaterad 

livskvalitet med mätinstrumenten SF-12, SF-36 och RAND-36. Vidare 

resultatingress återfinns i Bilaga 3. 

 

Tre kategorier har framkommit vid analysen av data, dessa är; domäner där lägst 

hälsorelaterad livskvalitet rapporterats, domäner där högst hälsorelaterad 

livskvalitet rapporterats och sammanfattande domäner. Högst betydelse för 

hälsorelaterad livskvalitet används synonymt med lägst rapporterad hälsorelaterad 

livskvalitet. Lägst betydelse används således synonymt med högst rapporterad 

hälsorelaterad livskvalitet. 

 

4.1 Domäner där lägst hälsorelaterad livskvalitet rapporterats 

Fysisk rollfunktion “Role physical” (RP) bedöms med frågor om personen avstått, 

inte orkat, skurit ned eller hindrats i dagliga aktiviteter till följd av det fysiska 

hälsotillståndet under de senaste fyra veckorna (Orwelius, 2013). Av de 13 

inkluderade artiklarna har sex artiklar bevisat att domänen RP är den domän där 

lägst hälsorelaterade livskvalitet rapporterats av personer med diabetesfotsår 

(Boutille et al., 2016; Carlos et al., 2011; Jelsness-Jørgensen et al., 2010; Raspovic 

et al., 2017; Ribu et al., 2007; Yao et al. 2012). Alla inkluderade studier utförda i 

Europa har således rapporterat lägst hälsorelaterad livskvalitet i domänen RP. 

Utöver de sex studier som beskrev att domänen fysisk rollfunktion är den med 

lägst hälsorelaterad livskvalitet, visade fyra studier att domänen haft näst lägst 

rapporterad hälsorelaterad livskvalitet (Obilor, et al., 2015; Sanjari et al., 2011; 

Sekhar et al., 2015; Yekta et al., 2011). Även i studierna av Alzahrani och Sehlo 

(2011) och Rerkasem et al. (2009) har domänen visats ha låg hälsorelaterad 

livskvalitet och visats vara den tredje mest betydande domänen. 
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Allmän hälsa “General health” (GH) belyser hur personer själva bedömer sin 

allmänna hälsa (Orwelius, 2013). GH visas i två av de inkluderade studierna från 

Asien ha lägst rapporterad hälsorelaterad livskvalitetet (Alzarani & Sehlo., 2011; 

Yekta et al., 2011). 

 

Emotionell rollfunktion “Role emotional” (RE) innebär att personen skurit ned, 

uträttat mindre eller varit mindre noggrann i dagliga aktiviteter till följd av 

känslomässiga problem (Orwelius, 2013). RE har i två studier från Asien beskri-

vits vara domänen med lägst rapporterad hälsorelaterad livskvalitet av deltagarna 

med diabetesfotsår (Sanjari et al., 2011; Sekhar et al., 2015). 

 

Domänen fysisk funktion “Physical functioning” (PF) som belyser förmågan att 

utföra fysiska aktiviteter i vardagen relaterat till hälsotillståndet, allt från ADL till 

idrott (Orwelius, 2013). Studien av Rerkasem et al. (2009) författad i Thailand 

visade att domänen PF hade lägsta hälsorelaterade livskvaliteten av de åtta 

domänerna. 

 

Social funktion “Social functioning” (SF) beskriver hur kroppsliga och emotio-

nella hälsotillståndet påverkar relationer och umgänge med släkt, familj, vänner 

och bekanta (Orwelius, 2013). I en studie från Nigeria beskrevs SF ha lägst 

rapporterad hälsorelaterad livskvalitet av deltagarna (Obilor & Adejumo, 2015). 

 

4.2 Domäner där högst hälsorelaterad livskvalitet rapporterats 

Mental hälsa “Mental health” (MH) utvärderas med frågor om det mentala 

måendet, om nedstämdhet, ängslan, nervositet, lycka, pigghet, harmoni och mental 

styrka (Orwelius, 2013). I fem av de inkluderade artiklarna beskrivs domänen MH 

ha högst rapporterad hälsorelaterad livskvalitet av deltagarna med diabetesfotsår 

(Alzahrani & Sehlo, 2011; Jelsness-Jørgensen et al., 2011; Obilor & Adejumo, 

2015; Ribu et al., 2007; Sanjari et al., 2011). I studierna av Raspovic et al. (2017) 

och Rekarsem et al. (2009) hade domänen näst högst rapporterad hälsorelaterad 

livskvalitet. Carlos et al. (2011) och Yekta et al. (2011) beskrev att personer med 
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diabetesfotsår rapporterat den tredje högsta hälsorelaterade livskvaliteten i 

domänen mental hälsa. 

 

Emotionell rollfunktion har i tre artiklar från Frankrike, USA, Kina rapporterats ha 

den högsta hälsorelaterade livskvaliteten av alla domäner för personer med 

diabetesfotsår (Boutille et al., 2008; Raspovic et al., 2017; Yao et al., 2012). 

 

Domänen fysisk funktion rapporterades av Yekta et al. (2011) och Carlos et al. 

(2011) ha högsta rapporterade hälsorelaterad livskvalitet av de åtta domänerna. 

Studierna har sitt ursprung i Iran och Brazilien. 

 

4.3 Sammanfattande domäner 

Fysisk komponent sammanfattning “Physical component summary” (PCS) 

sammanfattar domänerna PF, RP, BP och GH. Mental komponent sammanfattning 

“Mental component summary (MCS) sammanfattar domänerna VT, SF, RE, MH. I 

resultatet visades att det i fem av åtta studier rapporterats lägre hälsorelaterad livs-

kvalitet i PCS än i MCS hos personerna med diabetesfotsår (Alzahrani & Sehlo., 

2011; Ribu et al., 2007; Raspovic et al. 2017; Rerkasem et al. 2009; Sekhar et al., 

2015). De övriga tre studierna som publicerade dessa sammanfattningar av 

domänerna beskrev tvärtom att lägre hälsorelaterad livskvalitet återfanns i MCS än 

i PCS (Obilor & Adejumo, 2015; Pedras et al., 2016; Yekta et al., 2011). Medeltal 

för inkluderade artiklars PCS var 38.58 på en skala från 0-100. MCS medeltalet 

utifrån samma skala och artiklar beräknades till 46.03 vilket tyder på att PCS 

sammantaget påverkas i högre utsträckning än MCS vid diabetesfotsår. 

 

I Tabell 3. beskrivs domänernas inbördes ordning utifrån betydelsen de har för 

livskvaliteten i de olika studierna (n=13) utförda med SF-36, SF-12 och RAND-

36. För att erhålla ett genomsnittligt värde för domänernas betydelse för 

livskvalitet baserat på inkluderade artiklars resultat har domänens interna poäng 

adderats och dividerats på antalet värden, detta gav ett medelvärde för de enskilda 

domänerna. De genomsnittliga värden som räknats ut för de enskilda domänerna i 

tabellen visar de samband som beskrivits i resultatet. Domänen fysisk rollfunktion 
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var den domän med lägst resultat, på en skala mellan 1-8 där ett motsvarar 

domänen med lägst hälsorelaterad livskvalitet och åtta motsvarar domänen med 

högst hälsorelaterad livskvalitet erhöll domänen 1,67 i genomsnitt. Från fysisk 

rollfunktion till domänen allmän hälsa som erhöll näst lägst resultat med ett medel 

på 3,17 motsvarar avståndet mellan domänerna 1,5 poäng på skalan från 1-8. 

