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Sammanfattning 
Bakgrund: Fotsår är en vanlig komplikation vid diabetes typ 2. För att minska risken 

för fotsår och amputationer ska sjuksköterskan med hjälp av styrdokument och lagar 

arbeta tillsammans med personen för en bättre vård.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskeledda fotvårdsinterventioner och dess effekter för 

personer med diabetes typ 2.  

Metod: Studien är gjord som en litteraturstudie med elva vetenskapliga originalartiklar. 

Resultat: Resultatet utgår ifrån tre huvudkategorier. Dessa var Sjuksköterskans olika 

interventioner vid fotvård, där sjuksköterskans olika interventioner i arbetet mot att 

förhindra fotsår hos personer med diabetes typ 2 beskrivs i samtal och undersökning. 

Primära effekter av interventioner, där vikten av kunskap gällande sjukdomen och 

vikten av stöd i vardagen beskrivs. Samt Sekundära effekter av interventioner, som 

beskriver hur personerna kan undvika komplikationer och öka livskvaliteten.  

Diskussion: Utifrån resultatet framkom tre fynd. Dessa var Brist på fotundersökningar, 

då brister fanns gällande fotundersökningar inom vården. En utbildning passar inte alla, 

varje människa är unik och tar åt sig av information på olika sätt. Samt Delaktighet i 

vården, då relevansen för personens engagemang och delaktighet i vården lyfts fram. 

Slutsats: Genom att individualisera vården och öka kunskapen hos personer med 

diabetes typ 2 kan komplikationer undvikas och känsla av hälsa infinna sig. 
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Abstract 
Background: Foot ulcers are a common complication of type 2-diabetes.  

To reduce the risk of foot ulcers and amputations should the nurse with the help of 

policy documents and laws, work with the person for a better health care. 

Purpose: To describe the nurse-led foot care interventions and its effect for people with 

type 2-diabetes. 

Method: The study is designed as a literature review with eleven original scientific 

articles.  

Results: The result is based on three main categories. These were The nurse's various 

interventions in foot care, where the nurse's various interventions in the work to prevent 

foot ulcers in people with type 2-diabetes are described in conversations and 

examinations. Primary effects of interventions, which describes the importance of 

knowledge regarding the disease and the importance of support in everyday life. And 

Secondary effects of interventions, which describes how people can avoid complications 

and improve quality of life.  

Discussion: Based on the results three key findings were revealed. These were Lack of 

examinations, where deficiencies existed regarding foot examinations in health care. An 

education is not for everyone, each person is unique and learning in different ways. And 

Participation in care, the relevance of personal commitment and involvement in health 

care are highlighted. 

Conclusion: By individualize the care and to increase the knowledge in people with 

type 2-diabetes, complications can be avoided and the feeling of health can appear. 
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BAKGRUND 
Hos personer med diabetes typ 2 finns en risk att en av tio någon gång utvecklar 

diabetesrelaterade fotsår (Svenska Diabetesförbundet, 2006a). På grund av försämrat 

blodflöde, neuropati och hyperglykemi blir sårläkningen hämmad. Risken finns att svårläkta, 

infekterade sår leder till fot- eller underbens amputation (Cundell, 2011). Det finns ett behov 

av att utveckla både teoretisk och praktisk kunskap för att minska risken för hyperglykemi 

som leder till komplikationer som neuropati och minskad blodcirkulation (Knowler, Barret-

Connor, Fowler, Hamman, Lachin, Walker & Nathan, 2002). Brister i kommunikationen 

mellan personen med diabetes och sjuksköterskan kan skapa konflikter och på så sätt ge 

brister i den allmänna vården (Fossum, 2007). På grund av diabetes utförs i Sverige årligen 

1400 amputationer, år 2004 beräknades kostnaderna vara omkring en och en halv miljarder 

kronor. Minst 700 av dessa amputationer hade kunnat förhindras med korrekt förebyggande 

behandling (Svenska Diabetesförbundet, 2004). I patientsäkerhetslagen står det: 

 

”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med  

vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull  

hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas  

och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.”  

(SFS 2010:659, 6 Kap.). 

 

Diabetes typ 2 

Vid diabetes typ 2 påverkas kroppens glukosvärden. Kroppen har nedsatt insulinproduktion 

från pankreas och därför räcker inte insulinet för cellernas behov (WHO, 2011a). Insulinets 

uppgift är att hjälpa cellerna att absorbera sockermolekyler från blodbanan och på så sätt ge 

kroppen energi (Svenska Diabetesförbundet, 2006b). År 2009 var ca 365 000 svenskar 

drabbade av diabetes, varav 85-90 procent hade diabetes typ 2. Enligt beräkningar från år 

2008 skulle en ökning av insjuknandet av diabetes ske, med tanke på befolkningens ändrade 

livsstil och ökande BMI. Men trots detta låg prevalensen för diabetes typ 2 år 2009 på en 

stabil nivå. Sjukdomen kommer ofta smygande och många har diabetes en längre tid utan att 

veta om det. Vid insjuknandet märks ofta symtom som ökad törst, stora urinmängder och 

trötthet vilket kan göra det komplicerat att upptäcka sjukdomen. Diabetes typ 2 orsakas främst 
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av bukfetma men kan även bero på ärftlighet och miljöpåverkan. Det är framför allt vuxna 

som insjuknar och något fler av dem är män (Socialstyrelsen, 2009a). Diabetes är en sjukdom 

med många olika symtom och komplikationer som kan förändras under sjukdomens tid 

(Socialstyrelsen, 2009b). 

