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Abstract  
Bakgrund: Studier visar att framtiden för vården är personcentrerad och sjuksköterskor bör 
möta människor i ett hälsoorienterat perspektiv. Egenvårdsråd bör anpassas efter personen 
med diabetessjukdom och sjuksköterskan skall ta hänsyn till skillnader i synen på hälsa och 
sjukdom. Syfte Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av preventiva 
åtgärder för att minska risken för fotsår hos personer med diabetes mellitus typ II. Metod: 
Kvalitativ intervjustudie där tio halvstrukturerade intervjuer genomfördes. Materialet 
transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultaten 
presenteras i två kategorier: förväntningar på sjuksköterskan och stöd till personen med 
diabetes. Förväntningar på sjuksköterskorna var att eftersträva att se personen bakom 
diabetessjukdomen och att fokusera på det mätbara. De skall eftersträva att möta individen 
där den befinner sig och eftersträva goda relationer. Det är genom goda relationer som 
egenvårdsråden lättare kan implementeras och fotsår förhindras, detta presenteras i 
subkategorin egenvårdsråd, som ligger under kategorin stöd till personer med diabetes. Detta 
för att minska lidande för individen samt undvika höga samhällskostnader. Sjuksköterskor har 
goda avsikter med sin omvårdnad och undervisning. Sjuksköterskorna såg fördel i 
motiverande gruppundervisning för att nå ut till flera personer samtidigt och erbjuda dem 
möjlighet att utbyta erfarenheter. Sjuksköterskorna upplevde att de hade instanser att vända 
sig till och kontakter med samarbetspartners är en självklarhet inom diabetesvården idag. 
Slutsats Resultaten av denna studie visar att sjuksköterskor i primärvården kan förebygga 
fotsår genom att leva upp till förväntningar som finns på dem och att se personen bakom 
diabetessjukdomen genom att erbjuda sin breda kompetens, motiverande gruppundervisning, 
egenvårdsråd och kontakt med samarbetspartners.  
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Background: Studies show that the future of health care is person centeredness and nurses 
should meet people in a health-oriented perspective. Self-care should be adapted to the person 
with diabetes and nurses should take differences in views regarding health and disease into 
account. Aim The aim of this study was to describe nurses' experiences of preventive 
measures to reduce the risk of foot ulcers in people with diabetes mellitus type II. Method: 
Ten qualitative semi-structured interviews were conducted. The material was transcribed and 
analyzed using qualitative content analysis. Results: The results are presented in two 
categories: expectations on the nurse and support to the person with diabetes. Expectations of 
the nurses was to strive to see the person behind diabetes and to focus on the measurable. 
They must strive to meet the individual where it is located and strive for good relationships. It 
is through good relationships that self-care advice can be more easily implemented and foot 
ulcers prevented, this is presented in the subcategory self-care, which is located below main 
category support to person with diabetes. This is to reduce suffering for the individuals and 
avoid high costs for the society. Nurses had good intentions with their care and teaching. The 
nurses saw advantage in motivating groups by reaching out to several people at the same time 
and offer them the opportunity to exchange experiences. Nurses felt that they had the ability 
to turn to instances and contacts with partners is obvious in diabetes care today. Conclusion 
The results of this study show that nurses in primary care can help prevent foot ulcers through 
living up to the expectations placed on them by seeing the person behind diabetes and to offer 
its wide expertise, motivation work, self-care and cooperation with partners. 

Keywords diabetes, foot ulcer, nursing, person-centered care, self-care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Populärvetenskaplig sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av preventiva åtgärder 
för att minska risken för fotsår hos personer med diabetes mellitus typ II. Detta är en 
kvalitativ studie där tio sjuksköterskor intervjuades. Intervjuerna utfördes på vårdcentraler 
inom Trollhättan/Vänersborgsområdet med specifikt utvalda sjuksköterskor som bedriver 
diabetesmottagning. Resultat i denna studie visar att sjuksköterskorna har en betydande roll 
inom diabetesvården i primärvården idag. Sjuksköterskorna har stora förväntningar att leva 
upp till både från sina kollegor och patienter. Sjuksköterskorna har goda avsikter med sina 
omvårdnadsåtgärder men lite förståelse från organisationen för hur mycket tid som egentligen 
krävs. Diabetesvården idag är väldigt inriktad på objektiva mätvärden medan egenvårdarbetet 
och omvårdnaden prioriteras mindre. Egenvårdsråd och omvårdnaden upplevs som viktig av 
patienter och sjuksköterskor men samtidigt framkom det i resultatet att det är tidskrävande 
och svårt att leva upp till i dagens pressade vårdarbete. Sjuksköterskorna är medvetna om 
risken för komplikationer och lidande för patienten samt samhällsekonomiska kostnader som 
det kan medföra om de inte får tillräckliga preventiva åtgärder och tid. De eftersträvar att 
förhindra komplikationer trots tidsbrist. Sjuksköterskorna är snabba med att fråga om hjälp 
och konsulterar specialkliniker då sår uppstår, allt för att minska risken för amputationer och 
lidande för patienten. Erfarenhet av fotsårskomplikationer varierade mellan vårdcentralerna 
och det var oklart varför vissa vårdcentraler inte hade hög prevalens av diabetesfotsår. 
Förhoppningen var att det var sjuksköterskornas preventiva arbete som bidrog till att sår inte 
uppstod. I vår diskussion kommer vi fram till, liknande utfall som tidigare presenterats, att 
sjuksköterskor tenderar till att fokusera på objektiva mätvärden istället för omvårdnaden som 
är deras huvudområde. Att trösta, lindra och läka anses inte högprioriterat i dagens vård där 
allting skall mätas och vara målstyrt. De intervjuade sjuksköterskorna försökte 
individanpassa, ta hänsyn till personen bakom diabetessjukdomen och leva upp till dessa 
förväntningar från patienten. Sammanfattningsvis visar vår studie att det behövs högre 
kompetensnivå hos sjuksköterskorna, mer tid till patientmötet och organisatoriska 
förutsättningar för att kunna leverera optimal diabetesvård.  
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Inledning 
Diabetesfotsår är ett problem som ökar världen över och de flesta amputationer börjar med ett 
sår. I världen amputeras en miljon personer med diabetes årligen och i Sverige görs 800 
amputationer per år (Burakowska & Dziemidok, 2011; Skafjeld & Graue, 2013). Enligt World 
Health Organizations [WHO] (2009) är diabetes ett växande folkhälsoproblem. Omkring 171 
miljoner människor har diabetes i världen idag och denna siffra kommer troligen att 
fördubblas fram till år 2030. Enligt SBU-rapporten (2009) har cirka fyra procent av Sveriges 
befolkning någon form av diabetes. Omkring 90-95 % av personer med diabetes i Sverige har 
diabetes mellitus typ-II, vilket innebär omkring 300 000 människor. Fotkomplikationer är den 
mest kostsamma komplikationen vid diabetes för vården och ett otroligt stort lidande för 
personen. Ahmad (2016) menar att cirka 10-15% utvecklar fotsår någon gång i livet och 
belägger nästan 50 % av alla sjukhussängarna av alla inneliggande personer med diabetes. Då 
diabetes är ett stort hälsoproblem i svenska samhället och står för en stor utgift inom hälso-
och sjukvården är det relevant att forska mer om sjuksköterskans erfarenheter vid 
förebyggandet av senkomplikationer vid fotsår inom diabetesvården. 

 

Bakgrund 
Komplikationer 
Vid diabetes mellitus förekommer akuta- och sena komplikationer, vi kommer att fokusera på 
senkomplikationerna i vårt arbete.  Dessa komplikationer delas i makro- och mikrovaskulära. 
Vid makrovaskulära komplikationer sker förändringar i de stora blodkärlen medföljande hjärt-
kärlproblem, hjärtinfarkt som också är den största dödsorsaken vid diabetes mellitus typ-II. 
Medan vid mikrovaskulära komplikationer uppstår skador på små kärl i kroppen och de 
vanligaste organ som drabbas är njurar, ögon och nerver. Fotproblem hos personer med 
diabetes, är en mikrovaskulär senkomplikation och ett stort problem som kan leda till 
invalidisering och dödlighet (Agardh, Berne & Östman, 2004; Gürgen, Kaal & Witsø, 2005; 
Hedner, 2007; Skafjeld & Graue, 2013). Neuropati är den vanligaste senkomplikationen och 
drabbar 20-50 % av personer med diabetes under deras sjukdomstid. Det är oklart hur 
neuropati uppstår men har klart inverkan av mikrovaskulära mekanismer (Said, 2007). 
Fotkomplikationer vid diabetes förknippas med neuropati med/utan perifer kärlsjukdom i 
nedre extremiteterna. Den sensoriska neuropatin leder till känselnedsättning som gör att 
personen inte reagerar på överbelastning eller skador på foten. Den motoriska neuropatin 
leder till muskelsvaghet och förtvining i den fina fotmuskulaturen som resulterar i 
deformering och ändrat gångmönster. Den autonoma neuropatin ger nedsatt svettsekretion 
som leder till torr hud, tendens till självsprickor, fotsvullnad och ändrad genomblödning i 
foten (Agardh, Berne & Östman, 2004; Gürgen, Kaal & Witsø, 2005; Hedner, 2007; Lazaro – 
Martinez, Aragon-Sanchez, Benet-Montesinos, Gonzalez-Jurado, Garcia Morales & Martinez 
Hernandez 2011; Skafjeld & Graue, 2013).  Åttiofem procent av alla fotsår uppkommer på 
grund av neuropati. Vanligaste orsaken till fotsår hos personer med diabetes är våld mot foten 
på grund av olämplig fotklädsel (Abbott et al., 2002; Boulton, 2004; Ndip, Ebah & Mbako, 
2012).  
 