Domänen mental hälsas erhöll ett medeltal på 7,3 på skalan 1-8 vilket motsvarar 

1,13 poäng mer än domänen social funktion med ett medeltal på 6,13 poäng och är 

den domän som i genomsnitt hade näst högst hälsorelaterad livskvalitet hos 

personerna med diabetesfotsår. Övriga domäner återfinns mellan 4,09-4,67 och har 

således 0,58 poängs skillnad precis i mitten av skalan 1-8. Dessa fyra domäner har 

således i genomsnitt varken lägst eller högst betydelse för personerna med 

diabetesfotsår baserat på den genomsnittliga betydelsen i samtliga inkluderade 

studier. Ett sådant förhållande kan förklaras genom stora variationer mellan 

studiernas enskilda resultat eller frekvent återkommande poäng i samtliga studier 

motsvarande 4-5. Emotionell rollfunktion är ett exempel där stora variationer 

förekommer i studierna och vitalitet är ett exempel på en domän som oftast hamnat 

på 4-5 i skalan 1-8 i samtliga studier. 
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Tabell 3.  Artiklarnas inbördes ordning av SF-36, SF 12 och RAND-36 domänernas betydelse för livskvalitet numrerade 1-8 

, där 1 är lägst hälsorelaterad livskvalitet och 8 högst hälsorelaterad livskvalitet ( n=13 artiklar). 

 

Artikel 

n=13 

Domäner i SF-36 , SF-12 & RAND-36. 

PF RP BP GH VT SF RE MH PCS MCS 

Alzahrani  & 

Sehlo. (2011). 

5 3 2 1 4 6 7 8 33.27 51.52 

Boutoille et 

al. (2008). 

** 1 2 3 5 4 8 ** * * 

Carlos et al. 

(2011). 

8 1 3 5 4 7 2 6 * * 

Jelsness-

Jørgensen et 

al. (2011) 

4 1 6 2 3 7 5 8 * * 

Obilor & 

Adejumo. 

(2015). 

4 2 7 5 6 1 3 8 34.13 33.16 

Pedras et al. 

(2016). 

* * * * * * * * 45.13 43.05 

 

Raspovic et 

al. (2017) 

2 1 5 3 4 6 8 7 31.5 49.2 

Rekarsem et 

al. (2009) 

1 3 4 2 5 8 6 7 45.7 61.3 

Ribu et al. 

(2007) 

5 1 6 3 2 7 4 8 36.6 47.6 

Sanjari et al. 

(2011). 

6 2 3 5 4 7 1 8 * * 

Sekhar et al. 

(2015). 

3 2 7 6 *** 8 1 *** 28.4 29.5 

Yao et al. 

(2012) 

3 1 5 2 4 6 8 7 * * 

Yekta et al. 

(2011). 

8 2 5 1 4 7 3 6 53.91 52.91 

Genomsnitt: 4.45 1.67 4.58 3.17 4.09 6.17 4.67 7.30 38.58 46.03 

*Värdet ej preciserat i artikeln. 

** Samma värde, går ej att separera. Räknas som 6 i genomsnittet. 

*** RAND-36 namnger domänerna annorlunda dessa kan ej översättas till GH & MH, resultatet innefattas ej i genomsnittet. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vilka domäner av hälsorelaterad 

livskvalitet som är betydelsefulla för personer med diabetesfotsår. Resultatet i 

litteraturöversikten visar att diabetesfotsår har stor betydelse för personers 

hälsorelaterade livskvalitet. Samtliga inkluderade studier visade att det i domänen 

fysisk rollfunktion har rapporterats låg eller lägst hälsorelaterad livskvalitet och 

domänen visas således ha högst betydelse av alla. Domänen där deltagarna med 

diabetesfotsår rapporterade hög eller högst hälsorelaterad livskvalitet var mental 

hälsa, där alla inkluderade studier visade att deltagarna hade höga poäng i 

förhållande till övriga domäner. Resultatet visade att den fysiska komponent 

sammanfattningen visade betydligt lägre siffror än den mentala komponent 

sammanfattningen. Utöver dessa tre domäner (Fysisk rollfunktion, Mental hälsa 

och Fysisk komponent sammanfattning) återfanns inga enhälliga resultat mellan 

övriga domäners betydelse för hälsorelaterad livskvalitet och resultatet varierade 

studierna emellan. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Fysisk rollfunktion var domänen som visades ha lägst genomgående resultat i 

hälsorelaterad livskvalitetsmätningar hos personer med diabetesfotsår. Resultatet 

stöds av Nemcová et al. (2016) och Ikem, Ikem och Ola (2009) som visat att den 

fysiska domänen har lägst rapporterad hälsorelaterad livskvalitet i tidigare 

forskning. Studierna använde mätinstrumentet WHOQOL-BREF som benämner 

domänen “Physical”. Domänen mäts med frågor om aktiviteter i dagliga livet 

(ADL), beroende av läkemedel och medicinska insatser, energi och utmattning, 

mobilitet, smärta och obehag, sömn och vila samt arbetskapacitet (WHO, 1996). 

Resultaten i domänen fysisk rollfunktion har i de inkluderade artiklarna belyst 

deltagarnas begränsade förutsättningar att fungera normalt i det dagliga livet till 

följd av den fysiska hälsan hos personerna med diabetesfotsår. Resultatet finner 

stöd i tidigare kvalitativ forskning av Searle, Campbell, Tallon, Fitzgerald och 

Vedhara (2005) som visat hur personer med diabetesfotsår begränsats i sina 

möjligheter att arbeta och utföra dagliga sysslor och aktiviteter till följd av 
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försämrad mobilitet. Dessa begränsningar i den fysiska rollfunktionen gav i sin tur 

upphov till sämre emotionellt välmående eftersom personerna upplevde depressiva 

symtom, förlorad självkänsla och skam över att inte kunna försörja sin familj via 

förvärvsarbete (a.a.). Omvårdnadsprocessen behöver därför anpassas efter 

personernas behov. Omvårdnadsdiagnoser, åtgärder och uppföljning med 

utvärdering behöver fokusera på ökad mobilitet för att minska försämring av det 

emotionella välmåendet hos personer med diabetesfotsår. 