 

Neuropati 

Nedsatt nervfunktion, neuropati, uppstår vid skada av nerverna i samband med diabetes. Detta 

är en av de vanligast förekommande komplikationerna vid diabetes typ 2 (WHO, 2011b). 

Eftersom perifera nerver är längre och mer utsatta än de centrala är risken större att just dessa 

drabbas (Cundell, 2011). Detta beror på att perifera nervbanor i anslutning till kapillärerna är 

tunnare och därmed känsligare än centrala (Svenska Diabetesförbundet, 2006a; Hjärt-

Lungfonden, 2011). Fria sockermolekyler i blodbanan bidrar till ett högre blodsocker, sockret 

fastnar på kärlväggen och tillslut täpps kärlens lumen igen. Tilltäppta kärl leder till försämrad 

blodcirkulation i perifera kroppsdelar och då nerverna inte får tillräckligt med syre och näring 

kan de inte skicka smärtsignaler till hjärnan (Ericson & Ericson, 2002). Neuropati kan leda till 

domningar, stickningar och nedsatt känsel vilket gör att sår lätt kan uppstå (WHO, 2011b). 

Minskad blodcirkulation i ben och fötter kombinerat med neuropati minskar rörelsefunktionen 

och ökar känselbristen ytterligare (Cundell, 2011). Detta kan tillsammans med hyperglykemi, 

som ger förträngningar i kärlen, försämra sårläkningen. Ett sår som inte har fullständig 

blodförsörjning läker långsamt och riskerar att bli infekterat. Dessa sår kan senare leda till att 

kroppsdelen behöver amputeras (WHO, 2011b). Uppkomsten av fotsår är lika vanligt hos 

personer med typ 1 diabetes som typ 2 (Hjärt-Lungfonden, 2011). Av de personer som haft 

diabetes i många år, har cirka 50 procent utvecklad neuropati i fötterna (Warren, 2010; Hjärt-

Lungfonden, 2011).  

 

Omvårdnad 

I Sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskan ska ha kunskap om bland 

annat tekniska, sociala och ekonomiska principer för att vården ska bli så bra som möjligt för 

personer med diabetes typ 2. Sjuksköterskan måste ständigt utvecklas inom tekniken, då 

maskiner, material och metoder ideligen uppdateras. Den sociala kompetensen är en viktig del 

vid arbete inom vården, eftersom interaktionen med personen, närstående och kolleger ska 
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fungera. All vårdpersonal jobbar ständigt med de ekonomiska principerna, då det finns en 

budget som ska följas. Sjuksköterskor ska också kunna tolka och planera vad som behöver 

göras under arbetets gång (Socialstyrelsen, 2005). I International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod för sjuksköterskor, står att sjuksköterskor ska förebygga sjukdom, främja och 

återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007a). På 1960-talet 

introducerade en norsk infektionsläkare, vid namn Gjestland tre nivåer av prevention. Dessa 

är primär, sekundär och tertiär prevention. Vid primär prevention skall sjuksköterskan ge stöd 

åt personen så att människans välbefinnande bevaras, samtidigt som hälsorisker elimineras. 

Sekundär prevention innebär att stödjande och medicinska åtgärder sätts in i ett tidigt stadium 

för att förhindra att sjukdomen utvecklas eller försämras. Vid tertiär prevention menas att 

sjuksköterskan ska ge stöd och behandling i samarbete med personen för att förhindra 

försämring av sjukdom och lindra lidande (Inghe, 1973). Personer med diabetes som löper 

stor risk att drabbas av fotsår befinner sig inom ramen för tertiär prevention (Carrington, 

Abbott, Griffiths, Jackson, Johnson, Kulkarni, Ross & Boulton, 2001). Begreppet intervention 

är ett annat ord för ingripande, detta kan vara ett ingripande mellan människor och hur 

personer ser och uppfattar sin sjukdom. Interventioner görs ofta av sjuksköterskor för att 

förebygga ohälsa då personer ökar sin kunskap om sjukdomen och gör livsstilsförändringar. I 

detta arbete avser interventioner främst utbildning, egenvårdsråd och förebyggande 

fotvårdsundersökningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2007b). 