Hälsa 
Dahlberg och Segersten (2010) skriver att hälsa är en upplevelse av att vara i jämnvikt både i 
känslan av inre balans, i relation till sina medmänniskor och livet i övrigt.  Dahlberg (2014) 
menar att framtidens vårdande är hälsocentrerat och sjuksköterskor bör möta människor i ett 
hälsoorienterat perspektiv. Hälsa ska vara omvårdnadens mål. Nationella riktlinjer för 
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diabetesvården (Socialstyrelsen, 2015) rapporterar att egenvården bör anpassas utifrån 
personen med diabetes och sjuksköterskan bör ta hänsyn till eventuella skillnader i synen på 
hälsa och sjukdom. Enligt Austgard (2008) innebär omvårdnad att ha en helhetssyn på 
individen. Sjuksköterskan skall ta personens erfarenheter och värderingar i beaktande då hon 
utför omvårdnaden. Williams (1998) betonar att patienten ska ses som en enskild individ med 
olika behov i samband med sitt tillstånd av ohälsa.  Dahlberg (2014) skriver vidare att det 
övergripande syftet med omvårdnaden är att stödja och stärka människans hälsoprocess och 
det är vårdvetenskapens uppgift att skapa den kunskap som behövs för att möjliggöra 
vårdandet. Ett tillstånd av hälsa innebär en upplevelse av välbefinnande, att må bra och kunna 
genomföra sina livsprojekt.  Om tillvaron är meningsfull är det lättare att kämpa mot ohälsa. 
Hälsa är också att kunna röra sig och känna sig aktiv likväl som stillhet, vila och en god 
livsrytm. Dahlberg och Segersten (2010) anser att det kan vara svårt att känna hälsa då man är 
sjuk. Med hjälp av professionella vårdare, som sjuksköterska, kan det vara möjligt att uppleva 
välbefinnande trots sjukdom, som tillexempel vid långvarig duration av diabetes mellitus typ-
II.  

Orems egenvårdsteori 
Orems (2001) omvårdnadsteori bygger på att individen tar ansvar för sin hälsa genom 
egenvård då personens livssituation förändras. Vidare menar Orem (1995) att omvårdnad är 
ett komplement till egenvård då vårdtagaren inte förmår att utföra den själv. Målet med teorin 
är att hjälpa patienten att bli självständig i de aktiviteter som sjukdomen kräver (a.a). Teorin 
utgår från ett holistiskt hälsoperspektiv där människan ses som en helhet och kan uppnå hälsa 
genom egenvård. Patienten skall få utbildning och stöttas av sjuksköterskan för att kunna 
utföra detta. Om det är omöjligt för patienten själv att utföra egenvård kan en anhörig/nära 
bekant vara behjälplig (Orem, 2001). Egenvårdsteorin utgår från en egenvårdsmodell som 
består av tre olika teorier: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem.  Egenvård är att 
individen självständigt skall utföra aktiviteter för att bevara sin egenvård som innebär att 
personen själv tar initiativ till att bevara liv, hälsa och välbefinnande. Egenvårdsbrist är då 
personen är i behov av omvårdnad då egenvårdskapaciteten inte motsvarar egenvårdskravet. 
Egenvårdskapaciteten är en komplex förmåga, som påverkas av såväl genetiska faktorer som 
kulturella förhållanden och av den enskilda individens hälsotillsånd. Omvårdnadssystem 
beskriver olika omvårdnadssituationer då personer är i behov av hjälp. Dessa tre tillsammans 
bildar en övergripande teori i omvårdad (Kirkevold, 2000). Det moderna samhället idag 
förväntar sig att individen skall vara självständig och ta ansvar för sitt eget liv och Orem 
påpekar att egenvårdstänkandet överensstämmer med detta synsätt (Jahren-Kristoffersen, 
1998). Det finns personer som inte klarar av sin egenvård och Orem (2001) presenterar 
hjälpande metoder som vårdpersonalen kan använda sig av. Dessa kan användas tillsamman 
eller separat utifrån vad som krävs i den specifika patientsituationen. Metoderna är: att 
vårdaren handlar för personen som innebär att vårdaren använder sin kompetens för att 
uppnå mål för individen. Att vårdaren vägleder och styr, vilket innebär en kommunikation 
mellan parterna där personen som är i behov av hjälp måste vara motiverad till att utföra det 
som krävs och vårdaren är vägledande. Att vårdaren tillhandahåller både fysiskt och psykiskt 
stöd innebär att motverka misslyckande och obehagliga beslut. Det krävs att individen kan ta 
emot stöd och agera utifrån det och för vårdarna att veta när de ska gripa in. Att vårdaren 
skapar en god miljö som främjar förbättring för individen och möjliggör att resultat nås och 
kan användas. Grupputbildning kan med fördel användas då det är ett effektivt sätt för att öka 
kunskapen om egenvård. Specialistsjuksköterskans inom diabetesvården arbetar till stor del 
idag genom att överlämna ansvaret till personen med diabetessjukdom. Genom att tillvarata 
Orems olika metoder kan sjuksköterskan på ett effektivt sätt implementera egenvårdsråden 
och stötta individen i olika processer i sjukdomsupplevelsen. Ibland kan hon behöva vägleda 
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och styra in patienten på rätt livsstil medan i andra situationer kan hon behöva handla åt 
personen men målet är att alltid överlämna ansvaret till patienten 
 
Empowerment 
Insulander och Björvell (2013) beskriver att empowerment utgår från att individen har egna 
resurser att fastställa sina problem och själv lösa dessa med hjälp av olika strategier. 
Empowerment i sjukvården innebär att ge patienten ett ökat självförtroende när det gäller 
synen på hälsa. Den utgår ifrån att individen har möjligheter att ta kontroll över sin egen hälsa 
och på så vis stärks patientens egenvårdskapacitet, detta skall sjukvården försöka tillvarata. 
Empowerment och omvårdnad bygger på ett samarbete där patienten får förmåga att styra 
över sitt liv och på så vis får patienten egenmakt. Patienten blir själv specialist på sin egen 
hälsa och kan delta i beslut om sin vård. Adams (2003) skriver att individen är nyckeln till sin 
egen lösning, får individen kunskap om problemet höjs medvetenheten och möjligheten att 
lösa problemet. Empowerment handlar inte om att vårdaren skall agera åt individen utan 
snarare möjliggöra detta arbete. Det är individen som agerar och löser situationen.  

Prevention 
Det preventiva arbetet för att undvika fotsår hos personer med diabetes är av största vikt för 
att kunna minska hög sjuklighet och dödlighet som är förknippat med fotsår. Det viktigaste är 
att finna de personer som har en ökad risk för att utveckla fotsår, detta genom noggrann, 
regelbunden inspektion och undersökning utav foten (Alexiadou & Doupis, 2012). 
Sjuksköterskor är de som tidigt kan upptäcka komplikationer och förhindra dem. 
Sjuksköterskan ska inom sin profession värna om fötterna inom diabetesvården. De kan 
genom enkla medel se om känselförändringar har skett samt ge information om prevention 
och rätt fotklädsel (Aalaa, Tabatabaei-Malazy, Sanjari, Peimani & Mohajeri-Thrani, 2012; 
Moulton, 2012). Sjuksköterskans preventiva uppgift är att minska antalet svårläkta fotsår. Om 
detta förbises kan det leda till onödigt lidande för personer med diabetes och en ökad 
ekonomisk belastning för sjukvården. Fotkomplikationer i samband med diabetes leder ofta 
till kostnadskrävande behandlingar (Apelqvist & Bergqvist, 2010; Burakowska & Dziemidok, 
2011). Medelkostnaden för ett fotsår i Sverige (siffror från år 2000 och framåt) visar att 
beloppet kan variera mellan 99tkr – 189tkr i genomsnitt. Om såret inte läker och leder till en 
amputation ligger summan mellan 249tkr – 462tkr och kan uppgå till en miljon kronor om 
man räknar in anpassningen av bostaden samt vårdbehovet i hemmet. Vidare framgår det att 
cirka två procent får fotsår årligen av personer med diabetes, detta blir cirka 8600 sår i 
Sverige per år. Den totala kostnaden uppskattas för dessa sår till 851-1625 miljoner kronor 
(Ragnarson, Tennvall & Apelqvist, 2004; Prompers et al., 2008). Socialstyrelsen (2015) 
rapporterar i de nationella riktlinjerna för diabetesvård att sjuksköterskor ska erbjuda 
information om god fotvård och om hur fotsår kan förebyggas. Ortopedteknisk behandling i 
form av skor/fotbädd skall erbjudas till personer med felställningar som har risk för att 
utveckla fotsår, medan preventiv medicinsk fotvård skall erbjudas till personer där risk för 
fotsår föreligger. Singh, Armstrong och Lipsky (2005) redovisar i sin studie att ökad satsning 
på förbättrad diabetesvård, särskilt prevention och behandling av fotproblem, leder till färre 
amputationer. 
 
Enligt regionala riktlinjer (2010) finns en riskgraderingsskala för att bedöma diabetesfötter 
och utefter den skall sjuksköterskor ta ställning till vidare åtgärd. Riskgradering NDR1-NDR4 
används, där NDR1 är inga tecken på fotproblem medan NDR2 är när det finns tecken på 
perifer kärlsjukdom/neuropati eller att personer har börjar få felställningar. NDR3 är (förutom 
symtomen vid NDR2) mer uttalad rodnad på tryckpunkter, inflammationstecken eller början 
till sår. NDR4 är att det föreligger pågående fotsår oavsett kärlsjukdom/neuropati. Enligt 
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gällande rutiner skall NDR2 och NDR3 åtgärdas genom remiss till fotvårdare för regelbunden 
medicinsk fotvård samt eventuellt få anpassade skor/fotbädd utprovade via ortopedtekniska. 
NDR4 skall alltid skickas till multidisciplinärt fotvårdsteam och alltid få kontakt med 
ortopedtekniska. 
 