 

Domänen mental hälsa visades i fem inkluderade artiklar ha högsta rapporterade 

hälsorelaterade livskvaliteten, i två studier näst högsta och i två studier tredje 

högsta hälsorelaterade livskvaliteten av samtliga domänerna. Sammantaget har 

personer med diabetesfotsår visat att högsta genomsnittliga hälsorelaterade 

livskvaliteten fanns i domänen mental hälsa. I forskning av Siersma et al. (2017) 

utförd med det generiska mätinstrumentet EQ-5D där den mentala domänen 

benämns som “Anxiety/depression” styrks detta resultat. Studien visade att ett lågt 

antal deltagare rapporterar måttliga till allvarliga problem i domänen. Siersma et 

al. (2017) visade att av personerna som inte lyckades läka sina diabetesfotsår inom 

en period på 12 månader i 2,5% av fallen rapporterade allvarliga besvär i 

domänen. Jämförelsevis rapporterade 10,8% i samma patientgrupp allvarliga 

problem i domänen ”Usual activities” (a.a.). Resultatet i studien av Siersma et al. 

(2017) visar att längre duration med diabetesfotsår genererar försämrad 

hälsorelaterad livskvalitet i domänen mental hälsa. Det kan tolkas som att personer 

med långvariga sår i högre utsträckning kan behöva parallell klinisk behandling 

och stödjande samtal för att stärka det mentala måendet. De höga siffrorna som 

visats i mental hälsa i resultatet antyder även en möjlighet att finna resursdiagnoser 

hos personerna med diabetesfotsår utifrån det mentala måendet. 

 

Emotionell rollfunktion är den domänen som har mest tvetydigt resultat i 

översikten. Tre artiklar visade att högst hälsorelaterad livskvalitet rapporterats i 

domänen. Dessa tre studier med högst hälsorelaterad livskvalitet i domänen 

utfördes i Kina, Frankrike och USA. I studierna hade personerna med diabetes-

fotsår mindre känslomässiga problem som utgjorde begränsar i vardagliga 
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aktiviteter, vilket kan bero på högre hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet 

av deltagrana i förhållande till livssituationen. Det skulle således kunna förklaras 

med att deltagarna hade högre KASAM i dessa tre studier. Två artiklar från Indien 

och Iran visade att domänen emotionell rollfunktion var den med lägst rapporterad 

hälsorelaterad livskvalitet, ett faktum som finner stöd i tidigare forskning. Beattie 

et al (2012) och Searle et al. (2005) har i tidigare kvalitativa studier påvisat den 

emotionella påfrestningen det innebär att lida av diabetesfotsår. Studierna belyste 

att påfrestningarna uppstod till följd av rädsla för att utveckla nya eller ytterligare 

diabetesfotsår. Dessutom visade studierna att personerna vanligen upplevde 

skuldkänslor och rädslor för amputationer samt känslor av avsaknad kontroll över 

den egna framtiden (Beattie et al., 2012; Searle et al., 2005). Utifrån ett salutogent 

synsätt beskrivet av Becker et al. (2010) fungerar rädslor, skuldkänslor och 

påfrestningar som stressorer på personers hälsa. Detta faktum skulle därför kunna 

förklara de låga resultatet i domänen för två av de inkluderade artiklarna. 

Deltagare skulle kunna besväras i högre utsträckning av emotionella 

inskränkningar på hälsan och därför återge en lägre hälsorelaterad livskvalitet i 

mätningarna. I studierna utförda i Asien där deltagarna rapporterade låg 

hälsorelaterad livskvalitet i domänen emotionell rollfunktion kan resultatet bero på 

otillräcklig kontroll av grundsjukdomen, som leder till sårkomplikationer och 

senare även amputation. Åtgärder med tätare kliniska kontroller och uppföljning 

av sjukdomsförloppet, såsom kostrådgivning, rökavvänjning och livsstilssamtal 

kan hjälpa till att förebygga amputation, vilket i sin tur förbättrar hälsorelaterad 

livskvalitet i den emotionella rollfunktionen. 

 

Fysisk funktion är en domän som bevisas ha högst hälsorelaterad livskvalitet i två 

studier (Carlos et al., 2011; Yekta et al., 2011). Personerna i dessa studier har 

mindre begränsningar i aktiviteter i dagliga livet och fysiskt ansträngande aktivi-

teter. Rekarsem (2009) rapporterar lägst hälsorelaterad livskvalitet i samma domän 

vilket innebär att deltagarna i studien lider av fler fysiska begränsningar i 

vardagliga aktiviteter. Det som skiljer artiklarna åt i övrigt är deltagarnas olika 

demografiska och kliniska olikheter. Exempelvis består deltagarna i studien av 

Carlos et al. (2011) av 80% kvinnliga deltagare, något som skiljer studien från 
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övriga inkluderade artiklar där majoriteten av deltagarna med diabetesfotsår är av 

manligt kön. I studien av Yekta et al. (2011) visades samband mellan manligt kön 

och högre hälsorelaterad livskvalitet i både PCS och MCS, även detta ett faktum 

som skiljer studien från de övriga studierna till grund för resultatet. Både studien 

av Carlos et al. (2011) och Yekta et al. (2011) visade på dessa könsbetonade 

skillnader från övriga studier, detta skulle kunna förklara att domänen fysisk 

funktion avvek på liknande sätt från det övriga resultatet i bägge studierna. Studien 

av Rekarsem et al. (2009) visade inga samband mellan genus, kultur, kliniska 

aspekter och låga siffror i domänen fysisk funktion. Studien fokuserade i första 

hand att belysa skillnader i hälsorelaterad livskvalitet och olika vårdprogram för 

personer med diabetesfotsår och i andra hand undersöktes kostnadsaspekter för 

vårdprogrammen (a.a.). Ålder och könsfördelningen för deltagarna presenterades 

för att belysa att studiegruppen och kontrollgruppen var likvärdiga, fördelningen 

utmärker sig inte från övriga inkluderade studier. Hade ytterligare demografiska 

och kliniska aspekter presenterats av Rekarsem et al. (2009) kanske en förklaring 

kunnat ses till varför domänen fysisk funktion avviker från det övriga resultatet i 

denna litteraturöversikten. 

 

I resultatet kunde vissa geografiska skillnader och samband ses av domänernas 

betydelse för hälsorelaterad livskvalitet. Artiklar med ursprung i Afrika, Asien och 

Sydamerika rapporterade lägre hälsorelaterad livskvalitet i domänen emotionell 

rollfunktion jämfört med studierna från Europa (Obilor & Adejumo, 2015; Sanjari 

et al., 2011; Sekhar et al., 2015; Yekta et al., 2011). Undantaget från detta var 

studien av Alzharani och Sehlo (2011) utförd i Saudiarabien som visade att den 

emotionella rollfunktionen hade hög hälsorelaterad livskvalitet. Detta diskuterar 

författarna till artikeln och drar paralleller till religiös tro som en anledning till den 

emotionella domänens höga hälsorelaterade livskvalitet. Denna litteraturöversikts 

teoretiska utgångspunkt stödjer diskussionen genom den ökade meningsfullheten, 

begripligheten och hanterbarheten religiös tro kan generera. Becker et al. (2010) 

har visat att tro kan ge upphov till ökad KASAM och således generera högre 

rapporterad hälsorelaterad livskvalitet från personerna i en mätning. Religiös tro 

var inget som undersöktes eller diskuterades i studierna av Obilor och Adejumo 
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(2015), Sanjari et al. (2011), Sekhar et al. (2015) och Yekta et al. (2011) vilket 

utesluter vidare undersökning av ett eventuellt samband mellan låga resultat i 

domänen emotionell rollfunktion och avsaknad av religiös tro. 

