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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Diabetesrelaterade sår är en senkomplikation av typ 2 diabetes som karaktäriseras av 

infektion, sårbildning och/eller förstörelse av djupare vävnader. De vanligaste orsakerna till 

uppkomsten av sår är perifer neuropati, fotdeformitet och trauma med varierande grad av 

perifer kärlsjukdom. Hos personer med typ 2 diabetes är förekomsten av diabetesrelaterade 

sår varierat mellan 2 % till 6,8 % och personer med försämrad metabol kontroll har en ökad 

risk att drabbas av sår. En av de viktigaste åtgärderna för att undvika diabetesrelaterade sår är 

preventiva åtgärder genom egenvård eller assisterad egenvård.  

Syfte 

Att genom litteraturöversikt kartlägga hur personer med typ 2 diabetes bedömer sin livskvalité 

vid diabetesrelaterade sår. 

Metod 

Litteraturöversikt som utgjordes av tio artiklar med kvantitativ och mixad metod. Artiklarna 

hade sökts fram i databaserna Pubmed och Chinal och värderades med hjälp av både SBU:s 

granskningsmallar och modifierade kvalitetsgranskningsmallar. 

Resultat 

De tio artiklarna visade att personer med diabetes hade försämrad hälsorelaterad livskvalité 

(HRQoL), jämfört med populationen i allmänhet och att det försämrades ytterligare vid 

diabetesrelaterade sår. Personer med diabetesrelaterade sår upplevde en större inskränkning i 

rörlighet och socialt liv, vilket påverkade HRQoL negativt. Minst påverkades HRQoL på 

mental hälsa generellt men det fanns en ökad variabilitet av ångest/depression hos personer 

med diabetesrelaterade sår relaterat till oro över sårläkningen, rädsla för att vara beroende av 

andra och rädsla för amputation.  

Slutsats 

Personer med diabetesrelaterat sår har en försämrad livskvalité gällande mental hälsa och 

fysisk hälsa. Det är viktigt att vi inom hälso- och sjukvården bistår dessa patienter tidigt med 

rätt instanser och individuellt stöd.  Både gällande behandlingen av såret men också hjälp så 

att de kan hantera vardagen mentalt och fysiskt. 

 

Nyckelord: Diabetesrelaterade sår, Livskvalité, Typ 2 diabetes 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background 

Diabetes related ulcer is a type 2 diabetes complication, which is characterized by infection, 

wounding and/or damage to deeper tissues. The most common causes of ulceration are 

peripheral neuropathy, foot deformity and trauma with varying degrees of peripheral vascular 

disease. In cases of type 2 diabetes, the incidence of diabetes-related wounds varies between 

2% to 6.8%, where people with impaired metabolic control have an increased risk of 

wounding. One of the most important measures to avoid diabetes-related wounds is 

preventative measures through self-care or assisted self-care. 

Purpose 

Use a literature review, to examine how people with type 2 diabetes assess their quality of life 

with diabetes-related ulcers. 

Method 

Literature review consisting of ten articles with quantitative and mixed design. The articles 

have been retrieved from the databases Pubmed and Chinal and have been analysed using 

both SBU review templates and modified quality review templates. 

Results 

All ten articles showed that people with diabetes have poor health-related quality of life, 

(HRQoL) compared to the general population and that it further deteriorates in diabetes-

related ulcer. Persons with diabetes-related ulcer experience a greater restriction in mobility 

and social life, which negatively affects HRQoL. Mental health in general is the factor that is 

least affected, but there is an increased variability of anxiety/depression in people with 

diabetes-related ulcer related to worry about healing of the wound, fear of dependence on 

others and fear of amputation. 

Conclusion 

Persons with diabetes-related ulcer have a poor quality of life in terms of mental- and physical 

health. In an early phase, it is important for healthcare professionals to give support in the 

right manner and give individual support both in the treatment of the ulcer and also in helping 

them to handle everyday life mentally and physically. 

 

Keyword: Diabetes related ulcer, Type 2 diabetes, Quality of life   
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BAKGRUND 

Diabetes mellitus är en sjukdom som beskrevs redan på Ebers egyptiska papyrusrullar som ett 

polyuriskt tillstånd. Diabetes mellitus, som betyder ”honungssött som rinner igenom” har fått 

sitt namn från den tid då smaken användes som diagnostik och det konstaterades att 

sjukdomen hade ingen bot, människorna dog av svält. I samband med att insulinet upptäcktes 

1921 kunde effektiv behandling startas och människor med diabetes över hela världen har 

kunnat räddas till livet (Agardh & Berne, 2009).    

 

Diabetes mellitus 

Det finns två olika huvudformer av diabetes, typ 1 och typ 2. Diabetes kan även uppkomma 

under graviditet, vid läkemedels- och kemisk intoxikation, vid genetiska störningar, 

endokrinopatier, insulinreceptorstörningar och vid bukspottkörtelsjukdom. Gemensamt är ett 

tillstånd där glukoskoncentrationen i blodet är förhöjt på grund av kronisk och/eller relativ 

insulininsufficiens (Forbes & Cooper, 2013). Diagnosen diabetes baseras på faste-

plasmaglukos över sju och plasmaglukos två timmar efter glukosbelastning (intag av 75 g 

glukos i ett oralt glukostoleranstest) på över 11.1 mmol/L, vid två oberoende mättillfällen. 

Diabetes kan även diagnostiseras utifrån HbA1c värde över 48 mmol/mol vid två olika 

tillfällen, i kombination med symtom (Läkemedelsverket, 2017). 

 

Typ 2 diabetes står för majoriteten av all diabetes både i Sverige och internationellt. I Sverige 

finns det idag 427 000 personer med diabetes varav cirka 341 600 (80 %) har typ 2 diabetes 

(Nationella diabetesregistret [NDR], 2017). Utöver detta tillkommer även cirka 2000 kvinnor 

per år med graviditetsdiabetes, detta är ett tillfälligt tillstånd men risken att senare i livet 

utveckla typ 2 diabetes ökar. Dessutom har 10–15 % av befolkningen i Sverige ett förstadium 

till diabetes, prediabetes, med ökad risk att utveckla typ 2 diabetes (Läkemedelsverket, 2017).  

 

Typ 2 Diabetes   

Typ 2 diabetes uppkommer vanligen efter 40 års ålder och karaktäriseras av en kombination 

av insulinresistens och reducerad betacellfunktion. Minskad betacellfunktion gör att 

insulinfrisättningen inte är tillräcklig för att kompensera för insulinresistens. Orsaker till 
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insulinresistens är övervikt, fysisk inaktivitet, kostens sammanställning, låg födelsevikt 

och/eller ärftliga faktorer (Mulder, 2017).  

 

Otillräcklig eller minskad fysisk aktivitet och förändrade och ohälsosamma levnadsvanor har 

gjort att förekomsten av övervikt och fetma ökar bland befolkningen. Detta ökar också risken 

för typ 2 diabetes. Förebyggande åtgärder kan minska risken att utveckla typ 2 diabetes och 

därmed även behovet av sjukvård. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder (2017) innehåller rekommendationer och metoder för att 

stödja personer som ligger i riskgruppen för att utveckla typ 2 diabetes. Det innebär att 

förändra osunda levnadsvanor, såsom alkoholvanor, tobaksanvändning, otillräcklig fysisk 

aktivitet och matvanor (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Grunden för behandling av typ 2 diabetes är kost och livsstilsförändringar, där viktnedgång 

och fysisk aktivitet är viktigt för att uppnå tillfredställande metabol kontroll. Rökstopp ger en 

minskning av flera riskfaktorer inklusive insulinresistens och kardiovaskulär risk. Metformin 

utgör basen vid behandling med orala glukossänkande läkemedel och bör i regel påbörjas 

redan vid diagnos. Metformin är ett beprövat preparat som minskar risken för kardiovaskulär 

sjukdom och dödlighet samt även minska risken för mikrovaskulära komplikationer. 

Metformin sänker HbA1c med ungefär 10–15 mmol/mol, vilket är likvärdigt med andra orala 

glukossänkande läkemedel utan att orsaka hypoglykemi (Läkemedelsverket, 2017).  

 

Typ 2 diabetes är en progressiv sjukdom, där behandlingen regelbundet behöver utvärderas 

och omprövas samt att risk för överbehandling måste beaktas, särskilt hos sköra och äldre 

personer. Den glukossänkande läkemedelsbehandlingen ska vara individuellt anpassad och ta 

hänsyn till personens förutsättningar och samsjuklighet. När personen inte uppnår målet för 

glukoskontroll med orala läkemedel och vid bristande egenproduktion av insulin påbörjas 

behandling med insulin (Läkemedelsverket, 2017).  

 

Senkomplikationer 

Diabetes mellitus är förknippat med ett antal komplikationer och vid typ 2 diabetes är det känt 

att det finns en ökad risk för komplikationer orsakade av framförallt dålig blodsockerkontroll, 

med kronisk höjning av blodglukosnivåer och lång diabetesduration. Vid höga glukosvärden, 

hyperglykemi, under lång tid bildas avlagringar och förträngningar i kroppens små och stora 
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blodkärl och detta ger upphov till mikrovaskulära och makrovaskulära komplikationer. 

Mikrovaskulära komplikationer är skador på de små kärlen och inkluderar ögonsjukdomar 

(retinopati) som kan påverka synen på lång sikt, njursjukdom (nefropati) som kan leda till ett 

behov av dialys eller njurtransplantation och nervskador (neuropati) som bland annat kan leda 

till fotsår (Forbes & Cooper, 2013). Makrovaskulära komplikationer är skador på artärerna 

som ger arterioskleros (åderförkalkning) och detta leder till en ökad risk för stroke, 

hjärtinfarkt och nedsatt cirkulation, i bland annat benen. Den ökade risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar ger också en ökad risk för dödlighet och personer med diabetes har en högre 

dödlighet än befolkningen i övrigt (Socialstyrelsen, 2017). Andra komplikationer till följd av 

diabetes som kan uppkomma är depression, demens och sexuell dysfunktion (Forbes & 

Cooper, 2013).  

 

Komplikationerna till diabetes medför ett stort lidande för personen och en stor kostnad för 

samhället och de flesta komplikationer är irreversibla och därmed är det viktigt att förebygga 

dem (Läkemedelsverket, 2017). Diabeteskomplikationer kan fördröjas eller förebyggas 

genom att angripa de riskfaktorer som har störst samband med uppkomsten av förändringar i 

små och stora blodkärl. Detta innebär en effektiv blodsockersänkande behandling, 

blodtrycksbehandling och blodfettsbehandling, stöd för att sluta röka och vid behov stöd för 

att öka sin fysiska aktivitet (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Diabetesrelaterade sår 

Diabetesrelaterade sår kan definieras som infektion, sårbildning och/eller förstörelse av 

djupare vävnader (Apelqvist & Larsson, 2000) och de vanligaste orsakerna till uppkomsten av 

sår är perifer neuropati, fotdeformitet och trauma med varierande grad av perifer kärlsjukdom. 

Neuropati bidrar till fotsår genom bortfall av hudsensibilitet, muskelförtvining med 

efterföljande fotdeformering och förändrad gångteknik (Socialstyrelsen, 2015). Neuropati 

kommer ofta succesivt, vilket gör att personen inte i tid reagerar på nedsatt hudsensibilitet. 

Autonom neuropati leder till skelettförändringar, fotsvullnad, minskad svettutsöndring och 

förändring av den lokala genomblödningen (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU], 2014). 

 

Yttre orsaker till ett diabetessår är olämpliga skor eller mekaniskt skada och lokaliseras 

vanligen till tår eller fotrygg.  
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Stressår (utmattningssår) orsakas av förändrat gångmönster och lokaliseras ofta på framfotens 

fotsula eller stortåns undersida. I europiska undersökningar utgör dessa sår oftast mellan 15–

20 % av fotsåren. Trycksår är lokaliserade runt hälen och sår orsakade av nedsatt 

blodcirkulation återfinns på tåspetsar och undersidan av foten (SBU, 2014).  

 

Hos personer med typ 2 diabetes är förekomsten av diabetesrelaterade sår varierat mellan 2 % 

till 6,8 % och personer med försämrad metabol kontroll har en ökad risk att drabbas av sår. 

Upp till 90 % av befolkningen med diabetes kommer uppleva neuropati och 25 % - 50 % av 

dessa är med om flertal komplikationer som kan leda till amputation (Markuson et al., 2009). 