Tvärvetenskapligt samarbete 
Behandlingsframgång och förebyggande av fotrelaterade komplikationer kan endast uppnås 
med en tvärvetenskaplig angreppsätt där kommunikation och samarbete är på hög nivå 
(Burakowska & Dziemidok, 2011; Ahmad, 2016). Carlström, Kvarnström och Sandberg 
(2013) skriver att teamarbete ses som en självklarhet inom vården idag. Inom avancerad 
omvårdnad innebär teamarbete en samordning mellan nödvändiga kompetenser som leder till 
samarbete där alla i teamet är överens om möjligheter och faktiska insatser. Att arbeta i team 
ses som en effektivare arbetsform och ekonomisk vinning inom hälso- och sjukvård. 
Nationella riktlinjer för diabetesvården (Socialstyrelsen, 2015) rapporterar att 
multidisciplinära fotvårdsteam har visat sig vara framgångsrika. Det är ett team där 
specialister inom olika områden samarbetar kring allvarliga fotproblem hos personer med 
diabetes. Detta samarbete har visat sig minska lidande för individen och lett till färre 
amputationer. Burakowska och Dziemidok (2011) föreslår att ett multidisciplinärt 
fotvårdsteam skall omfatta endokrinolog, ortoped, ortopedtekniker, psykolog, kärlkirurg, 
röntgenläkare, diabetessjuksköterska, fotvårdsspecialist och rehabiliteringsteam. De 
diabetespatienter som får komma till ett sådant team när de utvecklat fotsår har lägre risk för 
amputation. Vidare framgår det att behandling med multidisciplinära fotvårdsteam är mindre 
kostsamt än vad inneliggande vård är.  

Sjuksköterskors erfarenheter av prevention 
Sjuksköterskor har en viktig uppgift i mötet med personer som har diabetessjukdom och den 
uppgiften innebär att motivera, samtala och finnas där som stöd för personer. Sjuksköterskor 
skall utbilda i egenvård så att personen på bästa sätt kan handskas med sin sjukdom. 
Sjuksköterskor har viktigt funktion i arbetet med att främja patientens motivation, 
självförtroende och egenvårdskapacitet (Whittemore, Chase, Mandle & Roy, 2002; Adiseshia, 
2005; Edwall, 2011; Batrol, 2012). Sjuksköterskors attityd och bemötande är avgörande för en 
god omvårdnad (Larsson, Sahlsten, Segersten & Plos, 2011). Sjuksköterskors skyldighet är att 
informera om personens hälsotillstånd, om behandlingsmetoder, risker för komplikationer 
samt på vilket sätt ohälsa kan förebyggas (SFS 1982:763; SFS 2014:821).  

Hörnsten och Graneheim (2011) beskriver att det är stor utmaning för sjuksköterskor, inom 
diabetesvården idag, att visa patienten att de är jämlika i mötet. Patienterna upplever en känsla 
av otillräcklighet i mötet med sjuksköterskor.  Informationen som ges är inte alltid anpassad 
utefter patientens kunskap- och erfarenhetsnivå. Sjuksköterskorna tycks ha svårt att minnas 
det som sagts vid föregående möte och patienterna beskriver en känsla av stress. Patienterna 
berättar att de ibland fick för mycket, för lite eller oönskad information som ledde till att de 
kände sig kraftlösa. Ritholz, Beverly, Brooks, Abrahamson och Weinger (2014) rapporterar 
att patienter upplever rädsla för att öppna sig och tala om sina upplevelser av sjukdomen. 
Patienterna är rädda att prata om att de inte kan utföra sin egenvård då de känner skam för 
detta. Patienterna i samma studie berättar om en barriär, mellan dem själva och 
vårdpersonalen, för att kunna diskutera egenvårdsbeteendet. Vidare framgår det i (a.a.) att det 
är av största vikt att diskutera egenvårdsbeteende i en lugn och trygg atmosfär som präglas av 
acceptans i mötet. Denna icke-dömande acceptans minskar patientens rädsla och genom en 
öppen kommunikation förbättras patientens egenvård och behandlingsmål. Ahlin och Billhults 
(2012) och Edwall, Danielson och Öhrns (2010) studier påtalar att sjuksköterskor upplever 
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svårigheter med att hjälpa personer med diabetes att ändra sitt beteende till mer hälsosammare 
levnadsvanor. Många sjuksköterskor anser att dessa personer saknar kunskap om sjukdomen 
och dess konsekvenser. Sjuksköterskor bedömer patienternas hela situation genom olika 
kontroller och på så vis får insikter om patientens egenvårdskapacitet, hälsotillstånd och 
sjukdomsinsikt. Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante och Hörnsten (2013) formulerar att 
ett nytt sätt för att förbättra stödet till patienternas egenvård är genom att arbeta 
personcentrerat. Sjuksköterskor ser det som en fördel att utgå från den enskilda patientens 
synpunkter och frågor istället för att ge allmän information och rådgivning. Adiseshia (2005) 
betonar att sjuksköterskan måste hålla sig uppdaterad om de senaste riktlinjerna samt 
behandlingsmetoder inom diabetesvården för att kunna hjälpa patienter med diabetes att fatta 
rätt beslut gällande sin egenvård.   

Problemformulering 
Diabetes är ett stort folkhälsoproblem i vårt samhälle och står för en stor utgift inom hälso- 
och sjukvården. Många personer med diabetes utvecklar fotsår någon gång i livet. Trots en 
ökad medvetenhet och kunskap kring svårläkta fotsår ökar antalet amputationer fortfarande i 
många länder (Burakowska & Dziemidok, 2011). Specialistsjuksköterskan inom diabetesvård 
har betydande ansvar i förebyggandet av senkomplikationer. Moulton (2012) skriver att 
sjuksköterskan kan genom regelbundna fotundersökningar hos personer med diabetes minska 
risken för fotkomplikationer som leder till sjukhusvård och amputationer. Litteraturen påtalar 
vikten av att förebygga fotsår och sjuksköterskans roll i detta, men det finns få studier som 
beskriver hur specialistsjuksköterskan praktiskt går till väga för att utföra detta arbete. Denna 
studie har för avsikt att beskriva hur sjuksköterskan inom primärvården arbetar för att 
förhindra fotkomplikationer för denna patientkategori. 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av preventiva åtgärder för att 
minska risken för fotsår hos personer med diabetes mellitus typ-II.  

Metod 
Design 
Vi valde att utgå från induktiv ansats med kvalitativinnehållsanalys som metod, enlig 
Graneheim och Lundman (2004). För att uppnå studiens syfte att beskriva sjuksköterskans 
erfarenheter ansåg vi att induktiv ansats passade bäst då den ger möjlighet till ett öppet arbete 
utan förutbestämd teori. Polit och Beck (2012) skriver att en bra metod för datainsamling är 
att samtala med berörda människor och ställa relevanta frågor. Vidare menar författarna att 
kvalitativforskningsmetod används för att synliggöra, förklara och ge djupare förståelse för 
människors erfarenheter. Sjuksköterskors subjektiva erfarenheter eftersöktes och vi 
intervjuade tio sjuksköterskor med specialistkunskap inom diabetesvård, 
diabetessjuksköterskor.  
 
Urval 
Vi använde oss av ändamålsenligt urval. Polit och Beck (2012) skriver att detta urval är 
lämpligt att använda då personer med erfarenheter inom ett visst område skall studeras för att 
besvara studiens syfte. Inklusionskriterier för att delta i studien var att deltagarna var 
sjuksköterskor som hade vidareutbildning i diabetesvård på minst 15 högskolepoäng (hp), 
arbetade inom primärvården och att de bedrev diabetesmottagning. 
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För att få variationsrik data tillfrågades både offentliga- och privata vårdcentraler om 
deltagande i studien inom Trollhättan/Vänersborgs-området. Vi kontaktade 
verksamhetschefer per telefon och informerade om studien. Efter medgivande från 
verksamhetschefer skickades informationsbrev (Bilaga I) till vårdcentralerna och delades av 
verksamhetschefen ut till diabetessjuksköterskor. Totalt kontaktades sju vårdcentraler, 
bortfallet var en vårdcentral i privat regi som avstod från deltagandet utan att uppge 
anledning. 

Kontakt togs per telefon med sjuksköterskor som valde att delta i studien för tidsbokning av 
kommande intervjuer. Vi inkluderade tio deltagare, varav fem inom offentlig- och fem inom 
privat regi.  

Samtliga deltagare var kvinnor då det inte fanns några manliga sjuksköterskor på tillfrågade 
vårdcentraler som bedrev diabetesmottagning. Genomsnittsåldern för dessa kvinnor var 35-65 
år (median = 52,6år). Den totala yrkeserfarenheten varierade bland sjuksköterskorna och var 
allt från 8-43 år (median = 24,2 år) inom yrket. Fördelningen av formell diabetesutbildning 
hos deltagarna var jämnt fördelat, hälften hade 15hp och den andra hälften hade 30hp inom 
diabetesvård. Av de intervjuade sjuksköterskorna hade majoriteten (sex av tio) magisternivå 
utöver sin diabeteskompetens, de var specialistsjuksköterskor inom folkhälsa.  

Datainsamling 
Vi utformande en intervjuguide (Bilaga II) som gav deltagarna möjligheten att berätta om sina 
erfarenheter. Följdfrågor användes som hjälpmedel för att tydliggöra och utveckla deras svar. 
Frågorna som ställdes var öppna (berätta hur-frågor). Intervjuaren gav mycket uppmuntran till 
deltagaren, till att berätta och utveckla sina svar genom vanlig uppmuntrandeteknik. Enligt 
Kvale och Brinkmann (2014) är följdfrågor ett sätt att få deltagaren att utveckla sina svar. Det 
kan räcka med att den som intervjuar nickar, ”mm-ar” eller gör en paus.  

Innan studien påbörjades utfördes en provintervju där författarna undersökte intervjuguidens 
hållbarhet och frågornas utformning. Då intervjuguiden utformades kontaktades en 
specialistsjuksköterska, som uppfyllde kriterierna, och specifikt tillfrågades om det var 
möjligt att genomföra en provintervju i testsyfte. Vi informerade att den eventuellt inte skulle 
inkluderas i denna studie. Sjuksköterskan var villig och ställde gärna upp. Provintervjun 
inkluderas inte i studiens resultat, däremot användes den till att revidera intervjuguiden till 
mer specifika frågor.  