 

En sjuksköterskas främsta ansvar är att hjälpa personer som är i behov av vård exempelvis vid 

fotvårdsinterventioner. Genom att utveckla sitt lärande inom yrket bevaras kompetensen och 

ett gott yrkesutövande. Sjuksköterskans riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och 

utbildning ansvarar hon eller han själv för att utarbeta och tillämpa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007a). Omvårdnaden ska utföras av sjuksköterskan med kunskap, 

färdighet och ett rättvist bemötande gentemot personer i behov av vård (Socialstyrelsen, 

2005). Ett gott samarbete med kollegor ska skydda enskilda personer och anhöriga när brister 

i personalens handlande infinner sig (Svensk sjuksköterskeförening, 2007a). För att personen 

med diabetes typ 2 ska känna samspel med vårdpersonalen, ska personen stå i centrum istället 

för sjukdomen. När sjuksköterskan arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad har hon eller 

han möjlighet att förstå beteendet hos den sjuke, göra vårdmiljön mer personlig och utgå ifrån 

personens upplevelser utifrån hennes eller hans verklighet (Socialstyrelsen, 2010a). 
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Omvårdnaden är ett av sjuksköterskans största yrkesområden, begreppet är oerhört 

omfattande och avancerat att definiera (Socialstyrelsen, 2005). Detta tar även Suzie Kim upp i 

sina fyra omvårdnadsdomäner. Dessa domäner är Yrkesutövningen som innefattar bland annat 

dokumentation, medicinska uppgifter och omvårdnaden kring personen. Sjuksköterskan ska 

lösa eventuella problem som uppstår i vården, det är dock viktigt för sjuksköterskan att ta 

hand om sina egna behov för att ge en god omvårdnad. Mötet består av interaktionen mellan 

sjuksköterskan och personen i behov av vård. När sjuksköterskan är närvarande och 

uppmärksam på personens behov är det lättare att tillfredställa dessa. Personer uppfattar och 

förstår information olika beroende på hur sjuksköterskan lägger fram den. Patienten avser 

sjuksköterskans bild av personen. Det är viktigt att sjuksköterskan ser personen som en 

individ i stället för att koncentrera sig på sjukdomen. Det är sjuksköterskans ansvar att veta 

vad som är fördelaktigt för personen. Omgivningen Den omgivande miljön har stor betydelse 

på vården. Information tas upp olika beroende på i vilken miljö den ges. Anhöriga som är en 

stor del av personens omgivning ska inkluderas i vården för att inge trygghet till personen 

(Kim, 2000). Med ökad kunskap kring diabetes och fotsår har sjuksköterskan stora 

förutsättningar att föregå med gott exempel och på så sätt kunna ge en god individanpassad 

vård (Stein, Makarawo & Ahmad, 2003). Det föreligger således ett behov av att undersöka 

betydelsen av sjuksköterskans fotvårdsinterventioner och dess effekter. 

 

 

SYFTE 
Syftet var att beskriva sjuksköterskeledda fotvårdsinterventioner och dess effekter för 

personer med diabetes typ 2. 

 

 

METOD 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Urval 

Urvalet var kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga originalartiklar (Forsberg & 

Wengström, 2008). Artiklar som innehöll information om personer med diabetes typ 2 samt 

sjuksköterskans arbete kring sjukdomen inkluderades. Exklusionskriterier var artiklar som 

handlade om barn och icke preventiva åtgärder, review artiklar samt artiklar som inte var 

granskade av en etisk kommitté (Friberg, 2006). Urvalet av artiklar inleddes med att 

identifiera sökord utifrån syftet. Sökorden var type 2 diabetes, diabetes, diabetic, diabetic 

foot, nurs*, nursing profession, nursing care, promot*, prevent*, ulcer*, foot och feet. 

Databaserna som användes var PubMed, Cinahl, ERIC och PsykINFO (Östlundh, 2006). 

 

Datainsamling 

I databaserna kombinerades sökorden i fritext eller abstract, med eller utan trunkering. Olika 

ämnesord och MeSH-term användes, exempel på detta var diabetic foot. Vid sökningarna 

användes de booleska operatorerna AND och OR samt begränsningar som peer-reviewed, 

English, human, 19 + years och år 2001-2011 (Bilaga 1). De databaser som resulterade i de 

78 artiklar som motsvarade syftet var PubMed och PsykINFO. Manuell sökning gjordes som 

resulterade i ytterligare en artikel (Östlundh, 2006). Artikelsökningarna resulterade i ett urval 

av relevanta vetenskapliga artiklar. Abstracten lästes för att garantera att innehållet svarade på 

syftet (Forsberg & Wengström, 2008). Det resulterade i att 31 artiklar inkluderades varav 24 

stycken fanns i fulltext och de resterande sju beställdes hem. Artiklarna lästes i fulltext, varpå 

ytterligare 16 exkluderades vars innehåll inte svarade på syftet. Totalt återstod 15 artiklar till 

artikelgranskning.  