Minst 75 % av alla diabetesrelaterade amputationer på nedre extremiteter beror på ett sår 

nedanför fotleden som succesivt försämrats med djup infektion och/eller kritisk ischemi med 

gangränutveckling som följd (Socialstyrelsen, 2015). Inom primärvården i Sverige har 0,6 % 

av patienterna med diabetes pågående allvarlig fotsjukdom, 1,8 % har tidigare haft sår och 

21,8 % har neuropati och/eller angiopati med ökad risk för att utveckla fotsår (NDR, 

årsrapport, 2015). Kostnaderna för behandling av sår är hög, speciellt vid amputation där det 

ofta krävs långvarig sjukhusvistelse, rehabilitering och även ett större behov av omvårdnad 

och medicinsk hjälp (Apelqvist & Larsson, 2000). Risken för fotsår ökar med låg social 

position, låg utbildningsnivå och bristande tillgång till hälso- och sjukvård (SBU, 2014). 

 

Grunden för behandling av diabetesrelaterade sår innebär lokal sårvård med kirurgiskt 

borttagande av död vävnad, avlastning, förband som främjar en fuktig sårmiljö, vaskulär 

bedömning, behandling av aktiv infektion samt optimerad glykemisk kontroll (Everett & 

Mathioudakis, 2018). Vid diabetesrelaterade sår behöver det etableras ett nära samarbete med 

ett multidisciplinärt fotteam, för att förbättra möjligheten till sårläkningen och minska risken 

för amputation. Kompetenser i ett multidisciplinärt fotteam kan bestå av 

diabetessjuksköterska, kärlkirurg, infektionsläkare, ortoped, fotterapeut, ortopedingenjör, 

radiolog och klinisk fysiolog. Målet med behandlingen och omhändertagandet av fotsår är att 

påskynda och åstadkomma sårläkningen, genom en systematisk behandlingsstrategi med ett 

personcentrerat förhållningssätt. För att detta ska vara möjligt krävs det att hälso- och 

sjukvården koordinerar samverkan mellan det multidisciplinära fotteamet, primärvården 

och/eller hemsjukvården (Socialstyrelsen, 2017). Utöver detta har även personens egna 

värderingar och attityd stor påverkan på förutsättningarna att fullfölja behandlingen och nå 

god sårvård (Internetmedicin, 2017). 
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Egenvård – prevention 

En av de viktigaste åtgärderna för att undvika diabetesrelaterade sår är preventiva åtgärder 

genom egenvård eller assisterad egenvård. Enligt socialstyrelsen definieras egenvård som 

hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en 

patient själv kan utföra (Socialstyrelsen, SOSFS 2009:6). En viktig del i egenvården är att ge 

personer med diabetes utbildning i fotvård, råd angående vård av fötterna när det gäller 

hygien, inspektion av fötterna, personlig hygien samt lämpliga fotbeklädnader både inomhus 

och utomhus (SBU, 2014). I förebyggande fotvård ingår regelbunden undersökning av 

fötterna, patient- och personalundervisning, fotvård av utbildad fotterapeut, samt 

ortopedteknisk behandling. Syftet med preventiv fotvård är att förbättra cirkulationen, 

förebygga risken för infektion, minska bensvullnad, effektiv smärtbehandling samt förebygga 

komplikationer, som fotdeformiteter, perifer kärlsjukdom, sprickbildningar och torr hud samt 

sår (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Betydelsen av god diabetesvård presenteras i en artikel från Australien (van Netten et al., 

2018) där syftet var att skapa en uppdaterad riktlinje för ortopediska skor och ortopediska 

fotinlägg hos personer med diabetes. I publikationen har de granskat nya ortopediska skor och 

fotinlägg, internationella riktlinjer och expertutlåtande tillsammans med Australiens riktlinjer 

från 2013. Australiens riktlinjer liknar de rekommendationer som presenteras på 

socialstyrelsens hemsida för diabetes och högriskfötter (Socialstyrelsen, 2015). Resultat av 

studien visar att personer med diabetes bör använda fotriktiga skor som skyddar och passar, 

alltid använda strumpor, undvika barfotagång, alltid inspektera skorna innan användning och 

inspektera fötterna efter användning av skorna för att upptäcka tryck och skav (van Nettan et 

al., 2018). 

 

Dorresteijn, Kriegsman, Assendelft och Valk (2014) beskriver effekten av patientutbildning 

för att förhindra uppkomsten av sår hos personer med diabetes. Fotvårdskunskap och positivt 

patientbeteende som ett resultat av utbildning, förbättrar personers fotvårdskunskaper och har 

effekt på kort sikt. Det finns dock otillräckligt med stöd enligt studien för att utbildning 

ensamt utan ytterligare förebyggande åtgärder kommer att reducera förekomsten av sår och 

amputationer hos personer med diabetes. 
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Livskvalité 

Livskvalité är ett begrepp som används som mått på individens egen uppfattning om sitt 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Det är en personlig upplevelse som varierar över 

tid och påverkas av livssituationen (SBU, 2012). Livskvalité definieras som ”individens 

uppfattning av sin ställning i livet inom ramen för det kultur- och värdesystem där de bor och 

i förhållande till deras mål, förväntningar, normer och bekymmer” (Nutbeam, 1998).  

Livskvalité är utifrån denna definition en subjektiv utvärdering som innehåller både positiva 

och negativa dimensioner och som är dolt i kulturella, sociala och miljömässiga omgivningar. 

Världshälsoorganisationen, WHO, urskiljer sex områden som beskriver kärnan av livskvalité: 

ett fysiskt område (energi/trötthet), ett psykologiskt område (känslor), oberoende/frihet, 

sociala relationer, miljö och personlig tro. Områdena för hälsa och livskvalité är 

kompletterande och överlappande. Livskvalitén återspeglar hur personer upplever hur deras 

behov är tillfredsställda och att de inte nekas möjligheten att uppnå glädje, oberoende av deras 

fysiska hälsotillstånd, sociala- och ekonomiska förhållanden. En viktig del i hälsofrämjande 

arbete är inte bara att förebygga ohälsa utan också att förbättra livskvalitén. Särskilt viktigt är 

detta hos äldre personer, kroniskt sjuka, terminalt sjuka och funktionshindrade (Nutbeam, 

1998). 

 

Hälsan har betydelse för hur livskvalitén upplevs men också andra delar påverkar som familj, 

ekonomi, boende samt stöd och samhörighet med andra människor (SBU, 2012). WHO 

(1997) definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.” Följande innebär 

att mätningen av hälsa och effekten av sjukvården inte bara ska innehålla en indikation för 

förändringar i frekvensen och allvarlighetsgraden av sjukdomar utan också en uppskattning på 

välbefinnandet och detta kan bedömas genom att mäta förbättringen av livskvalitén relaterat 

till hälso- och sjukvården (WHO, 1997). Hälsorelaterad livskvalité, HRQoL, är ett användbart 

begrepp för att beskriva helhetshälsan, eftersom det tar upp information om personens fysiska 

och psykiska hälsa och hur detta påverkar livskvalitén (Yin, Njai, Barker, Siegel & Liao, 

2016).   

 

Diabetesrelaterade sår påverkar livskvalitén negativt genom upplevelsen av smärta, rädsla för 

lukt, begränsningar i fysisk aktivitet, isolering och ökat vårdbehov. Känslor som kan 

förknippas med sår är skam, hopplöshet, rädsla för amputation och förändrad självbild (SBU, 
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2014). Diabetesrelaterade sår ger nedsatt rörlighet och minskad möjlighet till dagliga 

aktiviteter, vilket kan påverka livskvalitén negativt. Personer med sår upplever en negativ 

effekt både fysiskt, psykiskt och socialt, med minskning av sociala aktiviteter, begränsad 

sysselsättning och ekonomiska svårigheter (Goodridge, Trepman & Embil, 2005). 

 

Personer som behandlas och vårdas inom hälso-och sjukvården behöver få berätta om hur de 

mår, hur de upplever symtom och effekten av ordinerad behandling för att utvärdera klinisk 

vård och för att förbättra hälsorelaterad livskvalité. Särskilt viktigt är detta hos personer med 

kroniska sjukdomar (Weldring & Smith, 2013). Detta var grunden för att skapa identifierbara, 

giltiga och tillförlitliga patientrapporterande utfallsmått, PROMs (Patient-reported outcomes 

measures). Patientrapporterade utfall, PROs (Patient-reported outcomes) återges direkt av 

patienten, utan utomståendes tolkning av svaren och handlar om patientens hälsa, livskvalité 

och funktionell status, som hör samman med vård eller behandling. PROs kan mätas i 

absoluta termer och också användas för att rapportera förändringar från en tidigare åtgärd. 

PROs kan användas både som ett primärt resultat och som ett sekundärt resultat av en studie. 

PROMs är ett instrument som används för att mäta PROs och det kan mäta hälsorelaterad 

livskvalité, funktionell status, symptom, personlig erfarenhet av vården och hälsorelaterade 

beteende, såsom depression. Instrumenten kan vara antingen generella eller 

sjukdomsspecifika och oftast används frågeformulär (Weldring & Smith, 2013).  

 

Mätinstrument 

För att mäta PROs används olika instrument och kombinationer av dessa, de vanligaste är EQ-

5D och SF-36/RAND-36. Instrumenten är ett frågeformulär som patienten fyller i utifrån fyra 

huvudområden: sjukdomssymtom, funktion, hälsostatus och hälsorelaterad livskvalité. 

Rekommendationen är att använda en kombination av generellt och sjukdomsspecifikt 

formulär för att identifiera viktiga skillnader i hälsorelaterad livskvalité och för att inte missa 

oväntade effekter.  Resultatet kan sedan används för lokal kvalitetsförbättring, som en grund 

för vårdplaner, kliniska beslutsstöd, riktlinjer för behandling, övervaka komplikationer och 

förbättra patientinformation (Nilsson, Orwelius & Kristenson, 2015). 

 

SF-36 

Instrumentet består av 36 frågor som delas in i åtta domäner: fysisk funktion, fysisk roll, 

kroppslig smärta, generellt hälsotillstånd, vitalitet, social funktion, emotionell roll och mental 
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hälsa. Dessa kan sedan sammanfattas i två mått på hälsorelaterad livskvalité: en total fysisk 

komponent och en total mental komponent (Nilsson et al., 2015). 

 

SF-12  

Ett kortfrågeformulär, där frågorna är hämtade från SF-36. Det tar bara en till två minuter att 

genomföra och visar god korrelation med det större SF-36. SF-12 används ofta som ett 

hälsorelaterat frågeformulär för att mäta hälsan hos generella och specifika populationer 

(Nilsson et al., 2015). 

 

RAND-36  

Instrumentet består av 36 frågor och mäter åtta olika domäner; fysisk funktion, 

rollbegränsningar relaterat till fysiska hälsobesvär, rollbegränsningar relaterade till det 

emotionella, energi/trötthet, social funktion, emotionellt mående, smärta och generellt 

hälsotillstånd. Poängen i varje domän omvandlas till mätningar på en skala 0–100, och höga 

poäng indikerar god hälsorelaterad livskvalité (Nilsson et al., 2015; Orwelius et al., 2018).  

 

EQ-5D 

Ett generellt instrument för att mäta hälsorelaterad livskvalité. Instrumentet består av ett 

beskrivande frågeformulär med fem huvudområden: rörlighet, egenvård, vardagsaktiviteter, 

smärta/obehag samt depression/ångest. Varje område motsvarar en enkel fråga, där varje fråga 

har tre skalor: 1. Inga problem, 2. Vissa problem och 3. Stora problem (Nilsson et al., 2015).  

 

Diabetic foot ulcer scale (DFS)  

Ett sjukdomsspecifikt instrument som mäter särskilda faktorer som påverkar livet för personer 

med diabetesrelaterade sår. Följande domäner ingår i instrumentet: fysisk hälsa, daglig 

aktivitet, känslor, positiv attityd, familj/vänner, fritid, behandling och ekonomisk situation 

(Abetz, Sutton, Brady, McNulty, Gagnon, 2002). 

 

Diabetic foot ulcer scale-short form (DFS-SF)  

Ett sjukdomsspecifikt instrument för att mäta särskilda faktorer vilka påverkar personers liv 

med diabetesrelaterade sår. Instrumentet innehåller sex domäner: fritid, fysisk hälsa, 

frihet/dagligt liv, negativa känslor, oro kring sår/fötter och besvär med sårvård. Poängen 

användes på en skala från 0 till 100 och högre poäng visade på bättre hälsorelaterad 

livskvalité (Abetz et al., 2002).  
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Cardiff wound impact scale (CWIS)  

Ett validerat instrument för att bedöma hälsorelaterad livskvalité hos personer med venösa 

bensår och diabetesrelaterade sår. CWIS tillhandahåller sammanfattade poäng på välmående, 

fysiska symtom, daglig aktivitet och socialt liv. Poängen omvandlas till en skala från 0 till 100 

poäng och högre poäng indikerar bättre hälsorelaterad livskvalité (Price & Harding, 2004).  