Då vår studie påbörjades upprepades informationen om studiens syfte, frivilligt deltagande, 
rätten till att avbryta och att all information kommer att behandlas konfidentiellt. 
Informanterna gav därefter undertecknat samtycke (Bilaga III). 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att forskningsintervju är ett mellanmänskligt möte där 
samtalet handlar om ett ämne som båda parterna har intresse för. Vi genomförde tio 
halvstrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju är lämplig när forskaren vill förvissa sig 
om att vissa förbestämda frågor behandlas under intervjun (Polit & Beck, 2012; Kvale & 
Brinkmann, 2014). Graneheim och Lundman (2004) skriver att det inte finns givna regler 
inom kvalitativ forskningsmetodik om hur stort antal intervjuer det skall vara. Antalet styrs av 
intervjuns kvalité och möjlighet att beskriva variationer genom skillnader och likheter i texten 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Efter att ha genomfört tio intervjuer upplevde 
författarna att fler intervjuer inte skulle bidra till mer kunskap. Vi upplevde att snarlik 
information framkom och valde då att nöja oss med genomförda intervjuer.  
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Intervjuerna utfördes enskilt med en deltagare och en intervjuare på deras mottagningsrum. 
Polit och Beck (2012) skriver att det är tryggt för den intervjuade personen att själv bestämma 
plats. Vidare framgår det i (a.a.) att förutsättningar för en bra intervju är att den genomförs i 
avskildhet och utan avbrott, som i denna studie. Tiden för intervjuerna varierade mellan 11-46 
minuter (median = 21,5 minuter) och intervjuerna skedde under januari och februari år 2016.  

Intervjuerna spelades in på ljudfil för att möjliggöra transkribering och för att transkriptionen 
skulle bli korrekt. Ljudfilerna transkriberades till text i ett dokument som sparats. Kvale och 
Brinkmann (2014) skriver att detta sätt att arbeta är för att förhindra eventuella feltolkningar 
vid ett senare tillfälle och tolkningen av resultatet. Polit och Beck (2012) skriver att 
transkribering bör ske snart inpå intervjun för att helheten ska kunna bevaras. Vi eftersträvade 
att transkribera samma dag, men intervjuer över 30 minuter fick delas upp på ett par dagar för 
att minska risken att författarna skulle missa något väsentligt i ljudfilen. Författarna 
intervjuade och transkriberade hälften var, den intervjun som utfördes transkriberades av 
samma författare. Intervjuerna analyserades och sammanställdes i studiens resultat. 

Dataanalys 
Efter intervjuerna transkriberas data ordagrant och analyseras med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) skriver att induktiv ansats innebär att 
förutsättningslöst analysera textmaterialet som tillhandahålls genom utförda intervjuer. Denna 
metod ger utrymme för att identifiera likheter och skillnader i insamlade data. Texten ska 
analyseras med försiktighet så att den inte tas ur sitt sammanhang. Vidare skriver författarna 
att analys av manifest innehåll, är att beskriva det uppenbara i texten, och bilda kategorier 
som svarar på frågan "vad".  Analys av latent innehåll innebär en tolkning av det som ligger 
bakom orden i texten, som bildar teman och svarar på frågan "hur”. Författarna, av denna 
studie, hade för avsikt att analysera textens manifesta innehåll.  

Den transkriberade data från intervjuerna var det som analyserades och lästes av båda 
författarna upprepade gånger för att få en djupare känsla och förståelse för helheten. Polit och 
Beck (2012) menar att textens innehåll blir tydligt först då forskaren ser helheten. Vidare 
anser Graneheim och Lundman (2004) att transkriberad text som svarar mot studiens syfte 
skall identifieras som meningsbärande enheter och kondenseras men kärnan i texten skall 
bevaras. Kondensering innebär enligt (a.a.) att texten kortas ner. Analysens nästa steg var att 
den kondenserade meningsbärande enheterna, som svarade på syfte, skapade koder som 
kortfattat återgav innehållet i texten. Koderna skrevs ner i ett särskilt dokument och jämfördes 
med avseende på likheter och skillnader för att sedan grupperas i underkategorier. 
Underkategorierna jämfördes på samma sätt och resulterade i att underkategorier med 
liknande innehåll i texten bildade kategorier (a.a.). Vid analysprocessen är det nödvändigt att 
gå fram och tillbaka mellan textens analyssteg för att göra en korrekt tolkning av 
intervjupersonernas erfarenheter. Under hela analysprocessen arbetade författarna, av denna 
studie, tillsammans med att ta ut meningsenheter, kondensera, koda och kategorisera. 
Författarna hade kontinuerligt diskussion med handledaren för att stöttas i rätt riktning under 
processen och valde att inte presentera kondenseringen i en tabell då vi höll oss väldigt nära 
informanternas utsaga och det manifesta innehållet.  

Förförståelse 
Polit och Beck (2012) menar att den kunskap forskaren har inom ett visst område som skall 
studeras på kallas förförståelse. Författarna av denna studie besitter en viss förförståelse inom 
studiens syfte då vi båda är sjuksköterskor och har arbetat på kärlkirurgisk avdelning där 
amputerade personer med långvarig diabetessjukdom vårdats. Ena författaren har en 
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förförståelse då hon arbetar med personer som har diabetes på en vårdcentral. Båda forskarna 
har läst in sig på ämnet i tidigare publicerad forskning innan denna studie påbörjades. Polit 
och Beck (2012) skriver att det är viktigt att vara medveten om sin förförståelse så den inte är 
ett hinder för nuvarande studie.  

Etiska överväganden  
Polit och Beck (2012) skriver att etik har grundläggande principer som är viljan att göra gott, 
att inte skada, respekt för personens värdighet och rättvisa. Vidare menar författarna (a.a.) att 
det är viktigt att informanternas rättigheter är skyddade. Författarna klargör att det alltid är 
den enskilde forskaren som har ansvaret att de etiska reglerna efterföljs och att forskningen är 
av god kvalité. Det framgår tydligt i codex enligt Vetenskapsrådet (2016) att de etiska 
grundkraven inom forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Informationskravet följdes, genom att författarna av denna studie, 
informerade verksamhetschefer och deltagarna om studiens syfte och frivilligt deltagande 
både muntligt och skriftligt. Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna skrev på för att 
medverka i studien. Konfidentialitetskravet uppnåddes genom att deltagarna fick information 
om att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet följdes genom att 
studiens material enbart användes för denna forskningens ändamål. Bryman (2011) beskriver 
att nyttjandekravet är att informationen som samlats in till studien endast får användas till 
forskningens ändamål. Alla intervjuer avidentifierades och kodades med bokstav och siffra. 
Hanteringen av uppgifterna regleras av Personuppgiftslagen (SFS1998:204). Det insamlade 
materialet behandlades konfidentiellt och uppgifterna avidentifierades, sparades och kommer 
endast att användas för denna studies ändamål. 
 

Resultat 

Resultatet i vår studie påvisade att sjuksköterskor hade förväntningar på sig från kollegor i 
alla yrkeskategorier och från patienterna som de försökte leva upp till. De försökte se hela 
personen bakom diabetessjukdomen och väga in alla aspekter som inverkade i 
sjukdomsupplevelsen. Sjuksköterskorna eftersträvade och upplevde att de hade stor roll som 
stöd till personer med diabetes. De kategorier och subkategorier som framkom i studien 
presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1. Översikt av kategorier och subkategorier som framkom i analysen  

Kategori Subkategori 

Förväntningar på sjuksköterskan Se personens resurser bakom diabetessjukdomen 

Fokusera både på det mätbara och synliga 

Stöd till personen med diabetes 

 

Att lämna över ansvaret till patienten 

Motiverande gruppundervisning 

Kontakter med samarbetspartners 
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Förväntningar på sjuksköterskan 

Se personens resurser bakom diabetessjukdomen 
En förväntning som samtliga sjuksköterskor berättade om var vikten av att se hela personen 
och att se personen bakom diabetessjukdomen. Sjuksköterskorna inkluderade resurser som 
diabetesduration, behandling, metabola värden, personens fysik, sociala nätverk, ålder, 
tidigare komplikationer och kognitiva förmåga då de tog ställning till hur de vidare skulle 
bemöta denna individ. En del i det preventiva arbetet var att se till att personen hade bra 
mätbara värden, hur livsstilen var och om medicinerna var tillräckliga. Sjuksköterskorna 
upplevde besvikelse och frustration då de såg behovet av att ta emot hjälp hos patienten men 
att förmågan och viljan inte fanns där. Sjuksköterskor påtalar att de sett brister i 
egenvårdsresurser hos vissa individer och erbjudit vägledning och stöttning men ändå avsade 
sig vissa patienter hjälpen.  En sjuksköterska berättade om en situation där det inte gått så bra 
då personens resurser var begränsade. Patienten mådde psykiskt dåligt i perioder och då 
misskötte sin sjukdom, medicinering och uteblev från planerade besök. Sjuksköterskan insåg 
att just denna person hade stora problem med att sköta sin sjukdom och att hennes 
egenvårdskapacitet var minimal under just denna period. Sjuksköterskan försökte att stötta 
individen genom att göra regelbundna hembesök och titta till henne. Sjuksköterskan 
prioriterade individen bakom sjukdomen, psykiskt välmående över de metabola diabetes 
värdena just då.  Kvinnan i fråga hade ett litet socialt nätverk som hon i dessa perioder 
stängde ute helt. Kvinnan hade heller inte förmågan att inse att hon är i behov av hjälp och 
sjuksköterskan kände sig maktlös. Sjuksköterskans egna förväntningar på sin egen profession 
var att lyckas alla gånger med att nå fram till alla individer, fast det är svårt att leva upp till.  
Det framgick i denna studie att sjuksköterskorna tog på sig ansvaret då patienter inte skötte 
sin egenvård. De tyckte att det var viktigt att vården presenterade rätt fakta om riskerna 
patienterna utsätter sig för då de inte följde egenvårdsråden. Sjuksköterskorna måste acceptera 
och respektera personernas fria val då de avstod från behandling eller givna 
rekommendationer.  

Patienterna hade höga förväntningar på det årliga diabetesbesöket och hade samlat på sig 
ärenden som de vill ta upp då. Sjuksköterskorna berättade allmänt att patienterna många 
gånger hade förväntningar på att få prata om annat än sin diabetes. Sjuksköterskorna och 
patienterna hade etablerat god kontakt och patienterna kände att de äntligen fick möjligheten 
att prata om sig själva. Sjuksköterskorna berättade att då hanns inte det planerade 
diabetesbesöket med och något annat fick bort prioriteras. Detta innebar att sjuksköterskorna 
ibland inte hann med den förväntade bedömningen av fotstatus som är planerat en gång per år. 
En bidragande orsak till att patienter kände behovet av att ta upp andra saker än 
diabetesrelaterade funderingar kunde ha varit att de inte fick träffa läkare en gång per år då 
denna möjlighet är bortprioriterad på vissa vårdcentraler på grund av brist på läkartider.   