 
Artikelgranskning 

Den vetenskapliga kvalitén av artiklarna granskades med inspiration från Röda korsets 

granskningsmall (Bilaga 2). Granskningen utgick ifrån artiklarnas bakgrund, syfte, metod, 

resultat, diskussioner och helhet (Röda Korsets Högskola, 2005). Komplement till Röda 

korsets granskningsmall var en kvalitetsgradering med procentindelning enligt en skala på 1-3 

där 1 är hög kvalitet och 3 är låg kvalitet. För att en artikel ska kvalificera för grad 1 krävs 80-

100 procent positiva svar. Grad 2 kräver 70-79 procent och grad 3 ska uppnå 60-69 procent. 

Fyra artiklar med lägre kvalitet exkluderades på grund av en otillräcklig metod och ett 
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bristande resultat som inte tillförde information till detta arbete (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Återstående artiklar till analys var elva stycken (Bilaga 3).  

 

Dataanalys 

Analys av materialet inspirerades av Friberg (2006). Bearbetningen av artiklarnas resultat 

inleddes med att båda författarna gjorde en översiktsläsning av alla artiklar. Därefter gjordes 

en djupare läsning och översättning av varje artikel. Artiklarna färgkodades och 

meningsbärande enheter som svarade på syftet lyftes fram (Friberg, 2006). Likheter och 

skillnader undersöktes och mönster framträdde. Kategorier bildades genom att 

återkommande, bärande ord färgkodades. Långsamt växte resultatet fram (Forsberg & 

Wengström, 2003).  

 

Etiska överväganden 

De artiklar som användes i litterarutstudien är alla etiskt granskade, vilket innebär att en etisk 

kommitté granskat artikeln innan den publicerats. Är artikeln granskad och godkänd uppfyller 

den kraven för de etiska riktlinjerna (Forsberg & Wengström, 2003). Vid en kombinerad 

granskning utifrån Röda korsets granskningsmall och kvalitetsgradering framträdde den etiska 

granskningen i artiklarna (Röda Korsets Högskola, 2005; Willman et al., 2006). 

 

 

 

RESULTAT 

Resultatet är presenterat i tre kategorier: Sjuksköterskans olika interventioner vid fotsår, 

Primära effekter av interventioner samt Sekundära effekter av interventioner. 

 

Sjuksköterskans olika interventioner vid fotvård 

Denna kategori beskriver sjuksköterskans fotvårdsinterventioner genom samtal och 

fotundersökningar. 
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Samtal & utbildning 

Enligt Iversen & Hanestad (2005) har personer med diabetes typ 2 sin största 

informationskälla kring sjukdomen hos vårdpersonalen (Iversen & Hanestad, 2005). När 

sjuksköterskan ger information om diabetes och dess innebörd direkt efter eller i 

samband med läkarens diagnostisering skapas grunderna för en tillfredsställande vård. 

Personer med diabetes typ 2 ska regelbundet vid varje vårdsbesök få information om 

sjukdom och sjukdomsutveckling. Det är viktigt att sjuksköterskan, efter att ha delgivit 

information, försäkrar sig om att personen förstått och tagit åt sig av den (Matwa, 

Chabeli, Muller & Levitt, 2003). I en studie gjord av Iversen & Hanestad (2005) där 

101 personer med diabetes typ 2 deltog hade 85 procent aldrig deltagit i någon 

utbildning gällande diabetes och 55 procent hade inte fått någon information om 

sjukdomen (Iversen & Hanestad, 2005). Matwa et al. (2003) skriver i sin studie att 

personer med diabetes typ 2 har möjlighet att i stödgrupper samtala med sjuksköterska 

och personer i samma situation. Med en utbildning från sjuksköterskan kan egenvården 

av fötter utvecklas och förbättras. Sjuksköterskan ska ge personerna information om att 

tånaglar för bästa resultat ska klippas rakt av med nagelsax, gärna direkt efter fottvätt 

när de är mjuka samt att fotvänliga skor ska användas vid vistelse utomhus för att 

undvika att skada fötterna. Personer med diabetes ska även få råd om hur de kan 

undvika utveckling av fotsår. Dessa inkluderar bland annat att hålla fötterna torra och 

varma samt tvätta och smörja fötterna med mjukgörande kräm dagligen. Behandlingen 

ska utgå ifrån och accepteras av personen, därför ska kostråd i största möjliga mån utgå 

ifrån personen för att lättare kunna följas (Matwa et al., 2003). Då sjuksköterskan är 

tillgänglig för telefonkontakt med personer med diabetes typ 2 ökar kvalitén av vården 

och de fysiska aspekterna har goda chanser att förbättras (Nesari, Zakerimoghadam, 

Rajab, Bassampour & Faghihzadeh, 2010).  