 

Med hjälp av 15 samverkande centra runt om i världen har WHO utvecklat två olika 

instrument (PROMs) för att mäta livskvalitén, WHOQOL-100 och WHOQOL-BREF, dessa 

kan användas i olika kulturer samtidigt som resultaten från olika befolkningar och länder kan 

jämföras. Instrumenten har många olika användningsområden inom medicinsk vård, 

forskning, granskning och vid utformning av program. I klinisk verksamhet kan WHOQOL-

instrumenten användas tillsammans med andra bedömningar av patienten för att ge värdefull 

information och hitta områden där en person drabbats mest. Det fungerar också som ett 

hjälpmedel för hälso- och sjukvården för att göra de bästa valen i vården kring patienten. 

Instrumenten kan även användas för att mäta förändringar i livskvalitén under en 

behandlingsperiod (WHO, 1997).  

 

Teoretisk referensram 

Personer med diabetes och diabetesrelaterade sår kan i sin livssituation uppleva en försämring 

av livskvalitén och utifrån det ett lidande. Personer som lider, kämpar inte bara med sin 

diabetes och sitt sår, det är även en kamp med allt i livet. Det är en balansgång mellan en 

känsla av skam och en vilja att bevara sin värdighet (Jörgensen & Steenfeldt, 2010). Med 

detta som utgångspunkt har Joyce Travelbees omvårdnadsteori valts som teoretisk bakgrund. 

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori bygger på ett existentialistiskt perspektiv och teorins 

viktigaste begrepp är människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer samt 

kommunikation. Teorin fokuserar på omvårdnadens mellanmänskliga dimension. Travelbee 

ser människan som en unik och oersättlig individ, som bara existerar en enda gång i denna 

värld. Den enskilda individens upplevelser av sjukdom och lidande är bara hens egna. 

Människor är olika och därför upplevs sjukdom, smärta och lidande på olika sätt. Lidandet är 

en allmänmänsklig erfarenhet, vilket är en ofrånkomlig del i livet och alla människor kommer 

förr eller senare uppleva vad lidande är, men upplevelserna av lidandet kommer att vara 

individuella (Travelbee, 1966, refererad i Kirkevold, 2000). 
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Travelbee menar att det är av grundläggande betydelse att förstå sin sjukdom och att finna 

mening i livet utifrån sin situation, för att det leder till en personlig utveckling och 

livserfarenhet. Mellanmänskliga relationer byggs upp när sjuksköterskan interagerar med 

patienten och där den unika människan är i fokus. Sjuksköterskan hjälper patienten att hantera 

sin sjukdom och sitt lidande och ser till att relationen etableras och upprätthålls. 

Kommunikationen är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap och det används för att lära 

känna och förstå patienten (Kirkevold, 2000). 

 

Problemformulering 

Diabetesrelaterade sår är en komplikation vid typ 2 diabetes och det finns en ökad risk för 

infektion och amputation av nedre extremiteter. Detta skapar en oro och rädsla men också 

begränsningar fysiskt och socialt hos den drabbade. Det är viktigt att hälso- och sjukvården 

förstår personens situation och därmed kunna bemöta och anpassa behandlingen efter 

individuella behov, för att förbättra livskvalitén. För att detta ska vara möjligt behövs en 

översikt över vilka faktorer som påverkar livskvalitén vid diabetesrelaterade sår, för en ökad 

kunskap och förståelse. 

 

Syfte 

Att genom litteraturöversikt kartlägga hur personer med typ 2 diabetes bedömer sin livskvalité 

vid diabetesrelaterade sår. 

 

METOD 

Forskningsdesign 

Metoden som valdes är litteraturöversikt där tidigare publicerade vetenskapliga artiklar har 

granskats och gett underlag för studien. En litteraturöversikt följer vissa grundregler, vilket 

gör att risken för att slumpen eller godtycklighet ska påverka slutresultatet minimeras. En 

litteraturöversikt ska ha tydliga inklusions- och exklusionskriterier, vara systematisk, kunna 

vara reproducerbar och sökvägar ska redovisas (Henricsson, 2012). 
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Sökstrategi 

Urval 

Artiklar skrivna på engelska och svenska publicerade i vetenskapliga tidskrifter har 

inkluderats i urvalet. Sökningen begränsades till vetenskapliga artiklar som publicerats från 

januari 2006 till mars 2018.  

 

Inklusionskriterier  

Studier som beskriver livskvalité hos personer över 18 år med diabetesrelaterade sår vid typ 2 

diabetes. Kvalitativa och kvantitativa studier, originalartiklar publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter och artiklar från alla länder inkluderades. Artiklarna skulle ha ett etiskt 

godkännande och vara peer-review granskade. 

 

Exklusionskriterier  

Studier där enbart personer med typ 1 diabetes ingick och där personerna var under 18 år. 

Artiklar som hade låg kvalité efter kvalitetsgranskning och på andra språk än svenska och 

engelska exkluderades också.  

 

Databaser 

Databaser som användes för att söka artiklar är PubMed och CINAHL (Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Litteratur). PubMed är en databas med tidskriftsartiklar inom 

medicin, omvårdnad och hälso- och sjukvård. Materialet är framförallt på engelska och 

innehåller mer än 20 miljoner referenser. CINAHL är en databas för artikelsökning inom 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Databasen innehåller mer än 3000 tidskrifter och 

framförallt på engelska (Henricsson, 2012).  

 

Sökord 

Ämnesord för sökning i PubMed kallas Medical Subject Headings (MeSh) och i CHINAL 

finns ett system med ämnesord som kallas Cinahl Headings. För att söka artiklar använts ofta 

flera ord i kombination och de läggs ihop med hjälp av termerna AND, OR och NOT och 

detta kallas för booleska operatorer (Henricsson, 2012). Sökord som har använts i båda 
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databaserna är: diabetes type 2, foot, diabetic foot, foot ulcer, diabetic complications, health-

related quality of life och quality of life samt kombinationer av dessa ord med hjälp av 

booleska operatorer.   

 

Datainsamling 

Provsökning har gjorts för att optimera rätt sökord mot syftet. Efter provsökning togs kontakt 

med bibliotekarie Ulla Jacobsson, vid medicinska biblioteket, Uppsala Universitet för att få 

hjälp att ta fram MeSh termer och för att prova olika kombinationer av sökord för bästa 

sökresultat. För att se om det föreligger skillnader mellan MeSh-termerna diabetic foot och 

foot gjordes två olika sökningar med vardera ett av orden och resultat blev samma antal 

artiklar oavsett vilket av sökorden som användes. Samma kontroll gjordes med orden quality 

of life och health-related quality of life och även där blev resultat likvärdigt. Första sökningen 

gjordes i PubMed med MeSh termerna diabetes type 2 AND diabetic foot OR foot och 

resultatet blev 2164 funna artiklar. Sedan begränsades sökningen ytterligare med tillägg av 

termen quality of life och resultatet blev då 118 artiklar. Därefter användes filter för 

begränsning med artiklar publicerade senaste 12 åren utifrån inklusionskriteriet och resultatet 

blev 80 artiklar. Titel och abstrakt lästes och utifrån syftet för denna studie ansågs fem vara 

adekvata. Ytterligare en sökning gjordes, där ordet diabetic foot byttes ut mot foot 

complications. Denna sökning gav 54 artiklar, varav de flesta var dubbletter mot föregående 

sökning. En artikel uppfyllde kriterierna och var inte dubblett och valdes därför ut för vidare 

granskning. Ytterligare en artikel som motsvarade inklusionskriterierna hittades genom att 

PubMed föreslog relaterade artiklar bredvid en fulltextartikel.  

 

Sökning i CHINAL, utifrån samma sökord som i PubMed, gav träff på fem artiklar. Efter 

granskning av rubriker, visade det sig att ingen artikel uppfyllde kriterierna och de valdes 

därför bort.  

 

Det fanns från början ett stort urval av artiklar, dock fick ett flertal sorteras bort då de inte 

svarade mot syftet. Därför gjordes ytterligare en sökning genom att granska referenslistor för 

redan utvalda artiklar. De artiklar som hittades i referenslistorna och svarade mot syftet söktes 

fram i PubMed och fem artiklar kvarstod därefter för vidare granskning. Resultatet av 

litteratursökningen återfinns i tabell 1. 
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Tabell 1. Resultat av sökning 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

rubriker 

Dubbletter Lästa 

abstrakt 

Utvalda 

artiklar 

Antal efter 

granskning 

PubMed 

#1 

2018-02-

23 

(diabetes type 2)  

AND (Diabetic 

foot [mesh] OR 

foot)  

AND (quality of 

life OR health 

related quality of 

life) 

Filters: published 

in the last 10 

years 

80 80 0 16 5 5 

PubMed 

#2 

 (diabetes type 2)  

AND (foot ulcer)  

AND (quality of 

life) 

Filters: published 

in the last 10 

years 

45 45 45 0 0 0 

PubMed 

#3 

2018-02-

23 

(diabetes type 2)  

AND (foot 

complications)  

AND (quality of 

life) Filters: 

published in the 

last 10 years 

54 54 51 3 1 1 

Manuell 

sökning 

 

Pub Med 

#4 

 Sökning efter: 

recommended 

articels i höger 

spalten, efter 

sökning ovan 

1 1 0 1 1 0 

Manuell 

sökning 

 

PubMed 

#5 

2018-03-

18 

Sökning efter 

granskade 

referenslistor på 

redan valda 

artiklar 

   10 4 4 

CINAHL 

#1 

2018-02-

23 

(diabetes type 2) 

AND (diabetic 

foot) AND 

(quality of life)  

5 5 0 0 0 0 

 

Bearbetning och Analys 

Alla artiklar har granskats och bedömts av båda författarna. Kvalitativa studier, kvantitativa 

studier och kohort-studier har granskats och inkluderats utifrån upplevelsen av livskvalité.  

 

Kvalitetsanalys 

Av de tio artiklar som blev kvar efter litteratursökning har genomläsning gjorts av full text 

och för att granska och värdera artiklarna har både SBU:s granskningsmallar (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014) och modifierade 

kvalitetsgranskningsmallar av Forsberg och Wengström (2016) använts, utifrån studiens 

design. Mallarna fungerade som ett stöd för den systematiska kvalitetsgranskningen av 
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studierna och som hjälp för vilka kvalitetskriterier som är viktiga att ta hänsyn till 

(Henricsson, 2012). Mallarna som använts är mall för randomiserad studie (se bilaga 1), mall 

för kvalitativ forskningsmetodik (se bilaga 2) och mall för observationsstudier (se bilaga 3) 

samt kvalitetsgranskningsmallar avsedda för kvalitativa studier (se bilaga 4) och kvantitativa 

studier (bilaga 5). Syftet var att bedöma artiklarnas kvalité och artiklarna delas in i tre 

grupper, studier med hög, medelhög eller låg kvalitet, beroende på hur väl de uppfyller 

kvalitetskraven (Henricsson, 2012). Endast artiklar med medelhög eller hög kvalité 

inkluderades i litteraturöversikten. 

Resultatanalys 

Resultatet från analysen av artiklarna redovisas i tabell samt i löpande text. Tabellen 

innehåller författare, land, år för publicering, titel, syfte, metod, urval (deltagare och bortfall), 

resultat och kvalitet, se bilaga 6. Tabellerna ger information om referens, frågeställning, 

metod, urval, genomförande, resultat och kvalitet. Genom denna tabell kan studierna jämföras 

och bedömas på ett överskådligt sätt (Henricsson, 2012). 

 

Projektets betydelse 

Livskvalitén är av stor betydelse för välbefinnandet och hur sjukdom och sår upplevs och 

hanteras. Genom denna litteraturöversikt vill författarna synlig- och tydliggöra personers 

upplevelser vid diabetesrelaterade sår. Detta för att öka förståelsen kring livskvalitén vid 

diabetesrelaterade sår och hur personal inom hälso- och sjukvården kan bemöta och hjälpa 

dessa personer.  