Att se personens resurser bakom diabetessjukdomen innebar att sjuksköterskorna försökte att 
få grepp om patienternas sociala nätverk. De uppmuntrade patienterna om att be om hjälp med 
sin egenvård. Sjuksköterskorna är positiva till att använda anhöriga till att klippa naglar, 
smörja fötterna och med hjälp i det dagliga livet.  

Sjuksköterskorna informerade patienterna om riskerna med att få ett sår samt att de möjligtvis 
har sämre läkningsförmåga. Ibland visade de konkret vad sår kan leda till. De försökte att inte 
använda skrämselpropaganda men ibland var det den sista utvägen för att få patienten i fråga 
att inse vikten av fotsårsprevention. Förväntningarna är att ett sår skall läka inom sex veckor 
annars måste en utredning påbörjas för att kartlägga om patienten har en förmåga att läka eller 
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inte. Utredning bör ske för att se om personen bakom diabetessjukdomen har andra 
bidragande faktorer till sämre läkningsförmåga. 

 
”… ibland tar det längre tid men då vet man att, man har utrett att det finns… arteriell 

sufficiens.” 
 

Samtliga sjuksköterskor var väl förtrogna med att mäta ankeltryck som första steg i 
utredningen. När de väl visste patientens förutsättningar till sårläkning hade de lättare för att 
lägga upp sitt arbete strukturerat och arbetade utefter dessa förutsättningar. Somliga 
sjuksköterskor poängterade vikten av att reagera då de inte såg någon sårläkning alls. De 
upplevde att det var väldigt tragiskt och frustrerande då patienter utvecklade ett sår då dessa 
tenderar till att bli svårläkta.  
 

”…det är inte roligt, det är ju både lidande för patienten och mer jobb för oss.” 

Sjuksköterskorna där fotsår sällan uppstod visste själva inte tydligt vad det berodde på. 
Förhoppningen var att handlingskraften låg i att information till patienterna var så tydlig att de 
inte fick sår alls. De hade samma intentioner för alla personer med diabetes. Patienterna som 
inte fick några fotsår sågs som en framgång. 

”… jag tänker att min information och mina mål att patienterna skall ha bra värden gör att 
dom inte får sår.” 

Sjuksköterskorna upplevde att läkta sår var en vinst för både patienten och sjuksköterskan. De 
beskrev tydligt relationen till patienten som ett samarbete och förväntningen var att nå lyckat 
resultat tillsammans. Sjuksköterskorna upplevde personlig framgång då de såg att patienterna 
faktiskt ändrade sitt beteende och exempelvis började smörja sina fötter eller slutade gå i 
trånga skor. Sjuksköterskorna berättade att de försökte att inte se utvecklat fotsår som ett 
personligt misslyckande. De försökte att inte skuldbelägga sig själva då de hade goda 
intentioner och hade gjort så gott de kunde just då. De gånger sår uppstod såg de som ett 
tillfälle för lärdom. 

”Somtimes I win, Sometimes I learn”.  

Andra sjuksköterskor berättade att de hade en avgörande betydelse vid hanteringen av fotsår. 
Dessa sjuksköterskor upplevde att deras kunskap var väsentlig för hur de hanterade och 
omhändertog personer med diabetes som hade utvecklat svårläkta fotsår. Insatsen och att de 
var handlingskraftiga hade avgörande roll för slutresultatet.  

”Jag har räddat benen på en patient där man hittat en dålig arteriell cirkulation 
och fått skickat iväg för åtgärd snabbt och på så sätt lyckats.” 

Fokusera både på det mätbara och synliga 
Sjuksköterskorna upplevde att lärkarkollegorna hade ett stort förtroende för deras 
diabeteskompetens och stora förväntningar på deras förmåga att omsätta den i praktiken. 
Sjuksköterskorna berättade att viktiga beslut ofta överlämnades till dem att fatta. 
Förväntningen på diabetessjuksköterskorna på deras vårdcentral var att de skulle vara 
drivande inom diabetesvården och de kände sig ibland ensamma då de inte hade en lika 
intresserade kollega att bolla med.  
Samtliga sjuksköterskor upplevde sig ha god kunskap och hade lång erfarenhet av att ha 
bedömt diabetesfötter genom flera års praxis. De ansåg sig veta när de skall reagera. 
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Sjuksköterskorna upplevde ständigt behov av fortbildning. Samtliga upplevde att kunskapen 
är daterad och att de aldrig blir fullärda. De berättade att de alltid behövs uppfräschning trots 
deras breda kompetens.  
 
Sjuksköterskorna försökte att titta på fötterna minst en gång per år, de bad då patienterna att ta 
av sig skor och strumpor vid detta besök. Vissa patienter ansåg att sjuksköterskan inte hade 
något med deras fötter att göra och då fick de information om varför det är viktigt att 
inspektera dem. Sjuksköterskorna tittade efter behåring på tårna, färg, hur trampkuddarna är, 
renlighet och kände efter värmeförändringar. Sedan tittade de efter patologiska förändringar 
på fötterna som sår, hudsprickor, torr hud, svamp, nagelsvamp, nageltrång, felställningar, 
förhårdnader eller tryckskador. Därefter genomfördes mätningar med monofilament, kontroll 
av fotpulsar på fotryggen och insidan av foten genom palpation eller med hjälp av doppler och 
vibrationer med hjälp av stämgaffel – på vissa vårdcentraler utförs fotstatus av läkaren. 
Sjuksköterskorna ställde alltid frågan om patienten känt några förändringar/besvär i fötterna 
sedan föregående besök. Genom att de har sett många olika fötter hade sjuksköterskorna 
lättare att veta vad de skall titta efter och möjliga bakomliggande patologiska orsaker. 

 
”…jag vet ju vad riskfaktorerna är, jag vet hur en frisk fot ser ut och jag vet hur en sjuk fot 

ser ut”.  

Sjuksköterskorna påtalade vikten av att ha tillräckligt med avsatt tid för ett adekvat 
omhändertagande av patienter med diabetes. Sjuksköterskorna inom primärvården ville träffa 
patienterna med diabetes som utvecklat fotsår ofta, gärna dagligen i början för att se hur såret 
utvecklade sig. Vidare påtalade de att kontinuitet är viktigt för att kunna utvärdera 
sårläkningen och sjuksköterskorna skötte såren själva i mån av tid eller fördelar 
omläggningen med en kollega.  

”… att det är organiserat på ett bra sätt, att det finns personal… att jag får den tid jag 
behöver för omläggningarna.” 

Sjuksköterskorna berättade vikten av att få tid för aktivt preventivt arbete och hur svårt det är 
att genomföra det i praktiken med dagens pressade organisation då tiden inte räcker till. Även 
då det är begränsat med tid och resurser försöker sjuksköterskorna göra sitt bästa. 

”… för sen kostar det lidande och pengar då såren uppkommer”.  

Stöd till personen med diabetes 

Att lämna över ansvaret till patienten 
Sjuksköterskorna gav preventionsinformation redan vid diabetesdebuten. Detta för att 
patienten redan från start skall etablera goda vanor och rutiner samt förstå vikten av god 
fothälsa innan komplikationerna uppstod. Sjuksköterskorna gav både muntligt och skriftlig 
information. De förespråkade daglig inspektion av fötterna och att patienterna skulle känna 
över dem. De patienter som inte kunde se sina fötter på grund ålder, övervikt, rörelseförmåga 
fick råd om att använda en spegel om de inte hade en anhörig som kunde titta på fötterna åt 
dem. Att smörja fötterna regelbundet informerade sjuksköterskorna alltid om. Patienter som 
inte kunde utföra det själva, eller som inte hade en anhörig som kunde vara behjälplig, fick 
råd om att lägga en klick salva på fotryggen och gnugga fötterna mot varandra. 
Sjuksköterskorna uppmanade patienten att larma vid minsta tecken på hudskada och att inte 
vänta tills ett sår uppkommit. Sjuksköterskorna upplevde, trots upprepat egenvårdsråd, att 
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vissa patienter sökte för sent. Vidare fick patienter råd om att dagligen byta strumpor och 
använda strumpor som inte stasar. Kompressionsstrumpor rekommenderades till de patienter 
som hade bensvullnad. Patienterna skall inte gå inomhus med enbart strumpor/barfota utan de 
fick egenvårdsråd om att använda inneskor med hälkappa, så att de inte ska trampa på små 
gruskorn och förorsakade sår. Skor som användes ute skall ha bra rymd för att det inte skulle 
uppstå tryck. De fick även råd om att vända på skon vid varje påtagningstillfälle för att 
kontrollera att det inte låg saker i dem. Patienterna fick råd om att ta regelbundna fotbad med 
lagom vattentemperatur för att de inte skulle bränna sig. Fotbaden får heller inte vara för 
långa då huden kan luckras upp. Efter fotbaden är det viktigt att torka torrt fötterna, 
framförallt lägger sjuksköterskorna tonvikten på att torka torrt mellan tårna. Hälsprickor fick 
patienterna råd om att fila vid behov längsmed självsprickan med pappersfil. Efter fotbadet 
rekommenderades insmörjning med fet hudsalva. Sjuksköterskorna försökte att lämna över 
ansvaret till patienten. Genom att de givit patienterna rätt information om preventiva åtgärder 
förväntades de ta ansvaret för sin egenvård.  

”Det tycker jag att man alltid måste påtala… ta egenansvar för sin kropp”. 

Sjuksköterskorna återberättade att problemen låg i att patienterna inte tog till sig 
egenvårdsråden och hjälpen som de bistod med. Sjuksköterskorna påtalade att följsamheten är 
viktigt. De försökte att hitta flera olika infallsvinklar för att nå fram till just den individen som 
satt framför dem. Några sjuksköterskor berättade att de sammanfattade och återgav flera 
gånger under besöket egenvårdsråden som har getts för att betona vikten av den. För vissa 
patienter är diabetes inte det viktigaste utan de har andra större bekymmer i livet just nu. Det 
är en bedömningsfråga om hur aktiv patienten kan vara i sin egenvård.  