 

”Of late my legs and knees become painful and swollen and that prevents me from walking. I 

have to soak them in hot water, put in a little bit of salt, then apply rubbing stuff.”  

(Matwa et al., 2003, s. 17). 
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Undersökning 

Oavsett ålder och sjukdomstid, kan alla diabetiker finnas i riskgruppen för sårutveckling 

(Schmith, Mayer & Panfil, 2008). Matwa et al. (2003) beskriver att eventuella 

riskfaktorer lättast upptäcks med hjälp av fotinspektioner. En riskfaktor som ska 

uppmärksammas är neuropati. Undersökningar ska göras av en sjuksköterska vid första 

besöket efter insjuknande på kliniken och kontinuerligt under resterande sjukdomstid 

(Matwa et al., 2003). I en studie gjord av Tapp, Zimmet, Harper, de Courten, Balkau, 

McCarty, Taylor, Welborn, & Shaw (2004) som gjorts med 396 personer som haft 

diabetes i ett år eller mer hade endast cirka 50 procent av deltagarna fått fötterna 

undersökta av en sjuksköterska eller annan vårdpersonal det senaste året (Tapp et al., 

2004). I en studie av Berry & Hunt Raleigh (2004) gjord på insamlad data från journaler 

upptäcktes många brister. Författarna utgick ifrån Amerikanska diabetesförbundets 

standard som innefattar känselundersökning med Semmes-Weinstein monofilament och 

stämgaffel, undersökning av fotstruktur, vaskulär status, hudstatus, palpation, visuell 

undersökning och utbildning om risker och prevention kring fotproblem. 

Undersökningen visade att dokumentation saknades gällande undersökning med 

monofilament och stämgaffel, undersökning av fotstruktur och undervisning om risker 

och prevention av fotproblem. Det framgick dock inte om bristerna fanns i 

dokumentationen eller om undersökningarna inte genomförts korrekt av vårdpersonal. 

 

Primära effekter av interventioner  
Denna kategori beskriver hur interventioner ger ökad kunskap och hur personer med diabetes 

typ 2 kan hantera vardagen med stöd från sjuksköterska och anhöriga.  

 

Kunskap 

En utbildning ledd av sjuksköterskor angående fotvård och fotkomplikationer för personer 

med diabetes typ 2 har visat sig ge ökad kunskap och praktiskt kunnande i att undvika fotsår 

(Vatankhah, Khamseh, Noudeh, Aghili, Baradaran & Haeri, 2009; Schmith et al., 2008; 

Nesari et al., 2010). Förutom fötterna behöver strumpor och skor kontrolleras för att undvika 

fotsår. Med diabetesrelaterade råd från sjuksköterskan ökar chanserna till bättre förståelse och 

kunskap om varför kontroll av strumpor och skor är viktigt och på så sätt kunna göra en bättre 
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kontroll av kvaliteten (Schmith et al., 2008; Xu, Pan, & Liu, 2010). I en undersökning gjord 

av Vatankhah et al. (2009) visade det sig att viss utveckling av kunskap fanns hos personer 

med BMI högre än 25kg/m
2 

gällande fotvårdsutbildning och informationen kring denna. Dock 

var kunskapsökningen inte lika markant som hos övriga deltagare. Detta visar att en 

utbildning inte passar alla personer (Vatankhah et al., 2009). Matwa et al. (2003) beskriver i 

sin studie att de flesta diabetiker visste att läkemedel, tabletter eller insulin har stor betydelse 

för sjukdomen. Dock fanns en okunskap hos personer med diabetes gällande varför läkemedel 

skulle tas regelbundet och vid normal blodsockernivå. 

 

”But why should I take treatment if the sugar is not high?  

So, I keep my tablets for that time it goes high again.”  

(Matwa et al., 2003, s. 15). 

 

Nesari et al. (2010) skriver att kunskapen gällande kost och motion ökar efter genomförd 

utbildning inom ämnet. Detta resulterar i att personerna börjar träna oftare och äter den kost 

som är rekommenderad (Nesari et al., 2010). De personer som har utvecklad neuropati har 

genom utbildning fått god kunskap om varför fysisk aktivitet är viktig och hur den på bästa 

sätt ska utföras, trots eventuella brister i den fysiska funktionen (Bowman, 2008). På grund av 

brist på fullständig information och kunskap gällande vikten av undersökningar kan dålig 

tillgång till vård och höga kostnader för transport till vårdenhet bli ett hinder till bra vård för 

personer med diabetes (Matwa et al., 2003). 

 

Stöd att hantera vardagen 

Vården ska alltid diskuteras med personen för att sätta realistiska och uppnåbara mål. 