 

Forskningsetiska överväganden 

En litteraturöversikt har genomförts och det innebär att inget forskningsetiskt godkännande 

behövs, däremot har det i studien enbart inkluderats original peer-reviewed granskade artiklar 

som hade ett etiskt godkännande. Alla relevanta artiklar som har hittats redovisas och 

anledningen till exklusion redovisas. Författarna har varit objektiva vid granskning av 

artiklarna, genom att utesluta egna åsikter och uppfattningar om ämnet för att resultatet inte 

ska vinklas.  
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RESULTAT 

Resultatet baserades på 10 artiklar, där alla bedömdes ha hög kvalité. Artiklarna kom från 

olika delar av världen där sju stycken var från Europa (Spanien, Norge, Portugal), två kom 

från Nordamerika (USA, Kanada) och en från Asien (Indien). Åtta av artiklarna var 

kvantitativa och två av artiklarna var kvantitativa med tillägg av intervju (mix-metod). 

Intervjuer användes som ett komplement till frågeformulär och för att få in svar på 

sociodemografiska faktorer. Forskningsdesignen som användes i alla artiklarna var 

kohortstudie. I en kohortstudie studeras en grupp personer med en bestämd gemensam 

erfarenhet inom en viss tidsperiod. Ofta används kohort för att hitta ett samband mellan 

sjukdom och en faktor. I detta fall sambandet mellan sjukdom (diabetes och diabetesrelaterade 

sår) och livskvalité. Kohortstudier delas sedan in i prospektiv och retrospektiv (Henricsson, 

2012). Alla artiklarna var prospektiva studier. Prospektiv studie kan antingen vara 

longitudinell eller tvärsnitt. Gemensamt för longitudinell och tvärsnitt är att data inte finns 

tillgänglig vid studiestart utan datainsamlingen sker i framtiden. Longitudinell studie innebär 

att data samlas in framåt i tiden och personerna som ska ingå följs över tid. Tvärsnittsstudie 

används när en grupp studeras vid ett visst specifikt nedslag i tiden (Henricsson, 2012).  

Av artiklarna i studien var fyra stycken tvärsnittsstudie och en var longitudinell studie, på 

resterande fem artiklarna framkom det att de var prospektiva studier men inte vilken av de två 

ovanstående.  

Alla artiklarna hade frågor om ålder och kön. Sex av artiklarna hade även ett mindre 

frågeformulär med socio-demografiska frågor i vilket ingick: civilstånd, utbildningsnivå och 

anställningsnivå/sysselsättning. De socio-demografiska frågorna användes som en jämförande 

faktor av livskvalitén mellan olika grupper av befolkningen. Åtta av artiklarna inkluderade 

klinisk data såsom diabetesduration, diabetesbehandling, BMI, HbA1c, komplikationer utöver 

sår, kroniska sjukdomar utöver diabetes och rökare/icke rökare. För sammanfattning av 

artiklarna och resultatet, se bilaga 6. 

 

Gemensamma inklusionskriterier för alla tio artiklar var både män och kvinnor, över 18 år 

med en bekräftad diabetesdiagnos. De skulle kunna förstå och tala språket som studien 

gjordes på. I kontrollgruppen fanns andra inklusionskriterier där både personer med diabetes 

men utan sår inkluderades och även en studie med ytterligare en kontrollgrupp från den 

allmänna befolkningen. Gemensamma exklusionskriterier för alla tio artiklar var att 

personerna inte fick ha någon psykisk sjukdom, kognitiv sjukdom eller svårigheter att förstå 
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frågorna. Personerna skulle kunna förstå skriftlig information och kunna svara på muntliga 

frågor. Enkla fotproblem som nageltrång eller förhårdnader räknades inte som 

diabetesrelaterade sår eller fotkomplikationer. Personerna skulle inte bo på ett vårdboende 

eller ha ett omfattande hemtjänstbehov.  

 

I de granskade artiklarna användes sju olika instrument för att mäta livskvalitén; SF-36, SF-

12, RAND-36, EQ-5D, Diabetic Foot ulcer Scale (DFS), Diabetic Foot ulcer Scale-Short 

Form (DFS-SF) och Cardiff Wound Impact Scale (CWIS). DFS och CWIS användes 

tillsammans med något av de övriga instrumenten. DFS-SF användes tillsammans med 

RAND-36 för att kunna mäta både generell livskvalité och sjukdomsspecifik. Mest 

förekommande för att mäta generell livskvalité var SF-36 som användes i sex av studierna, 

EQ-5D användes i två av studierna och SF-12 samt RAND-36 användes i varsin studie. 

Resultatet delades in i fyra kategorier utifrån vilka faktorer som påverkade livskvalitén vid 

diabetesrelaterade sår: mental hälsa, fysisk hälsa, samsjuklighet och socio-demografiska 

faktorer. 

 

Mental hälsa relaterat till livskvalité 

Mental hälsa påverkades mest negativt hos de personer som hade diabetesrelaterade sår i 

kombination med smärta vid aktivitet (gång och/eller stående) samt nattetid. Personerna i 

studiegruppen frågades om sin smärta. Resultatet visade att 75 % av personerna rapporterade 

att de hade upplevd smärta pga. diabetesrelaterade sår och av dessa hade 57 % smärta både 

vid aktivitet samt vila/nattetid. Majoriteten av personerna i studiegruppen var män och 

överviktiga, med en medelålder på 60,8 år. Ungefär 22 % av personerna hade ortoser för att 

minska smärtan men endast 75 % av dessa använde dem regelbundet. Såren var ofta 

lokaliserade på tårna och de flesta hade haft såren mindre än sex månader. Personer som 

upplevde smärta hela tiden hade försämrad livskvalité på alla domäner gällande HRQoL och 

de skattade sämre HRQoL både på generella- och sjukdomsspecifika instrument (Ribu et al., 

2006). 

 

Resultatet visade att personer upplevde en frustration och oro över såret och sårläkningen, de 

hade tankar om och när såret kommer att läka och vad som händer om såret inte läker. Det 

fanns en ökad rädsla för amputation och vad det kommer att innebära, vilket ger sämre poäng 

på domänen ångest/depression och poängen försämrades ytterligare när såret inte läkte inom 
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ett år (Goodridge et al., 2006; Pickwell et al., 2016; Ribu et al., 2008; Pedras et al., 2016; 

Siersma et al., 2017; Sekhar et al., 2015). För de personer vars sår läkte under studien 

förbättrades HRQoL succesivt. Ingen skillnad fanns i upplevd HRQoL, beroende på om 

sårläkningen var snabb eller långsam utan det viktigaste var att såret läkte. Framförallt var det 

domänen mental hälsa (depression/ångest) som förbättrades vid sårläkning och total HRQoL 

förbättrades om såret läkte inom 7–12 månader (Pickwell et al., 2016; Siersma et al., 2017).  

 

I två av studierna där HRQoL skattades före och efter amputation pga. diabetesrelaterade sår 

sågs ingen skillnad på mental HRQoL före och efter amputation (Pedras et al., 2016; Pickwell 

et al., 2016). Däremot förbättrades domänen för ångest/depression i gruppen med sår längre 

än sex månader och som sedan genomgick mindre amputation (tår och/eller upp till halva 

foten) jämfört med de vars sår läkte efter konservativ behandling. Av de som genomgick en 

mindre amputation hade 55 % av personerna lokaliserade sår på tårna och endast 11 % 

amputerade halva foten. Livskvalitén efter mindre amputation var inte associerad med negativ 

påverkan på HRQoL, vilket kan förklaras av att denna grupp i större utsträckning hade 

djupare och större sår med fler infektioner och att såren var lokaliserade på tårna (Pickwell et 

al., 2016). Det fanns dock en skillnad för de personer som re-amputerades under samma 

sjukhusvistelse och dessa skattade lägre mental-HRQoL. Detta berodde på att personerna 

upplevde det som ett nederlag och en besvikelse med en re-amputation och inte något de 

förväntade sig (Pedras et al., 2016).  

 

Fysisk hälsa relaterat till livskvalité 

Den största skillnaden i HRQoL mellan personer med diabetesrelaterade sår och personer med 

diabetes utan sår var på fysisk begränsning. Personer med sår upplevde problem i vardagen 

gällande arbete, dagliga aktiviteter, social interaktion, relationer och en känsla av att vara till 

belastning. Personer med diabetesrelaterade sår skattade lägre social-HRQoL än populationen 

med diabetes utan sår. Personerna med sår skattade även lägre HRQoL på fysisk aktivitet 

gällande simning/bad, personlig hygien samt påklädning och upplevde i större utsträckning ett 

hjälpbehov från övriga familjemedlemmar (Sekhar et al., 2015; Ribu et al., 2007; Ribu et al., 

2008; Goodridge et al., 2006; Garcia-Morales et al., 2011). 

 

Personer med diabetesrelaterade sår hade lägre HRQoL och störst skillnad sågs på: fysisk 

funktion, fysiska begränsningar, emotionella begränsningar, generell hälsa och social funktion 
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(Ribu et al., 2008; Ribu et al., 2007; Sekhar et al., 2015; Raspovic et al., 2014). Personer som 

hade diabetesrelaterade sår som ej hade läkt inom 12 månader upplevde sämre HRQoL, 

jämfört med personer vars sår läkte på mindre än tre månader. Skillnad på HRQoL sågs på 

generell hälsa, fysiska funktioner, vitalitet, mental hälsa och social funktion (Garcia-Morales 

et al., 2011). Personer med oläkta sår upplevde i större utsträckning problem med aktiviteter, 

skor/fotbeklädnader och ett begränsat socialt liv vilket gav lägre HRQoL på domänerna fysisk 

hälsa, socialt liv och emotionell hälsa (Goodridge et al., 2016). 

Personer med smärta orsakade av diabetesrelaterade sår upplevde en negativ effekt på fritiden, 

aktiviteter och interaktion med andra familjemedlemmar och vänner och detta försämrade 

HRQoL på social funktion. Personer med upplevd smärta mindre del av tiden och en del av 

tiden, hade sämre livskvalité än den smärtfria gruppen. Störst skillnad var det på domänen 

fysisk begränsning, där poängen var 55 % lägre (Ribu et al., 2006). 

  

Det fanns också en skillnad på fysisk HRQoL före och efter amputation jämfört med mental 

hälsa där det inte var någon skillnad. Vid amputation upplevde personerna försämrad HRQoL 

på fysisk domän pga. nedsatt rörlighet och begränsningar i dagliga aktiviteter och arbete 

(Pedras et al., 2016).  

 

Samsjuklighet relaterat till livskvalité 

Personer som hade en eller flera komorbiditeter (hjärtkärl-händelse, angina, neurologisk 

sjukdom med motorisk eller sensoriskt bortfall, gångsvårigheter utan hjälp, synbortfall 

och/eller njursjukdom) i kombination med diabetesrelaterade sår skattade HRQoL lägre och 

detta gav också en högre risk för dödlighet och amputation. HRQoL förbättrades om såret 

hade läkt inom ett år men däremot försämrades inte ett dåligt HRQoL ytterligare om såret inte 

läkte. Detta berodde på att personer med komorbiditet i kombination med diabetesrelaterade 

sår redan hade accepterat och anpassat sig till sin situation och hade pågående kontakt med 

flera instanser inom vården (Siersma et al., 2017). 

 

En försämring i HRQoL observerades hos personer som besvärades av neuropati och hade 

försämrad metabol kontroll i kombination med diabetesrelaterade sår. Personer med 

sårinfektioner hade överlag längre diabetesduration och högre grad av neuropati och var i 

större utsträckning insulinbehandlade än kontrollgruppen med diabetes men utan sår. HRQoL 

påverkades därför även av andra sjukdomsrelaterade komplikationer i samband med diabetes 
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och försämrades ytterligare vid diabetesrelaterade sår (Raspovic et al., 2014; Garcia-Morales 

et al., 2011).  

 

HRQoL försämrades i större utsträckning hos de personer som fick ett diabetesrelaterat sår för 

första gången än hos de personer som hade återkommande sår. Detta berodde på att personer 

som fick ett sår för första gången hade mindre vetskap om processen och större rädsla för hur 

utgången kommer att bli. Personer som hade återkommande sår lägger inte heller ner lika 

mycket tankar och uppmärksamhet på såret eftersom det första såret lyckades läka och då är 

rädslan för amputation mindre (Garcia-Morales et al., 2011). 