”…det hänger ju mycket på patienten att man tar dom råd som vi ger och de erbjudanden 
som vi har.” 

Sjuksköterskorna jobbade aktivt för att få patienten att inse att deras egna insatser är viktiga i 
komplikationsförebyggandet. Sjuksköterskorna upplevde att de endast kunde pusha 
patienterna i rätt riktning.  De menar att informationen inte fick vara för negativ för då gav 
patienterna upp och kan inte ta den till sig.  

”vi sitter i samma båt – vi kan inte ro åt varsitt håll”. 

En sjuksköterska berättade att målen inte fick vara onåbara utan man får lägga upp delmål 
som är realistiska och inom räckhåll för just denna patient. Detta för att de skall bli positivt 
inställda och då upplevs även följsamheten bli bättre. Samma sjuksköterska berättade att hon 
var emot pekpinnar. Det viktigaste i mötet med alla patienter är att de går ut från 
mottagningsrummet utan att känna sig värdelösa.  

”… dom ska gå ut från mitt rum och känna att dom har en fjäder i hatten… allting var inte 
jättekasst även om jättemycket är dåligt och det är mycket vi behöver rätta till… så måste 

dom ändå känna att vissa grejor är bra, att man ger dom positiva coaching då, så att dom vill 
komma tillbaka. ” 

Sjuksköterskorna rekommenderade sina patienter att gå på regelbunden fotvård. De föredrog 
att patienterna fick sina naglar klippta hos praktiserande fotvårdare för att förhindra 
hudskador. Risken för fotsår upplevdes minska då patienterna fick rätt hjälp. Sjuksköterskorna 
skrev fotvårdsremiss till de patienter som uppfyllde kriterierna, enligt gällande regionala 
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rutiner, och de berättade att alla som har NDR2 och sämre fick en remiss för medicinskt 
fovård. Sjuksköterskorna upplevde dock att det var betydligt fler patienter som skulle behöva 
fotvård, men att riskbedömningsskalan är snäv.  

”förr…räckte [det] att man hade diagnosen diabetes så hade man rätt till fotvård… det tyckte 
jag var jättebra för det här är ju förebyggande att dom får komma inte jätte ofta men en gång 

i kvartalet…även om dom inte hade några tecken på skador..” 

Sjuksköterskorna framförde en önskan om att fotvårdsterapeuterna skulle kunna ha ”diabetes-
drop-in” för att fånga upp fler riskfötter. De patienter som inte uppfyllde kraven fick istället 
råd och lotsades vidare till privata fotvårdare i hopp om att de skall bekosta och unna sig 
fotvård.  

Motiverande gruppundervisning 
Sjuksköterskorna hade goda erfarenheter av motiverande gruppundervisning. De såg positivt 
på möjligheten till att nå ut till flera personer vid ett och samma tillfälle samt att personerna 
kunde ta hjälp av varandra och utbyta erfarenheter/praktiska råd kring preventionen. 
Sjuksköterskorna berättade att erfarenheten var att patienterna lättare tog till sig informationen 
då den kommer från andra i liknande situation. Sjuksköterskorna upplevde att personerna i 
gruppen lättare motiverade varandra till goda livsstilsförändringar. Gruppundervisningen 
omfattade i stor utsträckning experter utifrån. Fotvårdsterapeuter kom och informerade om 
fotvårdsprevention. Sjuksköterskorna tyckte att denna information kunde komma i tidigt 
skede, gärna vid diabetesdebuten, för att etablera goda vanor och förhindra problem på sikt. 
Sjuksköterskorna upplevde svårigheter ibland till att sammanställa grupper även fast de såg 
väldig potential i detta arbetssätt. Tidsbrist och bortprioritering är ytterligare anledningar till 
att motiverande gruppundervisning inte startats. Sjuksköterskorna tyckte att gruppdynamiken 
är viktig för att få gott utbyte av varandras erfarenheter.  

”… alla passar inte att gå i grupp… ibland kommer dom som redan kan allt till gruppen… 
det är inte bara liksom rosa moln men visst… så kommer en del som kanske har jättenytta av 

att träffa andra”. 

Kontakter med samarbetspartners 
Samarbete såg sjuksköterskor som en självklarhet i sitt dagliga arbete. Vid svårläkta sår vände 
sjuksköterskan sig i första hand till patientansvarig läkare på vårdcentralen för hjälp. Läkaren 
tittade tillsammans med sjuksköterskan på såret då, ordinerade sårodling och antibiotika om 
så behövdes samt skrev eventuellt remiss vidare för åtgärd. Sjuksköterskorna såg möjligheter 
till att ta hjälp av kollegor och andra instanser, en uttryckte sig följande:  

”… man måste agera snabbt med åtgärder och inte ha prestige i det att det här ska jag 
minsann klara själv utan man behöver hjälp… [att] remittera patienten …[att] pratar med 

doktorn om att patienten behöver antibiotika snabbt”.  

Ofta skickades personen vidare till kärlkirurg, röntgen eller multidisciplinärt fotvårdsteamet 
på Norra Älvsborgs Länssjukhus. Multidisciplinära fotvårdsteamet är välkänt av samtliga 
sjuksköterskor. Ortopedtekniska upplevdes också ha en viktig roll inom diabetesvården.  De 
bistod med råd, behandlingsskor och andra hjälpmedel till personer med diabetes. 
Sjuksköterskorna berättade att det oftast räckte med en remiss för flera skojusteringar och 
riskpatienter fick snabbt tid då det gäller att åtgärda problemet omgående. Samarbetet med 
fotvårdsterapeuterna har, enligt sjuksköterskorna, en betydande roll kring arbetet med 
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personerna med diabetes. De upplevdes ha stor kunskap om fotvård och fotkomplikationer. 
Sjuksköterskorna tyckte att det var bra att informationen om fotsårsprevention kom från 
ytterligare en yrkeskategori för att få ännu mer tyngd i budskapet. Sjuksköterskorna och 
fotvårdsterapeuterna har ett nära samarbete och en ständig återkoppling. Sjuksköterskorna 
önskade att fotvårdaren fanns närmare, helst i samma byggnad, som på vissa vårdcentraler för 
ett bättre samarbete. Sjuksköterskorna upplevde att samarbetsmöjligheterna var goda kring 
personer med diabetes, de hade flera instanser att vända sig till då problem tillstötte. 

”… det är ett teamwork”. 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att variation har betydelse för trovärdigheten 
då giltigheten för studiens resultat ökar. Resultatets giltighet kan påverkas av de strategier 
som användes vid valet av deltagare. En svaghet i urvalstaktiken, i denna studie, kan vara att 
verksamhetscheferna ombads ge förslag på sjuksköterskor som kunde vara relevanta för 
denna studie. Därmed finns en risk för bias som enligt Polit och Beck (2012) är när någon i 
studien är partisk och kan inverka på resultatet och minska studiens giltighet. Om urvalet hade 
skett utan hjälp från verksamhetscheferna finns en möjlighet att resultatet hade sett 
annorlunda ut, men det finns inga skäl att tvivla på verksamhetschefernas val av 
sjuksköterskor då det är brist på specialistsjuksköterskor inom området samt att varje 
vårdcentral har max en till två per enhet. En svaghet i denna studie kan vara att de 
sjuksköterskor som deltog är alla kvinnor men på samtliga kontaktade vårdcentraler fanns det 
inga manliga sjuksköterskor att tillgå. Vidare skriver Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012) för att öka trovärdigheten är det viktigt att noga beskriva analysens steg vilket görs i 
metod delen.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är tillförlitligheten viktig inom kvalitativa studier, 
därför har vi försökt, att göra en utförlig beskrivning hur studien genomfördes för att stärka 
studiens tillförlitlighet.  För att studiens syfte skulle besvaras, valdes kvalitativ ansats och 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012) menar att en styrka med intervjuguiden är att deltagarna får samma frågor och 
följdfrågor som då kan öka resultatets tillförlitlighet. Vi har i denna studie analyserat det 
manifesta innehållet i intervjuerna, det ger inte mycket utrymme till tolkning. Styrkan med det 
är att författarna är trogna till de intervjuade sjuksköterskornas utsagor. De data vi har samlat 
in är manifest och konkret. Textinnehållet kondenserades och sorterades i kategorier och 
subkategorier. Författarna diskuterade dessa kategorier och deras innehåll med handledare för 
att få en bättre förståelse och utformning av resultatet, vilket ses som en styrka och kan öka 
resultatets tillförlitlighet.  

Genom noggrann beskrivning av design, urval, datainsamling, dataanalys, förförståelse samt 
etiska överväganden kan läsarens bedömning av studiens överförbarhet underlättas (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2012). I metod delen finns dessa avsnitt noggrant beskrivna. 
Graneheim och Lundman, (2004) menar att citat från deltagarna ökar studiens trovärdighet, 
citat relaterade till sjuksköterskornas erfarenheter har använts genomgående i resultatet, 
läsaren ges då möjlighet till att bedöma studiens överförbarhet. 