Förutom personen med diabetes ska även familjen få samma information och kunna utveckla 

samma kunskap för att kunna visa ett fullt stöd och förståelse (Matwa et al., 2003). Rosland, 

Kieffer, Israel, Cofield, Palmisano, Sinco, Spencer & Heisler (2008) beskriver att det sociala 

stödet blir större om personen inkluderar vänner och familj i vården. Stödet som personen 

upplever ökar därmed motivationen till säker motion och en bra kost. Det sociala stödet från 

anhöriga förbättras ytterligare om förändringar av vården sker i samråd med sjuksköterska. 

Finns familj och vänner som stöttar, tillsammans med en sjuksköterska, kontrollerar personer 

med diabetes typ 2 sitt blodsocker mer frekvent. De sköter även sin behandling mer 
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regelbundet och får en motivation till att utföra en bra fotvård (Rosland et al., 2008). I en 

studie gjord av Lavery, Higgins, Lanctot, Constantinid, Zamorano, Athanasiou, Armstrong & 

Agrawal (2007) beskriver författarna att personer med neuropati dagligen kräver noggrann 

undersökning av fötterna. Detta kan ske med hjälp av en fottermometer i hemmet för att tidigt 

upptäcka temperaturskillnader. Användning av fottermometer minskar utvecklingen av sår 

eftersom personerna då kan kontakta en sjuksköterska och få sina fötter undersökta innan sår 

har utvecklats. Fotsår tenderade att utvecklas mer sällan då personerna själva undersökte sina 

fötter varannan dag i hemmet (Lavery et al., 2007). I en studie av Nesari et al. (2010) visade 

det sig att telefonkontakt med en sjuksköterska gällande blodsockerkontroller och behandling 

där personen får råd och stöd ger förbättrade kost- och motionsvanor (Nesari et al., 2010). 

Matwa et al. (2003) skriver att sjuksköterskor utöver information vid vårdbesök kan hålla i 

stödgrupper. Där får personer med diabetes råd, experthjälp och möjligheten att diskutera med 

andra i samma situation. Sjuksköterskans roll i stödgruppen är att organisera och svara på de 

frågor som ställs.  

 

Sekundära effekter av interventioner  
Denna kategori beskriver hur personer med diabetes typ 2 kan förhindra komplikationer och 

öka sin livskvalité.  

 

Förhindra komplikationer och öka livskvalitén 

Matwa et al. (2003) beskriver att när sjuksköterskan har ett gott bemötande och visar en 

förståelse för att varje person har individuella behov av egenvård ökar deltagandet från 

personen under utbildningar. Personen tar då åt sig av den information som givits och detta 

ökar förutsättningarna till en god metabol kontroll (Matwa et al., 2003). Rosland et al. (2008) 

skriver i sin studie att kosten påverkar blodsockernivån och det är därför viktigt för personer 

med diabetes att kunna kontrollera sitt blodsocker hemma (Rosland et al., 2008). I en studie 

av Nesari et al. (2010) visade det sig att telefonkontakt med en sjuksköterska gällande 

blodsockerkontroller och behandling där personen får råd och stöd ger ett lägre långsiktigt 

värde på HbA1c (Nesari et al., 2010). Xu et al. (2010) beskriver att äldre personer med 

diabetes typ 2 följde kostråd på ett bra sätt samtidigt som yngre personer utförde fysisk 

aktivitet ofta. 
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Schmith et al. (2008) skriver att personer som inte har neuropati men haft diabetesrelaterade 

fotsår tidigare inspekterar sina fötter oftare än de som aldrig haft fotsår eller de som har 

diagnostiserad neuropati. De personer med diabetes som inte var fysiskt aktiva på grund av 

nedsatt fysisk förmåga kompenserade detta med en bättre självkontroll av fötterna (Schmith et 

al., 2008). Iversen & Hanestad (2005) menar att en sjuksköterskeledd utbildning om diabetes 

med adekvat bemötande från sjuksköterskan förbättrar personens egenvård. En bra egenvård 

höjer livskvaliteten då sjukdomens symtom som frekvent urinering speciellt nattetid, sova på 

dagen, ledsmärta och utmattning minskar (Iversen & Hanestad, 2005). Schmith et al. (2008) 

beskriver att personer med nydiagnostiserad diabetes ofta sköter sina fötter sämre på grund av 

avsaknad av diabetesrelaterad utbildning. De personer som inte haft fotsår eller har 

diagnostiserad neuropati har inte genomgått fotvårdsrelaterad utbildning i samma utsträckning 

som de personer som haft fotsår under sin sjukdomstid. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie gav en bred analys av ett problem som kunde påverka kunskapen i 

vårdarbetet. Insamling av data genomfördes systematiskt, detta gav ett kritiskt arbetssätt där 

författarna följde en arbetsplan och tog vara på nya erfarenheter allt eftersom arbetet fortgick 

(Östlundh, 2006). 