 

Lägre skattad HRQoL gav en försämrad sårläkning och detta i sin tur påverkade HRQoL 

ytterligare och personen hamnade i en ond cirkel (Siersma et al., 2017; Ribu et al., 2007; Ribu 

et al., 2008). För att förbättra HRQoL för dessa personer är det viktigt med multidisciplinära 

team som i sin tur kan ge förbättrade resultat för sårläkningen (Raspovic et al., 2014). 

 

Socio-demografiska faktorer relaterat till livskvalité 

Största skillnaden på socio-demografiska faktorer mellan personer med diabetesrelaterade sår 

och personer med diabetes utan sår var att de oftare var äldre män (medelålder 61 år), 

ensamstående, var lågutbildade (<12 år) och/eller arbetslösa med ett litet socialt nätverk. 

Dessa faktorer hade en negativ påverkan på HRQoL och framförallt på fysisk domän. Denna 

grupp sågs som särskilt utsatt och de hade en ökad risk för diabetesrelaterade sår (Ribu et al., 

2007; Ribu et al., 2008).  

 

Skillnaden i BMI var högre hos personer med diabetesrelaterade sår jämfört med personer 

med diabetes utan sår, dock hade även denna grupp högre BMI än den allmänna populationen. 

BMI och HRQoL var positivt korrelerade, vilket innebar att ett högt BMI gav sämre HRQoL 

på alla domäner (Ribu et al., 2007). 

 

Kvinnor med diabetesrelaterade sår skattade generellt lägre HRQoL än män med sår. En orsak 

till detta enligt studien var att kvinnor som sköter större delen av hushållet var mer oroliga för 

sin hälsa och hur det kommer att påverka deras familjen och det dagliga livet (Garcia-Morales 

et al., 2011). Kvinnor var dock mer aktiva i egenvården än män som hade en mer passiv 

inställning (Ribu et al., 2007). 
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DISKUSSION 

Personer med diabetes hade försämrad HRQoL jämfört med populationen i allmänhet och det 

försämrades ytterligare vid diabetesrelaterade sår. HRQoL påverkades negativt vid 

diabetesrelaterade sår i kombination med komorbiditet, infektion, smärta samt större 

amputationer. Personer med diabetesrelaterade sår upplevde en större inskränkning i rörlighet 

och socialt liv, vilket påverkade HRQoL negativt. Minst påverkades HRQoL på mental hälsa 

generellt men det fanns en ökad variabilitet av ångest/depression hos personer med 

diabetesrelaterade sår relaterat till oro över sårläkningen, rädsla för att vara beroende av andra 

och rädsla för amputation.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur personer med typ 2 diabetes bedömer sin livskvalité 

vid diabetesrelaterade sår. 

 

I alla tio artiklarna användes evidensbaserade mätinstrument som var beprövade och 

validerade för skattning av upplevd livskvalité (HRQoL). För personer med diabetesrelaterade 

sår hade specifika instrument använts för att mäta HRQoL tillsammans med generella 

instrument för HRQoL. Sjukdomsspecifika instrument som användes är diabetic foot ulcer 

scale (DFS), Diabetic foot ulcer scale-short form (DFS-SF) och Cardiff wound impact scale 

(CWIS).  

 

DFS och DFS-SF är ett frågeformulär utformat specifikt för mätning av livskvalité vid fotsår 

och behandling av dessa men inte enbart diabetesrelaterade sår. DFS är validerat i 

tvärsnittsstudier och longitudinella studier, inkluderade vuxna personer med bekräftad typ 1 

och/eller typ 2 diabetes. Instrumentet kan användas både för att mäta HRQoL vid läkta och 

oläkta sår och förändringar över tid och därför användbart vid kliniska studier av personer 

med diabetesrelaterade sår (Abetz et al., 2002). CWIS är ett giltigt instrument för att studera 

hur underbenssår påverkar HRQoL. CWIS har använts i kliniska studier för att identifiera 

patientrelaterade problem för att förbättra individuellt anpassad vård och är lämpligt att 

använda på patienter som har kroniska sår (Price & Harding, 2004).  

 

SF-36, SF-12, RAND-36 samt EQ-5D är generella instrument som mäter upplevd livskvalité 

utifrån olika domäner. Generella frågeformulär är gjorda för att passa alla individer, oavsett 
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sjukdomsbild. Dessa formulär ger en översiktlig bild av en individs hälsa och välbefinnande. 

Det ger också möjlighet att jämföra olika grupper med varandra och sjuka individer med 

friska (Forsberg & Wengström, 2016). RAND-36 är tillgänglig i två olika frågeformulär: 

RAND-36 och SF-36, dessa är identiska med varandra förutom variabeln för kroppslig smärta 

och generell hälsa som skiljer sig åt. SF-36 finns tillgänglig på ett flertal språk och är 

välanvänt i olika studier gällande livskvalité (Nilsson et al., 2015). SF-36 används ofta i 

studier på patienter med diabetes och är ett internationellt accepterat mått på livskvalité med 

god validitet och trovärdighet (Ribu et al., 2006). SF-12 är en kortare version av SF-36, där 

det viktigaste variablerna av frågorna har tagits fram och formuläret används framförallt vid 

större studiegrupper (Nilsson et al., 2015). EQ-5D är ett generiskt och enkelt HRQoL 

instrument och inte specifikt utformat för att mäta hälsorelaterad livskvalité vid diabetessår, 

vilket ger de vissa begränsningar (Pickwell et al., 2016). Instrumentet är dock enkelt och 

snabbt att använda och passar därför för studier med stort antal deltagare så att utebliven data 

undviks och konsekventa resultat erhålls (Siersma et al., 2017). EQ-5D är översatt till 10 olika 

språk och är därför användbart i flertal olika länder (Pickwell et al., 2016). Utifrån detta anser 

författarna att dessa instrument är relevanta att använda i studier för att mäta livskvalitén vid 

diabetesrelaterade sår och att resultatet är tillförlitligt.   

 

Mental hälsa, fysisk hälsa, samsjuklighet och socio-demografiska faktorer relaterat till 

livskvalité 

Resultatet visade att personer med diabetesrelaterade sår hade en försämrad livskvalité och ett 

lidande i sin situation. Personens upplevelse är individuell och beror även på omgivande 

faktorer som socialt stöd, förtroende för vården, ekonomi och utbildning. Personer med 

diabetesrelaterade sår påverkades både fysiskt och psykiskt och depression, isolering och 

förlust av självständighet upplevdes.  

 

Från ett omvårdnadsperspektiv är symtom något mer än en öppning in i en sjukdomsprocess. 

Symtom såsom smärta, trötthet, psykisk utmattning och oro behöver inte bara kontrolleras 

eller elimineras utan personen behöver också lära sig hantera symtomen. Hälso- och 

sjukvården måste ha en förståelse för personens erfarenhet och mening i samband med varje 

symtom. Symtomen och upplevelsen av dem är precis som lidandet individuellt vilket stärker 

sjuksköterskans behov av att värdera, lindra och hjälpa till att kontrollera dessa. Det är viktigt 

att hälso- och sjukvården hjälper och underlättar för personen att förmedla sina symtom, 
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tolkar informationen noggrant och använder informationen på ett lämpligt sätt för att minska 

upplevelsen av symtom och förbättra livskvalitén (Haworth & Dluhy, 2001). Författarna anser 

utifrån ovan nämnda att det är viktigt att personer med diabetesrelaterade sår får 

symtomlindring och möjlighet att minska eventuell oro och ångest över symtomen. Personer 

med diabetesrelaterade sår ska ha möjlighet att beskriva sina symtom och få bekräftelse och 

stöd i sitt lidande.  

 

Resultatet i studierna visade att smärta är en av de faktorer som påverkade livskvalitén mest 

negativt (Ribu et al., 2006; Pedras et al., 2016; Pickwell et al., 2016). I resultatet har det 

framkommit att smärta orsakade av diabetesrelaterade sår är mer utbrett än förväntat. Smärtan 

påverkar livskvalitén negativt, med begränsningar i vardagen, isolering och störd nattsömn. 

Smärtan kan även påverka sårläkningen och göra att läkningen fördröjs. Smärta är ofta ett 

underbehandlat symtom (SBU, 2014) och enligt Ribu et al. (2006) hade endast 20% av 

personerna recept på smärtlindrande medicin vid diabetesrelaterade sår. Författarna ser ett 

behov av att personer med diabetesrelaterade sår får rutinmässiga smärtbedömningar och att 

lämpliga smärtlindrande åtgärder sätts in tidigt och utvärderas kontinuerligt för att förbättra 

livskvalitén. Travelbee (Kirkevold, 2000) menar att lidande är en unik och subjektiv 

upplevelse och att reaktionen på lidande och smärta således är olika från individ till individ 

vilket hälso- och sjukvården också behöver ta hänsyn till.  

 

Resultatet visade att personer med diabetesrelaterade sår upplevde symtom på hopplöshet och 

oro vilket påverkade den mentala hälsan negativt. I en studie av Ahmad, Abujbara, Jaddou, 

Younes och Ajlouni (2018) som undersökt förekomsten av depression hos personer med 

diabetesrelaterade sår bekräftas detta resultat. Studien visade att 39,3% av personerna med 

diabetesrelaterade sår led av depression. Personer med sår längre än sju månader, personer 

med tre kroniska sjukdomar eller fler samt kvinnor hade högre risk för depression. Ångest och 

depression är vanligt förekommande hos patienter med diabetesrelaterade sår och det 

förvärrades ytterligare vid förekomst av andra fysiska sjukdomar. Studien visade också att 

hälso-och sjukvården behöver vara uppmärksam på och utvärdera patientens psykologiska 

hälsa och vara medveten om de negativa effekterna som sociala och psykologiska faktorer har 

på metabol kontroll och sårläkning (Ahmad et al., 2018), vilket ytterligare stödjer författarnas 

resultat. 
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Personer med diabetesrelaterade sår upplevde även en begränsning i fysiska aktiviteter och 

sociala interaktioner. Det var svårare att komma hemifrån och det sociala nätverket minskade 

vilket påverkade livskvalitén negativt. Enligt Travelbee är människan en social varelse som 

har behov av social kontakt. Begränsad social kontakt kan leda till ett lidande, nedstämdhet 

och en frustration hos den drabbade (Kirkevold, 2000), vilket även resultatet i denna studie 

visar.  

  

Resultatet visar att det är viktigt att vården ger stöd och utbildning till personerna med 

diabetesrelaterade sår och har en helhetssyn för att förbättra deras livskvalité. Författarna vill 

förtydliga att hälso- och sjukvården behöver få information om HRQoL och använda olika 

instrument för att mäta livskvalitén hos personer med diabetesrelaterade sår. För att därefter 

kunna besluta vilka personer som ska få mer regelbundna besök och mer stöd, inte bara för 

sårläkningen utan från ett helhetsperspektiv (Ribu et al., 2008; Sekhar et al., 2015). Hälso-och 

sjukvårdens kunskaper och kommunikation är bidragande för hur personers livskvalité kan 

förbättras vid diabetesrelaterade sår. Vårdpersonalen bör se personen utifrån ett holistiskt 

perspektiv och hålla en god mellanmänsklig relation enligt en studie av Haworth och Dluhy 

(2001). Detta stämmer överens med Travelbees teori om att mellanmänskliga relationer byggs 

upp när sjuksköterskan interagerar med patienten och att kommunikationen är ett av 

sjuksköterskans viktigaste redskap för att lära känna och förstå patienten (Kirkevold, 2000). 

Utifrån resultatet anser författarna att målet med vården ska vara att bibehålla och öka 

livskvalitén för att förbättra sårläkningen och vardagen för den drabbade. 

 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes var litteraturöversikt med målet att besvara syftet av studien. Metoden 

ansågs lämplig och genomförbar eftersom diabetesrelaterade sår är ett stort område med 

passande forskning. Litteraturöversikt ger en bild av aktuell forskning för att kunna bedriva 

evidensbaserad vård (Henricsson, 2012). Styrkan är att kunna inkludera studier och resultat 

från hela världen och i denna studie ingick artiklar från tre olika världsdelar (Europa, Asien 

och Nordamerika). Detta gav en bred och varierad bild från olika kulturer, upplevelser och 

levnadsvanor. Flertal artiklar var dock från Europa (sju stycken) vilket gör resultatet 

applicerbart på svensk vård med liknande möjligheter och tillgång, gällande vårdinstanser, 

läkemedel och behandling. En litteraturöversikt ger möjlighet att kunna begränsa inkluderade 

artiklar till de senaste 12 åren för att få en aktuell bild av forskning och evidensläget. 
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Svagheten med att använda litteraturöversikt är begränsad tid för att hinna söka artiklar och 

utföra studien vilket kan göra att felaktiga slutsatser skapas då endast en del av forskningen 

presenteras och att det hela tiden kommer fram ny forskning (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

För att optimera sökningen och för att få fram rätt MeSh-termer tog vi hjälp av bibliotekarie 

vid medicinska biblioteket i Uppsala. Bibliotekarie, ämnesexpert, kunde bidra med ämnesord 

och lämplig litteratur och också bedöma en sökstrategis specificitet och kunde ge återkoppling 

direkt. En optimal sökstrategi får med så många relevanta studier som möjligt utan att alltför 

många irrelevanta studier inkluderas (Henricsson, 2012). Detta gav en snabbare sökning och 

ett mer väsentligt urval. Databaserna Pubmed och Chinal som användes i sökningen, har ett 

stort innehåll av material från medicin och omvårdnad och ansågs därför relevanta för studien 

och att göra sökningar från fler databaser ansågs inte nödvändigt. 