 

Ett annat geografiskt samband är att de två studier som rapporterat lägst 

hälsorelaterad livskvalitet i domänen generell hälsa är utförda i Asien (Alzahrani & 

Sehlo, 2011 ; Yekta, 2011). Båda dessa studier beskriver samband mellan låga 

resultat i PCS och allvarlighetsgraden av diabetesfotsåren. Med stigande allvarlig-

hetsgrad enligt Wagners skala minskar hälsorelaterad livskvalitet främst i 

domänerna kroppslig smärta och generell hälsa och således sänks PCS. 

 

Studierna av Rekarsem (2009) och Sekhar (2015) utförda i Asien visar att 

personerna med diabetesfotsår begränsas minst i domänen social funktion. 

Resultatet stöds av Ikem et al. (2009) och Nemcová et al. (2016) som visar att den 

sociala domänen har högst hälsorelaterad livskvalitet i mätningarna med 

mätinstrumentet WHOQOL-BREF. Obilor och Adejumo (2015) visade i sin studie 

från Afrika att deltagarna begränsats mest i den sociala domänen, vilket innebär att 

det fysiska hälsotillståndet eller känslomässiga problem påverkat möjligheten att 

umgås med familj, släkt och vänner. I tidigare forskning av Hjelm och Beebwa 

(2013) bedriven i Uganda visades att personer med diabetesfotsår begränsades i sin 

sociala funktion. Begränsningen bestod både i skamkänslor som framkallades av 

illaluktande sår och förlorad mobilitet till följd av diabetesfotsåren. Detta är ett 

exempel på att nedsättning i en domän som fysisk funktion i sin tur kan ge negativ 

effekt i andra domäner, i studien av Hjelm och Beebwa (2013) klargjordes ett 

sådant samband. Samband likt detta är svårare att belysa i kvantitativ forskning 

vilket kan förklara att det inte framkommit i litteraturöversiktens resultat. 

 

De sammanfattande domänerna PCS och MCS har varierade resultat i studierna. 

Trenden är att PCS oftare är lägre än MCS men siffrorna varierar studierna 

emellan och underlaget är litet (n=8 artiklar). En betydande faktor för det faktum 

att PCS oftare är lägre hos personerna med diabetesfotsår är att domänen fysisk 

rollfunktion ingår i PCS och resultatet i litteraturöversikten belyser att det är 
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domänen med den lägsta rapporterade hälsorelaterade livskvaliteten av alla. På 

samma vis återfinns domänen mental hälsa i MCS och genererar högre 

hälsorelaterad livskvalitet. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Att utföra en litteraturöversikt för att söka och analysera befintlig kunskap och 

formulera ett resultat baserat på denna analys ansågs vara en lämplig design för 

examensarbetet vilket finner stöd av både Friberg (2012) och Polit och Beck 

(2012). En välarbetad litteraturöversikt ökar genomslagskraften för kunskapen 

eftersom resultatet baseras på flera orginalkällor. Utöver lämpligheten önskar 

studieinstitutionen att examensarbetet utförs som en litteraturöversikt, vilket 

ytterligare underlättade beslutet att använda förekommen design. 

 

I litteratursökningen på PubMed 171011 återfanns en svårighet med att få en 

överskådlig mängd träffar utan att lägga till ytterligare begränsningar i sökningen. 

Ytterligare begränsningar genererade dock väldigt få träffar. Därför valdes att inte 

ytterligare begränsa sökningen vid 102 träffar då vidare begränsning hade riskerat 

att påverka resultatet av sökningen negativt i form av missat material. Ett exempel 

på det är att sökningen ”Diabetic foot ulcer AND health related quality of life” 

med filter ”10 years” och “free fulltext” går från 102 träffar till 7 träffar när ”AND 

nursing” adderas till sökningen i PubMed. 

 

Sökning och urvalsprocessen av litteratur gav inga artiklar från Sverige, 

förhoppningen var att använda svensk och nordisk forskning i möjligaste 

utsträckning. Det vore önskvärt att se hur liknande forskning sett ut om den 

baserats på studier från Sverige. Norge finns representerade genom studien av 

Jelsness-Jørgensen et al. (2011) och Ribu et al. (2007). I övrigt kommer studierna 

från Asien, Sydamerika, Nordamerika och övriga Europa vilket ger en global bild 

av kunskapsläget. I arbetet med att finna litteratur till diskussionsavsnittet i 

översikten påträffades sedermera en studie som svarade på syftet i 

litteraturöversikten utförd i Sverige (Löndahl, Landin-Olsson & Katzman, 2010). 

Denna studie påträffades även i sökningarna efter litteratur till resultatet men 
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sållades då bort till följd av en missvisande titel som innefattade 

behandlingsmetoder av diabetesfotsår. I artikeln av Löndahl, Landin-Olsson och 

Katzman (2010) skiljde sig inte resultat från resultatet i denna litteraturöversikt. 

Det hade snarare styrkt det befintliga resultatet genom att påvisa att lägst 

hälsorelaterad livskvalitet hos personer med diabetesfotsår återfanns i domänen 

fysisk rollfunktion och högst hälsorelaterad livskvalitet i domänen mental hälsa 

samt sammantaget lägre PCS än MCS (a.a.). 

 

En möjlighet var att försöka inkludera artiklar som använt olika mätinstrument 

med andra domäner i studien. Till följd av att analysarbetet och formuleringen av 

resultatet hade blivit mer avancerat och tidskrävande vid ett sådant förfarande 

fokuserades istället resultatet på artiklar som mätt hälsorelaterad livskvalitet med 

SF12, SF-36 och RAND-36 domänerna. Inklusionskriterierna och syftet 

anpassades inte efter mätinstrumenten då en majoritet av alla påträffade artiklar 

har använt SF-36, SF12 och RAND-36 för att mäta hälsorelaterad livskvalitet. De 

tre artiklar som framkom i sökningarna som använt andra mätinstrument, har 

använts för att stärka inledningen och diskussionsdelen i litteraturöversikten 

(Nemcova et al., 2016; Ikem et al., 2009; Siersma et al., 2017). 

 

I studien av Pedras et al. (2016) mättes hälsorelaterad livskvalitet med mätinstru-

mentet SF-36. I resultatet sammanfattades bara PCS och MCS, i motsats till övriga 

artiklar presenterades ingen tabell med samtliga domänernas enskilda värden och 

resultat. Artikeln har ändå inkluderats då den gav svar på de sammanfattande 

domänernas hälsorelaterade livskvalitet som ingick som en del i denna 

litteraturöversikts syfte. 

 

I studien av Boutille et al. (2008) saknades etiskt godkännande, studien har 

inkluderats i examensarbetet trots detta då den anses värdefull för resultatet. 