Författarna har haft forskningsetiska överväganden genom uppsatsens samtliga delar. 
Kjellström (2012) menar att etiska reflektioner bör göras genomgående i arbetet för att värna 
om människor likavärde, integritet och självbestämmande. Författarna i denna studie utgick 
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ifrån Vetenskapsrådets (2016)  forskningsetiska principer som ställer krav på vad god 
forskning bör uppfylla. Vi tog, i denna studie, hänsyn till informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har varit väldigt noggranna 
att informera våra informanter om deras rättigheter i vår studie. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av preventiva åtgärder för att 
minska risken för fotsår hos personer med diabetes mellitus typ II. Analysen resulterade i två 
kategorier som benämnts: förväntningar på sjuksköterskan och stöd till personer med 
diabetes. Sjuksköterskorna har en avgörande roll i att motivera patienter till livsstilsförändring 
men det är av största vikt att relationen bygger på ett samarbete med patienten, vilket Orem 
presenterar i sin egenvårdsteori. Orem (2001) menar att detta synsätt är centralt inom 
omvårdnaden och att sjuksköterskor skall ha patienten som utgångspunkt och väga in deras 
bakgrund, erfarenheter och behov för att stärka deras egenvård. Sjuksköterskorna i vår studie 
använder sig i stor utsträckning av individuella samtal för rådgivning där informationen 
utformas utifrån den enskilde individen och dess förutsättningar, sjuksköterskan eftersträvar 
att se personen bakom diabetessjukdomen. Hernandez-Tejada et al. (2012) menar att 
empowerment för personer med diabetes handlar om att patienten skall ha rätt kunskap som 
behövs för att fatta rätt beslut för sin egenomvård och sjukdom. Samtliga sjuksköterskor 
påpekade och betonade vikten av att ha tillräckligt avsatt tid för rätt omhändertagande. 
Jutterström, Graneheim, Isaksson och Hörnsten (2012) skriver att det är av största betydelse 
att ha tillräckligt med avsatt tid för kontinuitet och regelbundenhet i mötet med patienter. Om 
sjuksköterskor bygger upp förtroende och engagemang samt visar respekt och mod ger det 
goda möjligheter för det önskade samarbetet. Genom att eftersträva detta uppnås en förståelse 
för hur patienten upplever och hanterar sin sjukdom. Detta framförde även sjuksköterskorna i 
vår studie som presenteras under att se personens resurser bakom diabetessjukdomen. Å andra 
sidan ser vi i vår studie att sjuksköterskorna ägnar stor del av besökstiden till objektiva 
mätvärden via blodprover, mätinstrument och ser efter patologiska förändringar. Hörnsten, 
Lundman, Selstam och Sandström (2005) menar att sjukvårdspersonalen pratar idag om 
laboratorieresultat och mediciner medan patienterna efterlyser en förståelse för sig själv och 
sin sjukdom samt information om hur de ska hantera den. Känslan patienterna upplever är att 
information de får från vården är mer som en order och handlar mer om att ha bra 
blodsockervärden. Patienten upplevde att vårdpersonalen var mer intresserade av siffror än 
själva patienten, vilket fick dem att känna sig icke respekterade och värdelösa. De fick även 
en känsla av att sjukdomen var viktigare än dem själva som individer (a.a.). Detta kan vi 
relatera till då sjuksköterskorna, även i vår studie, lade stor vikt vid objektiva mätningar men 
ändå betonade att de eftersträvade individuell anpassad information. 

Nästa kategori som framkom i resultatet är stöd till personen med diabetes. En viktig 
underkategori som framkom genomgående i arbetet är egenvårdsråd. Isaksson, Hajdarevic, 
Abramsson, Stenvall och Hörnsten (2015) anser att empowerment hos personer med diabetes är 
starkt kopplat till förmågan till egenvård. Bemötandet hos sjuksköterskor och vårdpersonal i 
övrigt är starkt kopplat till om patienten blir passiv eller aktiv i sin sjukdom. Möts personen i 
fråga av en vård där den inte känner stöd och trygghet resulterar det i en sjukdomsförsämring och 
en mer vårdkrävande patient. Sjuksköterskorna i denna studie är väl medvetna om vikten av att 
anpassa information och råd till personens förmåga att ta till sig den. Sjuksköterskorna anpassade 
informationen och försökte att lyfta fram positiva aspekter i mötet även fast det var mycket som 
var dåligt som patienten behöver förbättra i sin sjukdom. Sjuksköterskorna, i denna studie, var 
tydliga med hur viktigt det är att patienten har viljan till att komma tillbaka för fler konsultationer 
och inte dra sig undan. Flera av dem påtalar att det är frivilligt för patienterna att komma på 
besöken och ta till sig egenvårdsråden. Sjuksköterskorna ansträngde sig till det yttersta för att 
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patienter skulle komma tillbaka på besöket och försöker att hitta många olika infallsvinklar för att 
nå fram till dem. Sjuksköterskorna är väl medvetna om att diabeteskomplikationer kan tillstöta 
och orsakar mycket lidande för personen samt stora samhällskostnader. Isaksson et al. (2015) 
finner i sin studie att empowerment är starkt associerat med stöd från vårdpersonal, familj och 
vänner. Det sociala livet inverkar på hur patienten hanterar sin sjukdom och förmågan till 
egenvård. Familj och vänner har betydande inflytande på patienten, som kan upplevas både 
positivt och negativt. Shaya et al. (2014) redogör att användning av ett stödjande socialt 
nätverk kring patienten leder till en ökad förbättring av egenvården hos individen. Vissa av 
sjuksköterskorna, i denna studie, berättar att de använder sig av anhörigstöd kring skötsel av 
fothälsan. Anhöriga får vara behjälpliga vid inspektion av fötterna, insmörjning med kräm och 
nagelklippning. Vidare berättar inte någon av sjuksköterskorna att de faktiskt träffat och 
informerat anhöriga om egenvårdsråden. Isaksson et al. (2015) uttrycker i deras studie att 
anhöriga inte får glömmas bort. De kan också känna oro och stress över 
sjukdomsutvecklingen och press inför ny typ av livsstil samt förväntningar på dem att stödja 
patienten i egenvården. Vidare framför författarna (a.a.) att anhöriga sällan själva får 
utbildning i sjukdomen eller egenvårdsråd men ändå förväntas vara behjälpliga. Författarna av 
denna studie har reflekterat över detta att anhöriga inte inkluderas i stor utsträckning trots att 
diabetessjukdomen innebär en livsstilsförändring som oftast indirekt involverar hela familjen. 
Vi reflekterar över att ingen sjuksköterska i vår studie berättar att anhöriga var delaktiga i 
motiverande gruppundervisning som vi anser skulle vara ett ypperligt tillfälle att nå ut till hela 
familjen och på så vis stötta personen med diabetes till en bättre livsstil för att förhindra 
långsiktiga komplikationer som fotsår. 
 
Ekman, Norberg och Swedberg (2014) understryker att patienten ska stå i centrum för vården 
då begreppet personcentrerad vård vuxit fram. Personcentrerat omvårdnadsperspektiv säger 
att vården ska ges utifrån den enskilda människans värdighet, att patienten ska vara delaktig 
och ha medbestämmande i sin egen vård och att hänsyn skall tas till behov av trygghet och 
säkerhet. Detta kan vi inte säga sker i vårt studieområde då fotstatus på vissa vårdcentraler 
görs årligen av en läkare (högre kompetensnivå) medan på andra vårdcentraler får patienterna 
inte ens träffa läkare en gång per år relaterat till sin diabetessjukdom som de har rätt till. 
Schoen, Osborn, Squires, Doty, Pierson och Applebaum:s (2011) studie visar att svensk vård 
är sämre än jämförbara länder på att involvera patienter i den egna vården och att tillgodose 
patienters individuella behov. Detta upplever, författarna av denna studie, som oroväckande 
men samtidigt känns detta igen från genomgångna intervjuer med sjuksköterskor. Många av 
dem påtalar önskan om större delaktighet, men att det är resurskrävande och att 
organisatoriskt utrymme inte finns idag, så de överlämnar mycket till patienterna att reda i 
själva. Sjuksköterskorna ger patienterna information och när de väl mottagit den förväntas de 
agera utifrån givna råd. Sjuksköterskorna berättar att de hade ett årligt besök med personer 
med diabetes och då tas all information upp både mätbara värden samt egenvårdsråd. Vi 
tänker då hur en person kan ta in så mycket information på en och samma gång, och vi ställer 
oss själva frågan hur man förvissar sig om att de förstått och kan agera utifrån den givna 
informationen. Många av sjuksköterskorna understryker att det är patientens ansvar men 
ingen av dem berättar att de följer upp att personen förstått information. Några berättade att de 
brukar sammanfatta besöket innan patienten går från mottagningen genom att lyfta fram 
viktiga beslut som tagits under detta besök. Johansson och Skärgren (2008) menar att samtal 
kan utspela sig som en envägskommunikation där syftet är att förmedla ett budskap. När 
patienten har fått informationen så avslutas samtalet. Den som förmedlar informationen tar sig 
inte tid att ta reda på om patienten har förstått själva budskapet. Varje pedagogiskt tillfälle 
måste vara unikt, därför bör sjuksköterskan anpassa information, samtal och kunskap efter 
den enskilda patienten behov. Sjuksköterskorna i denna studie försöker att individanpassa 
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preventionsråden och omvårdnaden kring patienten men övervägande tiden vid ett besök går 
till de medicinska åtgärderna. Hörnsten, Lundman, Almberg och Sandström (2008) 
rapporterar också just detta i sin studie, att det finns olika intressen och mål i vården idag. 
Enligt denna studie koncentrerade sig sjuksköterskorna mer på blodsockervärden än på själva 
patienten och menar att det är så de är upplärda. Jutterström, Graneheim, Isaksson och 
Hörsten (2012) rapporterar att personcentrerad vård inom diabetesvården inte är ett faktum 
ännu idag. Sjuksköterskorna i deras studie upplever att den ideala diabetesvården är svår att 
förverkliga. Det finns konflikter mellan idealet och verkligenheten inom diabetesvården. 
Författarna presenterar att organisatoriska begränsningar inverkar på diabetessjuksköterskans 
möjlighet till att levererar den bästa diabetesvården. Sjuksköterskorna hade en central roll 
inom diabetesvården men på grund av dessa yttre hinder har de svårt att känna tillfredställelse 
gentemot patienter samt diabetesvården i övrigt. Detta finner vi även i vår studie och 
presenterar under subkategorin fokusera på det mätbara där sjuksköterskorna påtalar 
tidsbristen som en stoppkloss i deras arbete. Många av dem berättar att det preventiva arbetet 
kräver mycket tid för information och uppföljning. Många berättar att tiden för optimal 
diabetesvård och prevention inte finns idag vilket upplevds ledsamt. Vissa sjuksköterskor 
berättar att organisationen styr hur ofta de får träffa patienter, ibland får sjuksköterskorna på 
grund av tidsbrist skjuta på omläggningar som egentligen behöver göras tätare. Stubbs (2007) 
skriver att patienterna som behandlades som individer, som gavs tid och inte blev påskyndade 
kände sig mer benägna att lyssna och att följa rekommendationerna från sjuksköterskan. Nu 
med facit i hand, anser vi att vi biter oss själva i svansen genom att ha en pressad organisation 
där objektiva mätvärden prioriteras före omvårdnaden. Sjuksköterskor i vår studie berättar att 
de tycker att blodsockervärden, monofilament, stämgaffel m.m. var viktiga moment vid det 
årliga diabetesbesöket och att detta journalförs vilket gör att tidsmarginalen inte är stor för 
omvårdnads-, motivations- och preventionsarbete. Hörnsten och Graneheim (2011) beskriver 
också denna problematik i sin artikel och menar att kärnomvårdnad som att trösta, lindra och 
läka inte anses som högprioriterat inom dagens vård utan har ersatts med målstyrda värden för 
att arbeta effektiv. Dahlberg (2014) skriver vidare att omvårdnadens mål är att stödja 
människors hälsoprocess och ett tillstånd av hälsa innebär att må bra och kunna genomföra 
sina livsprojekt. Vi anser att specialistsjuksköterskan har mycket att tillföra inom 
diabetesvården för att stärka personens hälsoprocesser. Vi tror att sjuksköterskans stödjande 
funktion kan göra att personen i fråga kan göra sig oberoende och uppleva god hälsa trots sin 
sjukdom.  