 

MeSh-termerna som användes i sökningen var diabetes type 2, diabetic foot och quality of 

life. För att se om det förelåg skillnad mellan MeSh-termerna diabetic foot och foot samt 

quality of life och health-related quality of life gjordes två olika sökningar. Detta resulterade i 

att alla artiklar inom ämnet kom med i sökningen. Sökningen gav ett stort urval av artiklar 

men flertal fick väljas bort eftersom de handlade enbart om diabetesrelaterade sår eller 

livskvalité men inte sambandet mellan dessa. Genom att granska referenslistor från redan 

funna artiklar kunde ytterligare fyra artiklar hittas och totalt blev det 10 artiklar till studien. 

Detta ansågs som ett relevant och tillräckligt underlag för en studie på denna nivå. Initialt var 

inklusionskriteriet enbart personer med typ 2 diabetes. Efter sökningar valde vi att även ta 

med artiklar där studiegruppen bestod av personer med både typ 1 och typ 2 diabetes, däremot 

valdes studier bort där studiegruppen enbart hade typ 1 diabetes. 

 

Alla utvalda artiklar lästes igenom av båda författarna, först var för sig och därefter 

diskuterades dessa tillsammans för att välja ut lämpliga artiklar för värdering och granskning. 

Detta stärker trovärdigheten av litteraturöversikten då vi vid den första granskningen inte 

påverkades av varandras åsikter (Henricsson, 2012). Värderingen av artiklarna gjordes med 

hjälp av granskningsmallar (SBU, 2014; Forsberg & Wengström, 2016) tillsammans och vi 

hade samma uppfattning om vilka artiklar som hade hög och medelhög kvalité och skulle 

inkluderas.  

 



25 
 

Inkluderade artiklar skulle ha ett godkännande från etisk kommitté, tillgängliga i full text, 

vara en vetenskaplig originalartikel och peer-review granskade, vilket samtliga artiklar 

uppfyllde. Samtliga inkluderade artiklar var skrivna på engelska vilket också var en av 

inklusionskriterierna. Engelska är inte författarnas modersmål men artiklarna har lästs igenom 

flertal gånger av båda författarna och ordbok har använts vid behov. Innehållet har diskuterats 

mellan varandra för att undvika missförstånd och det har inte uppstått några svårigheter med 

förståelsen av artiklarna. 

 

Klinisk Implikation 

Hälso- och sjukvården behöver hjälpa och stödja personer till egenvård för att skapa 

självständighet och kontroll hos denne. Vården ska inte bara se till såret och 

behandlingsresultatet utan ha ett helhetsperspektiv och se hela personen bakom såret och 

dennes behov för att förbättra livskvalitén. Det är också viktigt att hälso- och sjukvården 

hjälper och motiverar personen med diabetes till en god glukoskontroll för att minska risken 

för senkomplikationer. Omvårdnaden och smärtlindringen ska anpassas till diabetesrelaterade 

sår och individen för att förbättra livskvalitén. Det är viktigt att i god tid sätta in behandling 

och stöd för att ett eventuellt sår inte ska förvärras och för att minska smärtan och oron. 

Hälso- och sjukvården behöver ligga i framkant när det gäller smärtbehandling och sårvård 

för att minska risken för lukt, obehag, rörelseinskränkningar och smärta, vilket är faktor som 

tydligt påverkar livskvalitén negativt.  

Slutsats 

Personer med diabetes är en utsatt grupp som ständigt lever med sin sjukdom och de 

anpassningar som sjukdomen kräver. Resultatet av studien visar att personer med 

diabetesrelaterat sår har en försämrad livskvalité både gällande mental- och fysisk hälsa. Det 

är viktigt att hälso- och sjukvården hjälper dessa personer tidigt med rätt instanser och 

individuellt stöd både i behandlingen av såret men också hjälp så att de kan hantera vardagen 

mentalt och fysiskt. De kan handla om insatser som sjukgymnastik, kurator eller socialt stöd. 

Personal inom hälso- och sjukvården behöver utbildas och fortbildas kontinuerligt för att 

kunna ge evidensbaserad vård och utbildning för egenvård till patienterna på ett professionellt 

och tryggt sätt. Det behövs kontinuerlig forskning och kunskapsutveckling kring 

diabetesrelaterade sår och livskvalité.  

  



26 
 

REFERENSER 
 
*) Ingår i litteraturöversikten 
 
Abetz, L., Sutton, M., Brady, L., McNulty, P., Gagnon, D.D. (2002). The diabetic foot ulcer 

scale (DFS): a quality of life instrument for use in clinical trials. Practical diabetes Int: 19(6); 

167–175. 

 

Agardh, C-D., Berne, C. (2009). Diabetes (4:e upplagan). Stockholm: Liber AB. 

 

Ahmad, A., Abujbara, M., Jaddou, H., Younes, A.N., Ajlouni, K. (2018). Anxiety and  

Depression Among Adult Patients With Diabetic Foot: Prevalence and Associated Factors. 

Journal of clinical medicine research, 10(5): 411–418. 

 

Apelqvist, J., Larsson, J. (2000). What is the most effective way to reduce incidence of 

amputation in the diabetic foot. Diabetes metabolism, research and reviews. Volume 16, issue 

1, pages 575-583. 

 

Dorresteijn, JA., Kriegsman, DMW., Assendelft, WJ., Valk, GD. (2014). Patient education 

for preventing diabetic foot ulceration (review). Cochrane database of systematic reviews, 

2014, Issue 12. Art. No: CD001488. DOI: 10.1002/14651858. Pub5. 

 

Everett, E., Mathioudakis, N. (2018). Update on management of diabetic foot ulcers. Annals 

of the New york academy of siences, 29 January, 2018. Volume 1411. Doi: 

10.1111/nyas.13569. 

 

Forbes, J-M., Cooper, M-E. (2013). Mechanisms of diabetes complications. Psysiological 

reviews. 93(1) 137–138. DOI: 10.1152. 

 

Forsberg, C., Wengström, Y. (2016–02). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning (4:e upplagan). Stockholm: Natur och 

kultur. 

 

*) Garcia-Morales, E., Lázaro-Martinez, J.L., Martinez- Hernandez, D., Aragón-Sánchez, J., 

Beneit-Montesinos, J.V., González-Jurado, M.A. (2011). Impact of diabetic foot related 

complications on the health related quality of life (HRQol) of patients – A regional study in 

spain. The international journal of lower extremity wounds, 10(1), 6-11. DOI: 

10.1177/1534734611400257.  

 

Goodridge, D., Trepman, E., Embil, JM. (2005). Health-related quality of life in diabetic 

patients with foot ulcers: literature review. Journal of wound, ostomy and continence nursing. 

Issue: Volume 32(6), November/December 2005, p 368–377. ISSN: 1071-5754  

 

*) Goodridge, D., Trepman, E., Sloan, J., Guse, L., Strain, A.L., McIntyre, John., Embil, M.J. 

(2006). Quality of life of adults with unhealed and healed diabetic foot ulcers. Foot and ankel 

international society inc, vol 27, No. 4/april 2006.  

 



27 
 

Haworth, K.S., Dluhy, M.N. (2001). Holistic symtom management: modelling the interaction 

phase. Journal of advanced nursing, 36(2), 302–310. 

 

Henricsson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod (upplaga 1:6). Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Internetmedicin. (2017-05-31). Diabetesfoten. Hämtad den 2018-02-08 från 

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1531 

 

Jörgensen, B., och Steenfeldt, V. (2010). Omvårdnadsteori som referensram. Stockholm: 

Liber AB. 

 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering (2: a upplagan). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Läkemedelsverket. (2017). Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes-

behandlingsrekommendationer. Hämtat från www.lv.se, 4:2017. 

 

Markuson, M., Hanson, D., Anderson, J., Langemo, D., Hunter, S., Thompson, P., Paulson, 

R., Rustvang, D. (2009). The relationship between hemoglobin A1c, values and healing time  

för lower extremity ulcers in individuals with diabetes. Skin & Wound Journal, August 2009.  

 

Mulder, H. (2017). Diabetes Mellitus – ett metabolt perspektiv (Upplaga 3:1). 

Studentlitteratur AB, Lund. 

 

Nationella diabetesregistret (NDR). (2017). Statistik. Hämtad den 2018-01-30 från ndr.nu 

 

Nationella diabetesregistret (NDR). (2015). Årsrapport. Hämtad den 2018-01-30 från 

https://ndr.nu/#/arsrapport 

 

Nilsson, E., Orwelius, L., Kristenson, M. (2015). Patient-reported outcomes in the swedish 

national quality registers. Journal of internal medicine, 2016; 279: 141–153. 

Doi:10.1111/joim.12409. 

 

Nutbeam, D. (1998). Health promotion glossery. Health Promotion International,1998; 13(4). 

 

Orwelius, L., Nilsson, M., Nilsson, E., Wenemark, M., Walfridsson, U., Lundström, M., Taft, 

C., Palaszewski, B., Kristenson, M. (2018). The swedish RAND-36 health survey-reliability 

and responsiveness assessed in patient populations using Svensson´s method for paired 

ordinal data. Journal of patient-reported outcomes, 2:4. Doi: 10.1186/s41687-018-0030-0. 

 

*) Pedras, S., Carvalho, R., Graca Pereira, M. (2016). Quality of life in portuguese patients 

with diabetic foot ulcer before and after an amputation surgery. IntJ.Behav. Med. 23:714–

721. DOI 10.1007/s12529-016-9567-6. 

 

*) Pickwell, K., Siesma, V., Kars, M., Apelqvist, J., Bakker, K., Edmonds, M., Holstein, P., 

Jirkovska, A., Jude, E.B., Mauricio, D., Piaggesi, A., Reike, H., Spraul, M., Uccioli, L., 

Urbancic, V., van Acker, K., van Baal, J., Schaper, N. (2016). Minor amputation does not 

negatively affect health-related quality of life as compered with conservative treatment in 

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1531
http://www.lv.se/


28 
 

patients with a diabetic foot ulcer: An observational study. Diabetes Metab Res Rev, 

2017;33:e2867. https://doi.org/10.1002/dmrr.2867. 

 

Price, P., Harding, K. (2004). Cardiff wound impact schedule: the development of a condition-

specific questionnaire to assess health-related quality of life in patients with chronic wounds 

of the lower limb. Internationell wound journal, vol 1, No1. 

  

*) Raspovic, M.K., Wukich, K.D. (2014). Self-reported quality of life and diabetic foot 

infections. The journal of foot and ankel surgery, 53, 716–719.  

 

*) Ribu, L., Birkeland, K., Hanestad, B.R, Moum, T., Rustoen, T. (2008). A longitudinal 

study of patients with diabetes and foot ulcers and their health-related quality of life: wound 

healing and quality-of-life changes. Journal of diabetes and its complications; 22, 400-407. 

DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2007.06.006. 

 

*) Ribu, L., Hanestad, R.B., Moum, T., Birkeland, K., Rustoen, T. (2007). A comparison of 

health-related quality of life in patients with diabetic foot ulcers, with a diabetes group and a 

nondiabetes group from the general population. Quality of life research, 16: 179–189. DOI 

10.1007/s11136-006-0031-y. 

 

*) Ribu, L., Rustoen, T., Birkeland, K., Hanestad, R.B., Paul, M.S., Miaskowski, C. (2006). 

The prevalence and occurrence of diabetic foot ulcer pain and its impact on health-related 

quality of life. The journal of pain, vol 7, No 4: pp 290–299. DOI: 

10.1016/j.japin.2005.12.002. 