Studien visar i övrigt på en etisk hänsyn till deltagarna i enlighet med Polit och 

Beck (2012) då den tar hänsyn till personernas förmåga att deltaga genom att 

forskarna rådfrågat behandlande läkare om ett professionellt utlåtande. 
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Majoriteten av de inkluderade studierna hade fler eller bredare syften än att mäta 

hälsorelaterad livskvalitet hos personer med diabetesfotsår. Syftet med litteratur-

översikten var att belysa betydelsen av de enskilda domänerna av hälsorelaterad 

livskvalitet för personer med diabetesfotsår. Inkluderade artiklar utvärderade i flera 

fall aspekter av klinisk karaktär som sårklassifikation, samsjuklighet, Hba1c och 

olika vårdprograms inverkan på hälsorelaterad livskvalitet hos personer med 

diabetesfotsår. Andra aspekter som utvärderades i inkluderad litteratur var 

demografiska aspekter som ålder, utbildningsnivå, genus och dess påverkan på 

hälsorelaterad livskvalitet hos personer med diabetesfotsår. Dessa aspekter visas i 

flera artiklar ha betydelse för den hälsorelaterade livskvaliteten, men syftet med 

litteraturöversikten var att få en bred och samlad bild av domänernas betydelse för 

alla personer med diabetesfotsår oavsett demografi och kliniska aspekter. 

 

Denna litteraturöversikt beskriver vilka domäner av hälsorelaterad livskvalitet som 

är betydelsefulla för personer med diabetesfotsår. Resultatet belyser inte att 

domänen med högst rapporterad hälsorelaterad livskvalitet i den ena studien kan 

ha siffror som motsvarar en av de sämre domänerna i en annan studie. Tidigare 

forskning av Bradbury och Price (2011) belyser exempelvis att samtliga patienter 

med diabetesfotsår lider av smärta i varierande grad. I flera av de inkluderade 

artiklarna visas att personer med diabetesfotsår lider av en omfattande 

smärtproblematik (Alzahrani & Sehlo, 2011; Obilor & Adejumo, 2015; Sekhar et 

al., 2015). Trots detta har domänen kroppslig smärta inte utmärkt sig som en av de 

mest betydande domänerna i denna studie genom högst eller lägst rapporterad 

hälsorelaterad livskvalitet 

 

5.4 Etikdiskussion 

I enlighet med Codex (2017) har författarna antagit ett förhållningssätt som 

bejakar alla deltagares integritet och säkerhet genom hela arbetet med uppsatsen. 

Ingen litteratur har påträffats eller inkluderats där deltagarna utsatts för 

integritetskränkning eller på annat sätt utsatts för bristande säkerhet eller tagit 

skada. Inga person- eller patientuppgifter har behandlats i denna litteraturöversikt, 

etiska överväganden har därför handlat om de krav som ställts på inkluderad 
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litteratur samt hur fakta återgivits i skrift. Efter bästa förmåga har litteratur 

översatts, refererats och formulerats med avsikt att återge sanningsenliga uppgifter 

så korrekt och objektivt som möjligt. 

 

 

5.5 Styrkor och svagheter 

Uppenbara svagheter i studien är det begränsade utbudet av tidskrifter som finns 

fritt tillgängligt på internet samt tidskrifter tillgängliga via Högskolan Dalarnas 

prenumerationer. I sökningar efter litteratur påträffades litteratur med relevanta 

titlar och abstract vid upprepade tillfällen som författarna inte hade möjlighet att ta 

del av till följd av ovanstående orsaker. Huruvida dessa artiklar hade påverkat 

studiens resultat går i dagsläget inte att veta, men fler inkluderade artiklar hade 

givit ökad genomslagskraft och kanske ett mer entydigt resultat. En annan svaghet 

gällande för examensarbetet är det faktum att kursen endast varar i tio veckor. 

Utan tidsbegränsning hade sökningar och analysarbetet med fördel givits mer tid 

vilket hade kunnat generera större möjligheter att finna flera samband till varför 

resultatet ser ut som det gör. De inkluderade artiklarna håller genomgående god 

kvalitet och har i flera fall citerats ofta i databaserna vilket ger hög trovärdighet åt 

de enskilda artiklarna resultatet baserats på. Många studier har tidigare mätt 

hälsorelaterad livskvalitet hos personer med diabetesfotsår men litteraturöversikten 

är enligt författarnas vetskap ensam i sitt slag att belysa betydelsen av domänerna i 

hälsorelaterad livskvalitet för personer med diabetesfotsår. Litteraturöversikten 

tillför kunskap och möjlighet till positiv utveckling och anpassning som kan gagna 

personer med diabetesfotsår. 

 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 

Kvantitativa studier som mäter hälsorelaterad livskvalitet hos personer med 

diabetesfotsår har utförts frekvent runtom i världen, därför önskas i första hand 

komplettering med kvalitativ forskning. Detta för att belysa erfarenheter och 

upplevelser av livet med diabetesfotsår, främst bör denna forskning utformas så att 

den angriper problematiken med den begränsning som setts i den fysiska 

rollfunktionen. Denna typ av studier skulle bidra med kompletterande berättelser, 
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upplevelser och känslor som kan ge siffrorna i de kvantitativa studierna en mer 

preciserad innebörd. Det vore även önskvärt med svenska studier som mäter 

hälsorelaterad livskvalitet hos personer med diabetesfotsår med SF-36, SF-12 eller 

RAND-36 för att jämföra mot resultaten i den globala forskning som redan finns. 

 

5.7 Konklusion 

Det litteraturöversikten främst visar är vilka domäner av hälsorelaterad livskvalitet 

omvårdnaden i första hand behöver prioritera utveckling i. Den fysiska 

rollfunktionen är den främsta domänen den kliniska omvårdnaden behöver 

uppmärksamma i arbetet med personerna som lider av diabetesfotsår. På samma 

sätt antyder resultatet att resursdiagnoser för personer med diabetesfotsår oftare 

återfinns i domänen mental hälsa än i övriga domäner av hälsorelaterad 

livskvalitet. 
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Bilaga 1. 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvantitativa studier 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Finns populationen beskriven?   
15 Är populationen representativ för studiens syfte?   
16 Anges bortfallets storlek?   
17 Kan bortfallet accepteras?   
18 Anges var studien genomfördes?   
19 Anges när studien genomfördes?   
20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21 Anges vilka mätmetoder som användes?   
22 Beskrivs studiens huvudresultat?   
23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24 Besvaras studiens frågeställningar?   
25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26 Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög



 

 

Bilaga 2. 
Sammanställning av artiklar (n=13) som ligger till grund för resultatet 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalite 

1. 

Alzahrani, H. A. & 

Sehlo, M. H. 

 

2011 

 

Saudiarabien. 

 

 

The impact of religious 

connectedness on health-related 

quality of life in patients with 

diabetic foot ulcers. 

Att utforska sambanden 

mellan effekterna av religiös 

samhörighet med livskvalitet 

hos patienter med och utan 

diabetesfotsår. 

Kvantitativ ansats. 