 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes för att få ett bredare urval av artiklar 

(Forsberg & Wengström, 2008). Eftersom studien var inriktad på omvårdnad och prevention 

av diabetes typ 2 var det relevant att ha sjuksköterskan och personer med diabetes typ 2 som 

inklusionskriterier (Friberg, 2006). Brister i sökningen fanns då begränsningar gjordes. Den 

största av dessa var English, eftersom författarna endast behärskade detta språk utöver 

svenska och inte hade engelska som modersmål. Detta gjorde att feltolkningar av artiklarna 

kunde förekomma (Östlundh, 2006). Eftersom båda författarna läst alla artiklar som använts i 

studien har olika tolkningar kunnat diskuteras, vilket kan ha minimerat denna potentiella 

felkälla (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Sökord och kombinationer av sökord kan ha missats. Eftersom olika kombinationer av de 

sökord som identifierats användes i fritext och abstract med eller utan trunkering blev 

sökfältet dock bredare. Vid ökat antal sökord kunde resultatet av artikelsökningen blivit 

bredare och studiens resultat blivit annorlunda (Östlundh, 2006). När artiklar söktes valde 

författarna att begränsa sökningarna mellan 2001-2011 eftersom studien skulle innehålla 

aktuell forskning inom området. Relevanta men äldre artiklar kan ha missats när denna 

begränsning gjordes (Friberg, 2006). Sökningen i olika databaser gav dock ett varierat utbud 

av artiklar. Databaserna som användes för sökningar var PubMed, Cinahl, ERIC och 

PsykINFO vilka innehåller vetenskapliga artiklar som är relevanta för ämnet. Dock hittades 

endast relevant information i PubMed och PsykINFO. Användning av MeSH-term gjorde 

söknigen i PubMed bredare eftersom all relevant information, till exempel synonymer då 

ingår i sökningen. För att öka sökfältet något gjordes en manuell sökning. Detta resulterade i 

ytterligare en artikel utöver de systematiska sökningarna i databaser (Östlundh, 2006).  

 

Vid vetenskaplig granskning av artiklar valdes Röda korsets granskningsmall. Det finns flera 

granskningsmallar att använda men Röda korsets är känd för författarna sedan tidigare och är 

lätt att använda valdes den framför de andra. Röda korsets granskningsmall har ingen 

kvalitetsgradering, därför kombinerades den med Willman, Stoltz och Bahtsevani’s 

kvalitetsgradering med procentindelning. Detta stärkte granskningen ytterligare. För att få 

fram resultatet krävdes analys av texten i artiklarnas resultat. Detta resulterade i de kategorier 

som är presenterade i resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Artiklar som saknade etisk granskning valdes bort på grund av att dessa kan ha saknat 

de etiska riktlinjer som en vetenskaplig artikel ska följa. Etisk granskning görs för att 

skydda de deltagare som ingår i studier och att studien utförs på rätt sätt, enligt de etiska 

riktlinjerna (Polit & Beck, 2008). 

 

Resultatdiskussion  

Ur resultatet framkom tre centrala fynd. Utifrån dessa skapades tre kategorier till diskussion. 

Det första fyndet Brist på fotundersökningar framkom ur subkategorin Undersökningar i 
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resultatet. Fynd nummer två En utbildning passar inte alla identifierades utifrån resultatets 

subkategori Kunskap. I det tredje och sista fyndet Delaktighet i vården diskuteras resultatet 

som finns under subkategorin Förhindra komplikationer och öka livskvalitén. 

 

Brist på fotundersökningar 

Långt ifrån alla personer med diabetes typ 2 får regelbundna fotundersökningar gjorda av 

sjuksköterska eller annan vårdpersonal (Tapp et al., 2004). Med hjälp av fotinspektioner kan 

eventuella riskfaktorer lätt upptäckas. Dessa undersökningar ska genomföras regelbundet, vid 

vårdbesök, av en sjuksköterska (Matwa et al., 2003). Då undersökningar gjordes fanns brister 

i utförande och dokumentation (Berry & Hunt Raleigh, 2004). 

 

Enligt ett diabetesregister i Idaho där samtliga i delstaten med diabetes var registrerade hade 

drygt hälften av personerna, mellan åren 1997-1999, fått fötterna undersökta årligen. Det 

bristande deltagandet berodde på dåliga transportalternativ och brist på vårdinrättningar 

(Beem, Machala, Holma, Wraalstad & Bybee, 2004). Både Svenska och Amerikanska 

diabetesförbundet rekommenderar fotundersökning hos diabetiker minst en gång om året 

(Svenska diabetesförbundet, 2006c; Beem et al., 2004). Anledningen till detta är att identifiera 

de personer som har stor risk för utveckling av fotsår och förebygga amputationer (Beem et 

al., 2004).  