 

*) Sekhar, M.S, Thomas, R.R.,  Unnikrishnan, M.K., Vijayanarayana, K., Rodrigues, G.S. 

(2015). Impact of diabetic foot ulcer on health-related quality of life: A cross-sectional study. 

Seminars in vascular surgery; 28, 165–171.  

 

*) Siersma, V., Thorsen, H., Holstein, E.P., Kars, M., Apelqvist, J., Jude, B.E., Piaggesi, A., 

Bakker, K., Edmonds, M., Jirkovská, A., Mauricio, D., Reike, H., Spraul, M., Uccioli, L., 

Urbanic, V., van Acker, K., van Baal, J., Schaper, C.N. (2017). Diabetic complications do not 

hamper improvment of health-related quality of life over the course of treatment of diabetic 

foot ulcers – the eurodiale study. Journal of diabetes and its complications; 31, 114-1151.  

 

Socialstyrelsen. (SOSFS 2009:6). Kap 2, Definition egenvård. Hämtad 2018-01-25 från 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-6 

 

Socialstyrelsen. (2017-05-31). Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och 

ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2017. Artikelnummer: 2017-5-31. 

 

Socialstyrelsen. (2015-01-19). Nationella riktlinjer för diabetesvård. Diabetes och 

högriskfötter. Hämtad 2018-01-30 från 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvard/sokiriktlinjerna/diabetesochh

ogriskfotter 

 

Socialstyrelsen. (2015-01-19). Nationella riktlinjer för diabetesvård. Typ 2-diabetes med 

livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll. Hämtat 2018-02-08 från 

https://doi.org/10.1002/dmrr.2867
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-6


29 
 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvard/sokiriktlinjerna/typ2-

diabetesmedlivsstilsbehan1 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). (2014). Mall för 

kvalitetsgranskning av randomiserade studier.  Hämtad 2018-01-25 från 

http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_randomiserade_studier.pdf 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). (2014). Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser. Hämtad 

2018-01-25 från 

http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). (2014). Mall för 

kvalitetsgranskning av observationsstudier. Hämtad 2018-01-25 från 

http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_observationsstudier.pdf 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). (2014). Svårläkta sår hos 

äldre. Prevention och behandling. En systematisk litteraturöversikt, augusti 2014. 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). (2012-04-12). Vetenskap och 

praxis. Hämtad 2018-01-25 från http://www.sbu.se/sv/-publikationer/vetenskap--

praxis/vetenskap-och--praxis/viktigt-men-svart-mata-livskvalitet/ 

 

Van Netten, JJ., Lazzarini, PA., Armstrong, DG., Bus, SA., Fitridge, R., Harding, K., 

Kinnear, E., Malone, M., Menz, HB., Perrin., BM., Postema, K., Prentice, J., Schott, KH., 

Wraight, PR. (2018). Diabetic foot australia guideline on footwear for people with diabetes. 

Journal of foot and ankel research, Jan 15, 11:2. DOI 10.1186/s13047-017-0244-z 

 

Weldring, T., Smith, S.M.S. (2013). Patient-reported outcomes (PROs) and patient-reported 

outcomes measure (PROMs). Health services insights, 2013:6, 61–68. Doi: 

10.4137/HSI.S11093. 

 

World health organization, WHO. (1997). WHOQOL, Measuring quality of life. Programme 

on mental health. Hämtad 2018-04-12 från http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf 

 

Yin, S., Njai, R., Barker, L., Siegel, Z.P., Liao, Y. (2016). Summerizing health-related quality 

of life (HRQOL): development and testing of a one-factor model. Population health metric, 

14:22. Doi: 10.1186/s12963-016-0091-3. 

 

 

 

 

 

  

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvard/sokiriktlinjerna/typ2-diabetesmedlivsstilsbehan1
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvard/sokiriktlinjerna/typ2-diabetesmedlivsstilsbehan1
http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_randomiserade_studier.pdf
http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf
http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_observationsstudier.pdf
http://www.sbu.se/sv/-publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och--praxis/viktigt-men-svart-mata-livskvalitet/
http://www.sbu.se/sv/-publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och--praxis/viktigt-men-svart-mata-livskvalitet/


30 
 

BILAGA 1. Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier 
 
A. Granskning av studiens begränsningar: Ja/Nej/Oklart/Ej tillämpligt 

A1. Selektionsbias  

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod?  

b) Om studien har använt någon form av begränsning i randomiseringsprocessen (t ex block, 

strata, minimisering), är skälen till detta adekvata?  

c) Var grupperna sammansatta på ett tillräckligt likartat sätt? 

 d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinjevariabler, har det skett på ett adekvat sätt?  

A2. Behandlingsbias  

a) Var studiedeltagarna blindade?  

b) Var behandlare/prövare blindade?  

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel enligt tillförlitlig dokumentation?  

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på samma sätt bortsett från interventionen?  

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått)  

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias?  

b) Var de personer som utvärderade resultaten blindade för vilken intervention som gavs?  

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska?  

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt?  

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat med validerade mätmetoder?  

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter?  

g) Var valet av statistiskt mått för rapporterat utfall lämpligt?  

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) lämplig för den fråga som är föremål för 

studien?  

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

 a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till populationens storlek?  

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till storleken på utfallet?  

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna?  

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade mellan de som avbryter sitt deltagande och de 

som fullföljer studien?  

e) Var den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat? 

 f) Var orsakerna till bortfallet analyserade?  
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A5. Rapporteringsbias  

a) Har studien följt ett i förväg publicerat studieprotokoll?  

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som var primära respektive sekundära?  

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

 d) Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt sätt?  

e) Redovisades enbart utfallsmått som angivits i förväg i studieprotokollet? 

 f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg?  

A6. Intressekonfliktbias 

 a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, låg eller obefintlig risk att 

studiens resultat har påverkats av intressekonflikter?  

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansier ing, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär med ekonomiskt intresse i resultatet?  

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för annan form av intressekonflikt (t ex att författarna har 

utvecklat interventionen)?  

Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått): Låg/Medelhög/Hög  

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna: Hanteras endast på syntesnivå 

C. Granskning av studiens överförbarhet: Ja/Nej/Delvis/Ej tillämpligt  

a) Överensstämmer sammanhanget och kontrollgruppens villkor med den situation som 

SBU/HTArapportens slutsatser avser?  

b) Är den inkluderade studiepopulationen tillräckligt lik den population som SBU/ 

HTArapportens slutsatser avser?  

c) Är interventionen relevant för de förhållanden som SBU/HTArapportens slutsatser avser?  

D. Granskning av precision: Ja/Nej/Delvis/Ej tillämpligt  

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal inkluderade individer och antal händelser 

(utfall)?  
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E. Granskning av publikationsbias: Hanteras endast på syntesnivå 

F. Granskning av effektstorlek: Ja/Nej/Delvis/Ej tillämpligt  

a) Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

 b) Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)? Kommentar: 

G. Granskning av dos–responssamband: Ja/Nej/Delvis/Ej tillämpligt 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband mellan exponering och utfall?  

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders: Inte aktuellt på RCT:e 
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BILAGA 2. Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser 
 
1. Syfte: Ja/Nej/Oklart/Ej tillämpligt 

a) Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning 

2. Urval: Ja/Nej/Oklart/Ej tillämpligt 

a) Är urvalet relevant?  

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

 c) Är kontexten tydligt beskriven?  

d) Finns relevant etiskt resonemang?  

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?  

3. Datainsamling: Ja/Nej/Oklart/Ej tillämpligt  

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?  

b) Är datainsamlingen relevant? 

 c) Råder datamättnad?  

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen?  

4. Analys: Ja/Nej/Oklart/Ej tillämpligt  

a) Är analysen tydligt beskriven?  

b) Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden?  

c) Råder analysmättnad?  

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen?  

5. Resultat: Ja/Nej/Oklart/Ej tillämpligt 

a) Är resultatet logiskt?  

b) Är resultatet begripligt?  

c) Är resultatet tydligt beskrivet?  

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  

e) Genereras hypotes/teori/modell?  

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)?  

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)?  
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BILAGA 3. Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier 
 
A. Granskning av studiens begränsningar: Ja/Nej/Oklart/ Ej tillämpligt 

A1. Selektionsbias  

a) Var de observerade grupperna rekryterade på ett tillräckligt likartat sätt? 

 b) Var de jämförda gruppernas sammansättning tillräckligt lika vid studiestart?  

c) Har korrigering av obalanser i baslinjevariabler mellan grupper med olika 

exponering/behandling gjorts på ett adekvat sätt i den statistiska analysen?  

A2. Behandlingsbias  

a) Var villkoren (utöver den behandling eller exponering som studerades) för grupperna under 

behandlings-/ exponeringstiden tillräckligt likartade?  

b) Var följsamhet gentemot behandling/ exponering acceptabel i grupperna?  

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått)  

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var personerna som utvärderade utfallet blindade för studiedeltagarnas exponeringsstatus?  

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska?  

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt?  

e) Mättes utfallet på ett adekvat sätt med standardiserade/definierade mätmetoder?  

f) Mättes utfallet på ett adekvat sätt med validerade mätmetoder? g) Har variationer i 

exponering över tid tagits med i analysen? 

h) Har utfallet mätts vid optimal(a) tidpunkt(er)?  

i) Var observatörsöverensstämmelsen acceptabel?  

j) Har studien tillämpat ett lämpligt statistiskt mått för rapporterad effekt/samband?  

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått)  

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till populationens storlek?  

b) Var bortfallet lika stort inom grupperna?  

c) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade mellan bortfallen i interventions- och 

kontrollgruppen alternativt mellan olika exponeringsgrupper? 

d) Var relevanta baslinjevariabler lika fördelade mellan analys- och bortfallgruppen?  

e) Var den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat?  

A5. Rapporteringsbias 

a) Följde studien ett i förväg fastlagt studieprotokoll?  

b) Var utfallsmåtten relevanta?  
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c) Mättes biverkningar/komplikationer på ett systematiskt sätt?  

d) Var tidpunkterna för rapporterad analys relevanta?  

A6. Intressekonfliktbias  

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, låg eller obefintlig risk att 

studiens resultat har påverkats av intressekonflikter?  

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansier ing, låg eller obefintlig risk att 

studien har påverkats av en finansiär med ekonomiskt intresse i resultatet?  

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för annan form av intressekonflikt (t ex att författarna har 

utvecklat interventionen)?  

Sammanvägning av risk för bias (per utfallsmått): Låg/Medelhög/Hög  

A1. Selektionsbias  

A2. Behandlingsbias  

A3. Bedömningsbias  

A4. Bortfallsbias  

A5. Rapporteringsbias  

A6. Intressekonfliktbias  

 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

B. Bristande överensstämmelse mellan studierna: Hanteras endast på syntesnivå 

C. Granskning av studiens överförbarhet: Ja/Nej/Delvis/Ej tillämpligt  

a) Överensstämmer sammanhanget och kontrollgruppens villkor med den situation som SBU-

/HTA-rapportens slutsatser avser?  

b) Är den inkluderade studiepopulationen tillräckligt lik den population som SBU-/ HTA-

rapportens slutsatser avser?  

c) Är interventionen relevant för de förhållanden som SBU-/HTA-rapportens slutsatser avser?  

D. Granskning av precision: Ja/Nej/Delvis/Ej tillämpligt 

a) Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal inkluderade individer och antal händelser 

(utfall)?  

E. Granskning av publikationsbias: Hanteras endast på syntesnivå 

F. Granskning av effektstorlek: Ja/Nej/Delvis/Ej tillämpligt  

a) Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)?  

b) Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)?  
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G. Granskning av dos–responssamband: Ja/Nej/Delvis/Ej tillämpligt  

a) Finns stöd för ett dos–responssamband mellan exponering och utfall?  

H. Sannolikhet att effekten är underskattad pga confounders: Ja/Nej/Delvis/Ej 

tillämpligt. 

Vid enstaka tillfällen kan evidensstyrkan höjas om det är mycket sannolikt  att effekten är 

underskattad.  

a) Finns det starkt stöd för att confounders som studien inte kunnat ta hänsyn till skulle stärka 

sambandet? 
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BILAGA 4. Kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa studier 
 
A. Syftet med studien? 

- Vilken kvalitativ metod har använts? 

- Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja/Nej  

B. Undersökningsgrupp  

- Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? Ja/ Nej 

- Var genomfördes undersökningen? 

- Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

- Vilken urvalsmetod användes? ∙ Strategiskt urval ∙ Snöbollsurval ∙ Teoretiskt urval ∙ Ej 

angivet 

- Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

- Är undersökningsgruppen lämplig? Ja/Nej 

C. Metod för datainsamling  

- Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? Ja/Nej∙ 

- Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  

- Ange datainsamlingsmetod: ∙ ostrukturerade intervjuer ∙ halvstrukturerade intervjuer ∙ 

fokusgrupper ∙ observationer ∙ video-/bandinspelning ∙ skrivna texter eller teckningar 

- Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? Ja/Nej  

D. Dataanalys  

- Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

- Ange om: ∙ teman är utvecklade som begrepp ∙ det finns episodiskt presenterade citat ∙ de 

individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna ∙ svaren är 

kodade 

- Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja/Nej 

- Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja/Nej 

- Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja/Nej 

- Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja/Nej 

- Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja/Nej 

- Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? Ja/Nej  
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E. Utvärdering  

- Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja/Nej 

- Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja/Nej 

- Har resultaten klinisk relevans? Ja/Nej 

- Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja/Nej 

- Finns risk för bias? Ja/Nej 

- Vilken slutsats drar författaren? 

- Håller du med om slutsatserna? Ja/Nej, Om nej, varför inte? 

- Ska artikeln inkluderas? Ja/Nej 
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BILAGA 5. Kvalitetsgranskningsmall för kvantitativa studier 
 
A. Syftet med studien? 

- Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja/Nej 

- Är designen lämplig utifrån syftet? Ja/Nej 

B. Undersökningsgruppen  

- Vilka är inklusionskriterierna? 

- Vilka är exklusionskriterierna? 

- Är undersökningsgruppen representativ? Ja/Nej 

- Var genomfördes undersökningen? 

- När genomfördes undersökningen? 

- Är powerberäkning gjord? Ja/Nej  

- Vilket antal krävdes i varje grupp? 

- Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)?  

- Var gruppstorleken adekvat? Ja/Nej 

C. Interventionen  

- Mål med interventionen? 

- Vad innehöll interventionen? 

- Vem genomförde interventionen? 

- Hur ofta gavs interventionen? 

- Hur behandlades kontrollgruppen? 

D. Mätmetoder  

- Vilka mätmetoder användes? 

- Var reliabiliteten beräknad? Ja/Nej 

- Var validiteten diskuterad? Ja/Nej 

E. Analys  

- Var demografiska data liknande i experimentgrupp och kontrollgrupp? Ja/Nej, Om nej, vilka 

skillnader fanns? 

- Hur stort var bortfallet? 

- Kan bortfallet accepteras? 

- Var den statistiska analysen lämplig? Ja/Nej, Om nej, varför inte? 
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- Vilka var huvudresultaten? 

- Erhölls signifikanta skillnader mellan experimentgrupp och kontrollgrupp? Ja/Nej, Om ja, 

vilka variabler? 

- Vilka slutsatser drar författaren? 

- Instämmer du? Ja/Nej 

F. Värdering  

- Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja/Nej 

- Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja/Nej 

- Överväger nyttan av interventionen ev. risker? Ja/Nej 

- Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja/Nej 
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BILAGA 6. Redovisning av inkluderade studier 
 

Artikel Författare, land, år Titel Syfte Metod, Urval, Design, Bortfall Resultat Kvalitet 

 

#1 Garcia-Morales, E., Lázaro-

Martinez, J.L., Martinez- 

Hernandez, D., Aragón-

Sánchez, J., Beneit-

Montesinos, J.V., González-

Jurado, M.A.  

Spanien, 2011. 

Impact of diabetic foot related 

complications on the health 

related quality of life (HRQol) of 

patients – A regional study in 

spain. 

Att undersöka hur diabetesrelaterade 

sår påverkar olika domäner av hälso-

relaterad livskvalité (HRQoL). 

Prospektivstudie.  

SF-36 frågeformulär.  

 

Totalt n = 421 med typ 2 diabetes 

(Utan fotsår = 258 och med ett eller 

flera fotsår n = 163). 

HRQoL påverkades negativt vid 

diabetesrelaterade sår i kombination 

med neuropati, amputation och dålig 

metabol kontroll. HRQoL var sämre 

hos kvinnor med sår än hos män med 

sår. 

Hög 

#2 Goodridge, D., Trepman, E., 

Sloan, J., Guse, L., Strain, 

L.A., McIntyre, J., Embil, 

M.J.  

Kanada, 2006. 

Quality of life of adults with 

unhealed and healed diabetic foot 

ulcers 

Att undersöka HRQoL hos personer 

med läkta och oläkta 

diabetesrelaterade sår under ett år. 

Tvärsnittsstudie.   

Telefonintervju och SF-12 

frågeformulär samt Cardiff wound 

impact-skala. 

 

Totalt n = 104 med typ 2 diabetes 

och sår. Alla sår graderades av en 

diabetesfotsårs expert enligt 

Wagner skala. 

Personer med oläkta 

diabetesrelaterade sår skattade lägre 

poäng på fysik-HRQoL jämfört med 

personer vars sår hade läkt.  

Hög 

#3 Pedras, S., Carvalho, R., 

Graca Pereira, M. 

Portugal, 2016. 

Quality of life in Portuguese 

patients with diabetic foot ulcer 

before and after an amputation 

surgery 

Att undersöka om det föreligger 

skillnad i HRQoL hos personer med 

svårläkta diabetessår före och två år 

efter amputation. 

Longitudinell studie.  

SF-36 frågeformulär. 

 

Vid start n = 220 och vid 

uppföljning efter amputation n 

=108. 

Domänen för fysisk- HRQoL 

försämrades efter amputation, medan 

domänen för mental-HRQoL förblev 

densamma före som efter amputation.  

Hög 

#4 Pickwell, K., Siesma, V., 

Kars, M., Apelqvist, J., 

Bakker, K., Edmonds, M., 

Holstein, P., Jirkovska, A., 

Jude, E.B., Mauricio, D., 

Piaggesi, A., Reika, H., 

Spraul, M., Uccioli, L., 

Urbancic, V., van Acker, K., 

van Baal, J., Schaper, N. 

Europa, 2016. 

Minor amputation does not 

negatively affect health-related 

quality of life as compared with 

conservative treatment in patients 

with a diabetic foot ulcer: An 

observational study 

 

Att undersöka om det föreligger 

skillnad i HRQoL mellan personer 

med diabetesrelaterade sår som läkte 

efter konservativ behandling och efter 

mindre amputation 

Kohortstudie. 

EQ-5D frågeformulär. 

 

Personer med ett nyupptäckt fotsår i 

10 europeiska länder. 

Totalt n = 821 (mindre amputation 

n = 145 och konservativ behandling 

n = 676). 

Det fanns ingen skillnad i HRQoL 

mellan gruppen som fick konservativ 

behandling och gruppen som 

genomgick mindre amputation. Vilket 

innebär att mindre amputation inte 

ska ses som ett nederlag i 

behandlingen utan som ett alternativ. 

Hög 
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#5 Raspovic, M.K., Wukich, 

K.D. 

USA, 2014. 

Self-reported quality of life and 

diabetic foot infections 

Att undersöka om det föreligger 

skillnad i HRQoL mellan personer 

med fotinfektioner och personer med 

diabetes men utan fotinfektioner. 

Kohortstudie. 

SF-36 frågeformulär. 

 

Studiegruppen med fotinfektioner, 

n = 47 och kontrollgruppen med 

diabetes men utan fotinfektioner, n 

= 47. 

Studiegruppen hade sämre HRQoL, 

jämfört med kontrollgruppen. Fysisk- 

och mental-HRQoL försämrades hos 

personer med fotinfektioner 

Hög 

#6 Ribu, L., Birkeland, K., 

Hanestad, B.R, Moum, T., 

Rustoen, T. 

Norge, 2008. 

 

 

A longitudinal study of patients 

with diabetes and foot ulcers and 

their health-related quality of life: 

wound healing and quality-of-life 

changes 

Att undersöka och jämföra 

sårläkningen under en årsuppföljning. 

Att jämföra HRQoL efter sex 

månader och efter ett år. 

Att bedöma om sårläkningen påverkar 

HRQL mellan personer vars sår har 

läkt och de som fortfarande har sår 

efter ett år. 

Prospektiv- och observationsstudie.  

SF-36 frågeformulär.  

 

Personer med minst ett diabetessår 

och ålder över 20 år. Vid start n= 

135 och vid ett årsuppföljningen n= 

99. 

HRQoL var försämrat i gruppen med 

kvarvarande sår jämfört med gruppen 

vars sår hade läkt. Dåligt HRQoL 

hade ett samband med dålig prognos 

för sårläkning. 

Hög 

#7 Ribu, L., Hanestad, B.R., 

Moum, T., Birkeland, K., 

Rustoen, T. 

Norge, 2007. 

 

A comparison of health-related 

quality of life in patients with 

diabetic foot ulcers, with a 

diabetes group and a nondiabetes 

group from the general population 

Att undersöka HRQoL hos personer 

med diabetesrelaterade sår och 

jämföra resultat med en kontrollgrupp 

från allmän befolkningen utan 

diabetes och ytterligare en 

kontrollgrupp med diabetes.  

Tvärsnittsstudie. 

SF-36 frågeformulär  

 

Personer med diabetes och minst ett 

diabetesrelaterat sår.  

I studiegruppen n = 127 och 

kontrollgrupperna n = 6827 (allmän 

befolkning n = 5903 och population 

med diabetes n = 221). 

Studiegruppen visade försämrat 

HRQoL än kontrollgruppen med 

diabetes. De stora skillnaderna fanns i 

fysisk funktion och fysisk- och 

emotionell begränsning. 

Personer med sår hade lägre HRQoL 

än den allmänna befolkningen. 

Hög 

# 8 Ribu, L., Rustoen, T., 

Birkeland, K., Hanestad, 

R.B., Paul, M.S., 

Miaskowski, C. 

Norge, 2006. 

The prevalence and occurrence of 

diabetic foot ulcer pain and its 

impact on health-related quality 

of life 

Att undersöka förekomsten av smärta 

vid diabetesrelaterade sår och hur 

detta påverkar HRQoL. 

Kohortstudie.  

SF-36 frågeformulär och Diabetes 

foot ulcers skala.  

 

Totalt n = 177 med diabetes och 

minst ett sår och n = 127 fullföljde 

studien. 

Personer som led av smärta hade 

sämre HRQoL på alla variabler 

jämfört med de som inte hade någon 

smärta. Smärta i varierad grad hade 

75% av personerna i studien. 

Hög 

 

 

 



43 
 

#9 Sekhar, M.S, Thomas, R.R, 

Unnikrishnan, M.K., 

Vijayanarayana, K., 

Rodrigues, G.S 

Indien, 2015 

Impact of diabetic foot ulcer on 

health-related quality of life: A 

cross-sectional study 

 

Att undersöka HRQoL hos personer 

med diabetesrelaterade sår i Indien. 

 

Tvärsnittsstudie.  

Intervjuer och RAND-36 

frågeformulär samt Diabetic foot 

ulcer scale -short form skala. 

 

Studiegruppen med sår n = 200 och 

kontrollgruppen med diabetes men 

utan sår n = 200. 

 

Personer med diabetes hade 

försämrad HRQoL och den 

försämrades ytterligare både fysiskt 

och mentalt vid diabetesrelaterade 

sår. 

 

Hög 

#10 Siersma, V., Thorsen, H., 

Holstein, E.P., Kars, M., 

Apelqvist, J., Jude, B.E., 

Piaggesi, A., Bakker, K., 

Edmonds, M., Jirkovská, A., 

Mauricio, D., Reike, H., 

Spraul, M., Uccioli, L., 

Urbanic, V., van Acker, K., 

van Baal, J., Schaper, C.N.  

Europa, 2017. 

Diabetic complications do not 

hamper improvment of health-

related quality of life over the 

course of treatment of diabetic 

foot ulcers – the eurodiale study 

Att undersöka hur komorbiditet i 

kombination med diabetesrelaterade 

sår påverkar HRQoL 

Tvärsnittsstudie och 

observationsstudie. 

EQ-5D frågeformulär. 

 

Vid start n = 1088 med diabetes och 

minst ett nytt sår och vid 

uppföljningen ett år senare n = 968. 

 

Läkning av diabetesrelaterade sår 

förbättrade HRQoL, oavsett om 

läkningen var snabb eller långsam. 

Personer med diabetesrelaterade sår 

och en eller flera komorbiditeter hade 

försämrad HRQoL. 

Hög 

 

 

 

 

 

 



 
 