 

Tvärsnittsstudie. 

 

SF-36 Frågeformulär 

användes. 

 

Analyserades med SPSS. 

N= 180. 

 

N= 60 deltagare med 

diabetesfotsår. 

 

N= 60 deltagare med 

diabetes utan sår. 

 

N= 60 deltagare utan 

diabetes och utan sår. 

Studien belyser att alla i 

gruppen med diabetesfotsår 

upplever en sämre 

hälsorelaterad livskvalitet än 

deltagare från 

kontrollgrupperna. I gruppen 

med diabetesfotsår ses 

signifikanta samband  

mellan bättre livskvalitet och 

religiös tro, särskilt i 

avseende på mentala 

aspekter. 

Medel, 79% 

 

23/29 Poäng 

 

 

2. 

Boutoille, D., Féraille, 

A., Maulaz, D. & 

Krempf, M. 

 

2008 

 

Frankrike. 

Quality of life with diabetes-

associated foot complications: 

comparison between lower-

limb amputation and chronic 

foot ulceration. 

Att jämföra livskvalitet 

mellan en grupp patienter 

som amputerats till följd av 

diabetesfotsår och en grupp 

med diabetesfotsår som inte 

amputerats. 

Kvantitativ ansats. 

 

SF-36 Frågeformulär 

användes. 

N= 25 deltagare som 

genomgått amputation. 

 

N= 9 deltagare med 

diabetesfotsår. 

Jämförelsen mellan 

amputerade patienter och 

patienter med befintliga sår 

påvisade att 

smärtproblematiken var 

signifikant påtaglig för 

patienterna med 

diabetesfotsår. Övriga 

punkter i instrumentet SF-36 

påvisade inte några 

betydande skillnader mellan 

grupperna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel, 72% 

 

21/29 Poäng. 

 

 



 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalite 

3. 

Carlos, L. M., Blanes, 

L., Veiga, D. F., 

Gomes, H.C. & 

Ferreira, L. M. 

 

2011 

 

Brazilien. 

Health-related quality of life 

and self-esteem in patients with 

diabetic foot ulcers: results of a 

cross sectional study 
 

 

 

 

Att utvärdera hälsorelaterad 

livskvalitet och 

självförtroende hos patienter 

med diabetesfotsår genom 

jämförelse med en 

diabeteskontrollgrupp. 

Kvantitativ ansats. 

 

Tvärsnittsstudie 

 

SF-36 Frågeformulär 

användes för att mäta 

livskvalitet. 

 

Självförtroende mättes 

med Rosenberg Self-

Esteem Scale. 

 

På grund av 

participanternas låga grad 

av utbildning utfördes 

mätningarna som 

intervjuer där en av 

författarna fyllde i 

mätinstrumenten. 

 

Data skrevs in i ett Excel-

ark och analyserades med 

SPSS 17.0. 

N=35. 

 

N= 15 deltagare med 

diabetesfotsår. 

 

N= 20 deltagare med 

diabetes utan fotsår. 

Demografin skiljer inte 

mellan patienterna i 

studiegruppen och 

kontrollgruppen, i båda 

grupperna var 80% kvinnor. 

Studien belyser stora 

skillnader där hälsorelaterad 

livskvalitet är signifikant 

sämre i gruppen med 

diabetesfotsår. Mätningen 

gällande självförtroende gav 

inga betydande skillnader 

grupperna emellan. 

Hög, 86% 

 

25/29 Poäng. 

 
 

4. 

Jelsness-Jørgensen, L. 

P., Ribu, L., Bernklev, 

T. & Moum, B. J. 

 

2011 

 

Norge. 

Measuring health-related 

quality of life in non-

complicated diabetes patients 

may be an effective parameter 

to assess patients at risk of a 

more serious disease course: a 

cross-sectional study of two 

diabetes outpatient groups. 

Att beskriva hälsorelaterad 

livskvalitet hos patienter i en 

jämförelse mellan en grupp 

med diabetesfotsår och en 

grupp med diabetes utan 

fotsår. Sekundärt önskas 

slutsatser om påverkan av 

sociodemografiska aspekter. 

Kvantitativ ansats. 

 

Tvärsnittsstudie. 

 

SF-36 frågeformulär 

användes för att samla in 

data om hälsorelaterad 

livskvalitet som 

analyserades med PASW 

17.0. 

N= 130 deltagare i 

diabetesgruppen. 

 

N= 127 deltagare i 

gruppen med 

diabetesfotsår. 

Belyser att patienterna med 

diabetesfotsår hade 

signifikant lägre 

hälsorelaterad livskvalitet än 

diabetesgruppen i 7 av 8 

underskalor i SF-36. Utöver 

detta sågs även att 

diabetesgruppen utan sår 

tenderade att få sämre 

livskvalitet i samband med 

ökad mängd komplikationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög, 93% 

 

27/29 Poäng. 

 

 



 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalite 

5. 

Obilor, H. N. & 

Adejumo, P. O. 

 

2015 

 

Nigeria. 

Assessment of diabetic foot 

ulcer-related pain and its 

relationship to quality of life. 

Att utvärdera diabetesfotsår-

relaterad smärta och dess 

samband med med 

patienternas välmående. 

Kvantitativ ansats. 

 

Deskriptiv 

tvärsnittsstudie. 

 

SF-12 Generiskt 

frågeformulär användes 

för att mäta livskvalitet. 

 

Wound-related pain pain 

questionare användes för 

att utvärdera smärta. 

N= 14 deltagare med 

diabetesfotsår. 

Alla participanter 

rapporterade diabetesfotsår- 

relaterad smärta i samband 

med vila, ansträngning och 

ADL. Samband fanns 

mellan  smärtan och lägre 

rapporterad fysisk funktion 

samt och social funktion. 

Deltagare som rapporterade 

smärta i samband med 

såromläggning (78,6%) hade 

även sämre resultat gällande 

psykisk stress och nedsatt 

psykiskt välmående. 

Medel, 65% 

 

19/29 Poäng. 

 

 

6. 

Pedras, S., Carvalho, 

R. & Pereira, M. G. 

 

2016 

 

Portugal. 

Predictors of quality of life in 

patients with diabetic foot 

ulcer: The role of anxiety, 

depression, and functionality. 

 

Att utforska relationen mellan 

oro, depressiva symtom och 

funktion som förutsägelser 

för livskvalitet hos patienter 

med diabetesfotsår med 

kliniska variabler i åtanke. 

Kvantitativ ansats. 

 

Tvärsnittsstudie som 

ingår i en longitudinell 

studie. 

N= 202. Fastställde att mental hälsa 

enligt SF-36 inte påverkades 

i lika hög grad som fysisk 

hälsa hos patienterna. De 

negativa sambanden mellan 

de fysiska apekterna i SF-36 

hade starka samband med 

etiologin för såret, kön, 

ålder, antal 

sjukhusinläggningar senaste 

året, smärta, ångest/oro och 

depressiva symtom samt 

durationen för 

diabetesfotsåret. 

Hög, 93% 

 

27/29 Poäng. 