Slutsats 
Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskor inom primärvården kan väcka intresse hos 
personer med diabetes till egenvård och prevention kring diabetesfoten genom att vara lyhörd, 
att vara tydlig i sin undervisning, att anpassa informationen efter personen, att ta in anhöriga 
som stödjande part i preventionsarbetet. Arbetet och tillvägagångsättet vid diabetesfotsår är 
väletablerat inom denna yrkesgrupp och de är handlingskraftiga i sitt agerande. Vi tror att 
kompetenshöjning till magisternivå krävs för att sjuksköterskan ska kunna se hela människan 
och väga in alla aspekter som krävs för en framgångsrik och mångsidig diabetesvård.  

Kliniska implikationer och förslag till fortsatt kunskapsutveckling  
Sjuksköterskor skall ta hänsyn till många aspekter vid bedömningen och i mötet med personer 
som har diabetessjukdom. Författarna av denna studie blir förundrade över deras enorma 
kunskapsbank men samtidigt är de väldigt ödmjuka och påtalar sällan sin viktiga funktion. 
Det är oklart hur de förvärvar denna förmåga att ta hänsyn till allt, klart är riktlinjerna för 
diabetesvården kända av dem men de nämns inte i någon större utsträckning under studiens 
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gång. Samtliga sjuksköterskor var medvetna om att kunskap är daterad och själva ansåg att de 
behövde kompetenshöja regelbundet. Aalaa, Tabatabaei-Malazy, Sanjari, Peimani och 
Mohajeri-Thrani (2012) drar slutsatsen att sjuksköterskor behöver ständigt kompetenshöjning 
inom diabetesvården för att kunna erbjuda den mest optimala vården och hålla sig uppdaterad. 
Författarna framför att detta område är så viktigt att sjuksköterskan bör inneha en 
magisterexamen inom diabetesvård. Även vi vill lyfta behovet av att höja sjuksköterskans 
kompetensnivå då det framgår att de har en ledande roll på sina vårdcentraler inom 
diabetesvården. Då verkligheten är sådan inom primärvården idag, att en 
specialistsjuksköterska per enhet arbetar, är det av högsta grad att sjuksköterskan har hög 
kompetensnivå. Omvårdnaden och omhändertagande vid diabetes samt senkomplikationer 
som diabetessår kräver att många aspekter vägs in. I år startar de första utbildningarna för 
specialistsjuksköterskor inom diabetesvård (60hp) som på sikt kommer att göra, tror vi, att 
kompetensnivån kommer att höjas och att det inte kommer att räcka med 15hp diabetesvård 
för att arbeta med diabetespatienter inom primärvården. Författarna anser att det är bra då vi 
ser i vårt resultat hur omfattande det är att arbeta preventivt med personer som har diabetes.  
Vi har i vår studie hört specialistsjuksköterskor nämna anhöriga och deras hjälpande funktion 
men inte fått reda på mycket om hur de involveras. Detta hade varit intressant att fortsätta 
forska på i vilken utsträckning de involveras och inkluderas vid de årliga besöken, 
preventionsarbetet och gruppundervisningarna. Vi anser att det finns mycket att ta lärdom av 
från anhöriga som lever med personer med diabetessjukdom. Detta angreppssätt hade nog lett 
till utveckling av diabetesvården ytterligare och stärkt egenvårdskapaciteten hos personer med 
diabetessjukdom.  
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(BILAGA I) 
 

Till vårdenhetschef på  Datum   
 

Förfrågan om tillträde till fältet samt information om studien:  
”Specialistsjuksköterskans kompetens kring diabetesfötter och preventionen av 

diabetesfotsår inom primärvården.” 
 
Studiens bakgrund  
Enligt Folkhälsorapporten (2009) så finns det i Sverige 365 000 diabetiker och 80-90% av 
dem är typ 2 diabetiker. Sjukdomen har smygande förlopp och vid debut kan patienten haft 
den redan i flera år.  Enigt Socialstyrelsens nationella riktlinjer om diabetesvård (2015) är det 
viktigt att erbjuda patientutbildningar i egenvård då de varje dag fattar många viktiga beslut 
om hanteringen av sin diabetes.  American Diabetes association (2012) skriver att 30-70% av 
alla diabetiker utvecklar fotsår på grund av kroniska förändringar på kärl och nervtrådar. 
Diabetes står för 70 % av alla icke traumatiska benamputationer idag. Enigt Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer om diabetesvård (2015) framgår det att framgångsrik behandling för att 
förhindra allvarliga fotproblem är genom att fotundersökning, sårinspektion, förebyggande av 
fotsvamp, kärlundersökning och genom optimal glukosnivå samt patientutbildning om 
egenvård. 

Studiens genomförande  
Vi avser att intervjua specialistsjuksköterskor inom primärvården om fothälsa och prevention 
av diabetesfotsår hos personer med diabetessjukdom. Studien kommer att genomföras i form 
av en intervju vid överenskommen tidpunkt under v.50-52 och kommer att ta max 1 timme i 
anspråk. Intervjun kommer att spelas in. Under intervjun kommer vi att ställa frågor om 
specialistsjuksköterskans kompetens inom diabetesvården och huruvida de upplever 
omvårdnaden kring diabetesfötter. Intervjun kommer att skrivas ut och texten analyseras. 
Resultatet kommer att redovisas i form av en Magisteruppsats vid Högskolan Väst och 
eventuellt publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Resultatet av studien kan du ta del av genom 
att kontakta nedan angivna personer.  
Deltagandet i studien är frivilligt. Informanterna kan avbryta sitt deltagande i studien utan att 
ange skäl. Intervjumaterialet kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av det. 
Texten från intervjun kommer inte att kunna kopplas till informanterna. Vid publicering 
kommer enskilda individer inte att kunna identifieras.  
 
Ansvariga för studien: 
Alma Dautovic Camilla Edell 
Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska  
alma.dautovic@vgregion.se camilla.edell@vgregion.se  
 
Handledare för studien:  
Ulla Hällgren Graneheim  
Professor  
 
Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur, Högskolan Väst, Trollhättan. 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot folkhälsa.  
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(BILAGA II) 
 

 
 
 

 
Intervjuguide till specialistsjuksköterskan 

 
Inledning  
Presentation av oss själva.  
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av preventiva åtgärder för att 
minska risken för fotsår hos personer med diabetes mellitus typ-II.  

Under intervjun kommer vi använda ett inspelningsverktyg. Du kan när som helst avbryta 
intervjun utan att ange orsak.  
 
- Har du några frågor till oss angående själva intervjun innan vi börjar?  
- Frågor som eventuellt uppstår under intervjuns gång ber vi dig ställa efter intervjun 

avslutats.  
 

Start av inspelningen och intervju.  
Inledningsfrågor till specialistsjuksköterskan:  
• När var du färdigutbildad sjuksköterska respektive specialistsjuksköterska? 
• Hur många högskolepoäng har du inom diabetesvård? 
• Hur länge har du arbetat med diabetespatienter inom primärvården och hur många 

diabetiker sköter du idag?  
• Hur ser ett typiskt diabetesbesök ut avseende tid, information och undersökning? 
 
Huvudfrågor – ta god tid på dig och utveckla gärna 
• Hur mycket av ett diabetesbesök handlar idag om fotvård och prevention? 
• Kan du redogöra för hur ditt typiska diabetesbesök ser ut vad det gäller fötter?  
• Känner du att du har tillräckligt med kunskap om fötter och preventionen av diabetessår 

efter att ha genomgått diabetesutbildningen? 
• Har du sedan avslutad diabetesutbildning fått mer kunskap på annat håll om 

diabetesfotvård? Vart i så fall? 
• Har du under din tid som specialistsjuksköterska haft diabetiker med fotsår/fotproblem? 
• Hur hanterar omhändertar ni diabetiker som utvecklar sår på din vårdcentral? 
• Är det du som specialistsjuksköterska som ansvarar för såromläggningen och valet av 

omläggningsmaterial på den patienten? 
• Vem vänder du dig till om du behöver hjälp/stöttning kring en specifik omläggning? 
 
Avslutningsfrågor  
• Finns det något mer du skulle vilja tillägga?  
• Får vi återkomma till dig om det skulle uppstår frågor under analysen av intervjun? 

 
Tack för oss! 
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Specialistsjuksköterskans kompetens kring diabetesfötter och 

preventionen av diabetesfotsår inom primärvården 
 
Jag har fått muntlig och skriftlig information om denna studie vars syfte är att beskriva 
specialistsjuksköterskans kompetens kring diabetesfötter och prevention av diabetesfotsår 
inom primärvården. Jag har fått möjlighet att ställa frågor och har fått dessa besvarade. Jag är 
medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 
deltagande och att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Jag samtycker till att 
delta i studien.  
 
 
Datum:  __________________________________________ 
 
Namnunderskrift: __________________________________________ 
 
Namnförtydligande: __________________________________________ 
 
 
Ansvariga för studien: 
Alma Dautovic Camilla Edell 
Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska  
alma.dautovic@vgregion.se camilla.edell@vgregion.se  
 
Handledare för studien:  
Ulla Hällgren Graneheim  
Professor  
 
Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur, Högskolan Väst, Trollhättan.  
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot folkhälsa. 
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