 

 

 

 

7. 

Raspovic, K. M., Ahn, 

J., La Fontaine, J., 

Lavery, A. L. & 

Wukich, D. K. 

 

2017 

 

USA 

End-stage renal disease 

negatively  affects physical 

quality of life in patients with 

diabetic foot complications. 

Att utvärdera effekten av 

njursjukdom hos patienter 

med diabetesfotsår genom att 

jämföra en grupp med 

diabetesfotsår med 

njursjukdom mot en 

kontrollgrupp utan 

njursjukdom med 

diabetesfotsår. 

Kvantitativ ansats. 

 

Kohortstudie. 

 

SF-36 Frågeformulär 

användes för att mäta 

hälsorelaterad 

livskvalitet. 

N= 90 deltagare. 

 

N= 30 deltagare i 

studiegruppen med 

njursjukdom. 

 

N= 60 deltagare i 

kontrollgruppen med 

diabetesfotsår utan 

njursjukdom. 

 

 

 

 

Studiegruppen hade lägre 

hälsorelaterad livskvalitet än 

kontrollgruppen i 

sammanfattning av fysiska 

domäner. Ingen signifikant 

skillnad sågs i den mentala 

sammanfattningen. 

 

Hög, 93% 

 

27/29 Poäng. 



 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalite 

8. 

Rerkasem, K., 

Kosachunhanun, N., 

Tongprasert, S. & 

Guntawongwan, K. 

 

2009 

 

Thailand 

 

 

A multidisciplinary diabetic 

foot protocol at chiang mai 

university hospital: cost and 

quality of Life. 

Att jämföra hälsorelaterad 

livskvalitet från patienter med 

diabetesfotsår. En 

kontrollgrupp som erhåller 

standard vård jämförs med en 

studiegrupp som får vård 

enligt ett diabetes fot 

protokoll. 

Kvantitativ ansats. 

 

SF-36 Frågeformulär 

användes för att mäta 

hälsorelaterad 

livskvalitet. 

 

 

N=96  deltagare 

 

N= 40 deltagare med 

standard vård. 

 

N=56 deltagare som 

vårdas enligt ett 

diabetesfot protokoll. 

Kontrollgruppen har lägre 

hälsorelaterad livskvalitet i 

domänerna gällande fysisk 

och mental hälsa än 

studiegruppen enligt SF-36 

mätningarna. 

Medel, 72% 

 

21/29 Poäng. 

 

 

 

 

9. 

Ribu, L., Hanestad, B. 

R., Moum, T., 

Birkeland, K. & 

Rustoen, T. 

 

2007 

 

Norge 

A comparison of the health-

related quality of life in patients 

with diabetic foot ulcers, with a 

diabetes group and a 

nondiabetes group from the 

general population. 

Att beskriva hälsorelaterad 

livskvalitet hos patienter med 

diabetesfotsår genom att 

jämföra patientgruppen med 

två kontrollgrupper, den ena 

gruppen är diagnosticerade 

med diabetes, den andra 

gruppen motsvarar ett 

genomsnitt av befolkningen. 

Kvantitativ ansats. 

 

Tvärsnittsstudie. 

 

SF-36 Frågeformulär 

användes. 

N= 127 deltagare i 

diabetesfotsårsgruppen. 

 

N= 221 deltagare i 

diabetes 

kontrollgruppen. 

 

N= 5903 deltagare i 

kontrollgruppen som 

motsvarar befolkningen. 

 

Alla deltagare var över 

20år. 

I samtliga undersökningar 

sågs att personerna med 

diabetesfotsår hade en sämre 

hälsorelaterad livskvalitet än 

kontrollgruppen med 

diabetes och 

kontrollgruppen som 

motsvarar befolkningen i 

stort. 

Hög, 93% 

 

27/29  Poäng. 

 

 

10. 

Sanjari, M., Safari, S., 

Shokoohi, M., 

Safizadeh, H., 

Rashidinezhad, H., 

Mashrouteh, M. & 

Alavi, A. 

 

2011 

 

Iran. 

A Cross-Sectional Study in 

Kerman, Iran, on the Effect of 

Diabetic Foot Ulcer on Health-

Related Quality of Life 

Att belysa diabetesfotsårens 

betydelse för hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Kvantitativ ansats. 

 

Tvärsnittsstudie. 

 

SF-36 frågeformulär 

användes. 

 

SPSS 15 användes för att 

analysera data. 

N= 132. 

 

N= 54 deltagare i en 

grupp med 

diabetesfotsår. 

 

N= 78 deltagare med 

diabetes men utan 

diabetesfotsår. 

Hälsorelaterad livskvalitet 

uppmätt med SF-36 var 

signifikant lägre hos 

patienterna med 

diabetesfotsår än i 

kontrollgruppen. Främst 

sågs skillnader i de fysiska 

domänerna och kroppslig 

smärta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög, 82% 

 

24/29 Poäng. 

 

 

 

 



 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalite 

11. 

Sekhar, M. S., 

Thomasa, R. R., 

Unnikrishnana, M. K., 

Vijayanarayanaa, K. 

& Rodriguesb, G. S. 

 

2015 

 

Indien. 

 

Impact of diabetic foot ulcer on 

health-related quality of life: A 

cross-sectional study 

Att jämföra hälsorelaterad 

livskvalitet mellan 

diabetespatienter med och 

utan diabetesfotsår. 

Kvantitativ ansats. 

 

Tvärsnittsstudie. 

 

RAND- 36 frågeformulär  

användes för att samla in 

data om livskvalitet. 

 

N= 400. 

 

N= 200 deltagare med 

diabetesfotsår. 

 

N= 200 deltagare med 

diabetes utan 

diabetesfotsår. 

Studien belyser att både 

kontrollgruppen och 

diabetesfotsårsgruppen hade 

relativt låg livskvalitet. I en 

jämförelse grupperna 

emellan sågs att 

participanterna med 

diabetesfotsår hade lägre 

livskvalitet i alla åtta 

underkategorier som mättes. 

Hög, 93% 

 

27/29 Poäng. 

 

 

12. 

Yao, H., Ting, X., 

Minjie, W., Yemin, C., 

Xiqiao, W., Yuzhi, J., 

Ming, T., Weida, W., 

Peifen, Q. & 

Shuliang, L.   

 

2012 

 

Kina 

 

The investigation of 

demographic characteristics and 

the health-related quality of life 

in patients with diabetic foot 

ulcers at first presentation. 

 

Att utforska karaktäristiska 

hos personer med 

diabetesfotsår, deras 

hälsorelaterad livskvalitet och 

sambanden mellan 

karaktäristiska och 

hälsorelaterad livskvalitet. 

Kvantitativ ansats. 

 

Prospektiv 

observationsstudie. 

 

SF-36 Frågeformulär 

användes för att mäta 

hälsorelaterad 

livskvalitet. 

 

Datan analyserades med 

SPSS 17.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= 131 deltagare med 

diabetes typ 2 och 

diabetesfotsår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I jämförelse med 

medelpopulationen i China 

hade studiens participanter 

lägre hälsorelaterad 

livskvalitet i 8/8 domäner. 

Samband sågs mellan låg 

hälsorelaterad livskvalitet 

och sårets allvarlighetsgrad 

mätt med Wagners mätskala. 

Hög, 86% 

 

25/29 Poäng. 



 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalite 

13. 

Yekta, Z., Pourali, R. 

& Mohammad 

Ghasemi-rad, M. 

 

2011 

 

Iran. 

 

Comparison of demographic 

and clinical characteristics 

influencing health-related 

quality of life in patients with 

diabetic foot ulcers and those 

without foot ulcers. 

Att jämföra hälsorelaterad 

livskvalitet hos patienter med 

diabetesfotsår med en 

patientgrupp med diabetes 

men utan sår för att fastställa 

vilka demografiska och 

kliniska karaktäristiska som 

påverkar hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Kvantitativ ansats. 

 

Tvärsnittsstudie. 

 

Mätinstrument SF-36 

användes för att samla 

data om livskvalitet. 

 

Wagners classification 

scale användes för att 

gradera diabetesfotsåren 

mellan 0-5. 

 

Sociodemografin i 

grupperna samlades via 

frågeformulär. 

 

Data analyserades med 

SPSS 17. 

 

 

 

 

 

N= 250 

 

N= 90 deltagare i 

gruppen med 

diabetesfotsår. 

 

N= 160 deltagare i 

kontrollgruppen med 

diabetes utan sår. 

Gruppen med diabetesfotsår 

har sämre hälsorelaterad 

livskvalitet i 4/8 domäner av 

SF-36 formuläret. Samband 

som sågs med 

sociodemografiska aspekter 

och låg livskvalitet i 

gruppen med diabetesfotsår 

var manligt kön, lägre 

utbildning, högre 

medelålder, högre BMI, flera 

levde ensamma och 

dessutom en större andel 

rökare. Ingen större skillnad 

kunde ses i smärta mellan 

grupperna, skillnaderna låg i 

social funktion, PCS, MCS. 

Hög, 89% 

 

26/29 Poäng. 

 

 



 

 

Bilaga 3. Utvecklad resultatingress. 

Fyra av studierna är utförda i Europa (Boutoille, Féraille, Maulaz & Krempf, 2008; 

Jelsness-Jørgensen, Ribu, Bernklev & Moum, 2011; Pedras, Carvalho, Pereira, 2016; 

Ribu, Hanestad, Moum, Birkeland & Rustoen, 2007), sex studier utfördes i Asien 

(Alzahrani, & Sehlo, 2011; Rerkasem, Kosachunhanun, Tongprasert & 

Guntawongwan, 2009; Sanjari, Safari, Shokoohi, Safizadeh, Rashidinezhad, 

Mashrouteh, & Alavi, 2011; Sekhara, Thomasa, Unnikrishnana, Vijayanarayanaa, 

Rodriguesb, 2015; Yao, Ting, Minjie, Yemin, Xiqiao, Yuzhi, Ming, Weida, Peifen & 

Shuliang, 2012; Yekta, Pourali, & Ghasemi-rad, 2011), en studie i Afrika (Obilor, 

Adejumo, 2015), en studie från Nordamerika (Raspovic, Ahn, La Fontaine, Lavery & 

Wukich, 2017) och en studie utfördes i Sydamerika (Carlos, Blanes, Veiga, Gomes & 

Ferreira, 2011). Syftet i samtliga studier innefattar att mäta hälsorelaterad livskvalitet 

hos personer med diabetesfotsår med hjälp av mätinstrument. Studierna använde de 

generiska mätinstrumenten Short form- 36 (SF-36), Short Form- 12 (SF-12) och 

RAND- 36 för att mäta hälsorelaterad livskvalitet. Vanligast förekommande var SF-

36. Obilor och Adejumo (2015) använde SF-12 som har samma domäner som SF-36. 

Sekhar et al. (2015) använde mätinstrumentet RAND-36 som delar sex av åtta 

domäner med SF-12 och SF-36. RAND-36 är en licensfri vidareutveckling av SF-36 

och domänerna som omnämns emotionellt välmående “Emotional well-being” (EW) 

och energi/utmattning “Energy/fatigue” (EF) används synonymt med domänerna 

mental hälsa “ Mental health” (MH) och vitalitet “Vitality” (VT). RAND-36 finns fritt 

tillgängligt på nätet och ökar därför frekvent i popularitet (Orwelius, 2015; RAND 

Corporation, u.å.). Domänerna för respektive mätinstrument finns beskrivna i Tabell 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabell 4. 

*Sammanlagd kroppslig och mental aspekt som sammanfattar domänerna ovan, används inte i alla inkluderade artiklar. PCS 

är sammanfattning av PF, RP, GH och BP. MCS sammanfattar VT, SF, RE och MH. 
**Sammanlagd kroppslig och mental aspekt som sammanfattar domänerna ovan. PCS är sammanfattning av PF, 

RP, GH och BP. MCS sammanfattar EF, SF, RE och EW. 

 

SF-36, SF-12 och RAND-36 är generiska mätinstrument med avsikt att mäta häls-

orelaterad livskvalitet hos personer. Instrumenten är uppbyggda enligt Tabell 3. 

Varje domän innehåller en eller flera frågor som besvaras med alternativ enligt 

Likert skala med svarsalternativ från lägst till högst och högst till lägst enligt 1-3, 

1-5, 1-6 samt ja och nej frågor. I resultaten presenteras sedan svaren för varje 

domän i en skala från 0-100 där 0 representerar lägst hälsorelaterad livskvalitet i 

domänen och 100 motsvarar bästa tänkbara hälsorelaterade livskvalitet i domänen 

(Pedras et al., 2011). Har alla domäner fullständiga resultat i en studie får artikeln 

presentera de sammanfattande domänerna PCS och MCS i resultatet. Raspovic et 

al. (2017) beskriver att medianen för populationen i USA i domänerna PCS och 

MCS är 50. Således innebär PCS och MCS under 50 en lägre hälsorelaterad 

livskvalitet än den genomsnittliga populationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF-36 Domäner (n=11 artiklar) SF-12 Domäner (n=1 artiklar) RAND- 36 Domäner (n=1 artiklar) 

Physical functioning (PF) Physical functioning (PF) Physical functioning (PF) 

Role-Physical (RP) Role-Physical (RP) Role-Physical (RP) 

Bodily pain (BP) Bodily pain (BP) Bodily pain (BP) 

General health (GH) General health (GH) General health (GH) 

Vitality (VT) Vitality (VT) Energy/Fatigue (EF) 

Social functioning (SF) Social functioning (SF) Social functioning (SF) 

Role emotional (RE) Role emotional (RE) Role emotional (RE) 

Mental health (MH) Mental health (MH) Emotional well-being (EW) 

Physical component summary (PCS)* Physical component summary (PCS)* Physical component summary (PCS)** 

Mental component summary (MCS)* Mental component summary (MCS)* Mental component summary (MCS)** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