 

Ansvarig vårdpersonal är skyldig att ge personer, i detta fall med diabetes typ 2, individuellt 

anpassad information om hälsotillstånd, vård och undersökningar för att de ska förstå sin 

situation och allvaret i sjukdomen (SFS 2010:659). Fotundersökningar görs för att tidigt 

upptäcka och förhindra uppkomsten av fotsår. Sprickor, torr hud, känselnedsättning, neuropati 

och fotdeformering ska upptäckas och behandlas innan sår uppstår. Preventiv fotvård har en 

positiv inverkan gällande utvecklingen av fotsår (Socialstyrelsen, 2010b).  

 

Suzie Kim förklarar att det fysiska mötet mellan sjuksköterska och personer med diabetes typ 

2 är viktigt för att personen ska få en förståelse och förklaringar utifrån sjuksköterskans 

perspektiv. Undersökningen ska utgå ifrån personens individuella kunskap och möjlighet till 

egenvård. Resultatet av undersökningen ska utvärderas för att eventuellt kunna förbättras 

(Kim, 2000). 
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Författarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan förklarar vikten av fotundersökningar. 

Detta för att personen med diabetes typ 2 ska ta denna del av vården på allvar. Trots bristande 

insikt i vården ska alla personer med diabetes typ 2 erbjudas fotundersökningar regelbundet. 

Det är sjuksköterskans ansvar att inspektera personens fötter och informera om riskfaktorer 

som kan uppstå under sjukdomens tid. Om fotundersökningar görs regelbundet kan eventuella 

kostnader för behandling av fotsår minskas. Dokumentationen är av stor vikt för att kunna se 

fötternas utveckling. Detta underlättar för andra sjuksköterskor som träffar personen.  

 

En utbildning passar inte alla 

En sjusköterskeledd utbildning av fotvård och fotkomplikationer har visat sig ge ökad 

kunskap och praktiskt kunnande i att undvika fotsår för personer med diabetes typ 2 

(Vatankhah, Khamseh, Noudeh, Aghili, Baradaran & Haeri, 2009; Schmith et al., 2008; 

Nesari et al., 2010). Men en utbildning passar inte alla. Detta på grund av att alla personer är 

olika och tar in information på olika sätt (Vatankhah et al., 2009). Ett vanligt missförstånd vid 

diabetesutbildning är att läkemedel som insulin ska tas vid normal blodsockernivå (Matwa et 

al., 2003).  

 

Ett problem med generella diabetesutbildningar är att många inte förstår eller missuppfattar 

den första informationen som ges. Ett stort antal personer med diabetes typ 2 insåg inte 

allvaret i sjukdomen förrän komplikationer framträdde. På grund av detta ansågs 

informationen vara överflödig. Även då en person får diabetesutbildning med en riklig 

information om fotvård betyder det nödvändigtvis inte att personen får praktisk kunskap i 

ämnet. En individanpassad information ger en bra tillfredsställande relation med 

sjuksköterskan och skapar tillit mellan de båda parterna. Det är ett delat ansvar mellan 

personen som går utbildningen och sjuksköterskan som håller i den att ny kunskap tas upp 

och kommer till användning (Johnson, Newton, Jiwa & Goyder, 2005).  

 

Utbildning med visuella inslag och konkret information bidrar till att informationen tilltalar en 

bredare målgrupp. För att lättare komma ihåg information kan informationsblad skickas med 

hem efter genomgången utbildning, dessa ska inkludera både text och bild för att de som inte 

kan läsa också ska kunna skaffa sig en uppfattning. Texten i informationsbladen ska vara kort 
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och koncis med ett lättförståligt språk så att även personer utan medicinsk kunskap kan förstå 

(Schoen, Balchin & Thompson, 2010). 

 

Beroende på hur sjuksköterskan lägger fram informationen påverkas personens förmåga att ta 

åt sig av den. Det vill säga om sjuksköterskan ger en riktig och lättförståelig information ökar 

chanserna att personens kunskap ökar och kommer till användning (Kim, 2000). Vid diabetes 

spelar utbildning en stor roll och ingår numera som en rutinmässig del i vården av personer 

med diabetes typ 2. Utbildning kan ges på olika sätt, individuellt eller i grupp. Detta ska 

anpassas utefter personens förmåga att medverka i sin egen vård och behandling (SBU, 2009). 

I patientsäkerhetslagen (2010) står det beskrivet att den ansvariga för hälso- och sjukvården 

av en person med diabetes typ 2 ska genom individuell utbildning ge information om 

personens vård och behandling. Personen har rätt att få information om sitt hälsotillstånd och 

vilka undersökningar som ska göras och när de ska genomföras (SFS 2010:659). 

 

Författarna anser att all information och utbildning ska individualiseras. Detta sker genom att 

sjuksköterskan och personen provar sig fram. Det är dock viktigt att relevant information och 

kunskap blir återkommande i utbildningen.  Informationsblad som personen får med sig hem 

är ett bra komplement till den muntliga informationen. Även sjuksköterskans tillgänglighet är 

viktig då personen får möjlighet att höra av sig vid eventuella diabetesrelaterade frågor.   

 

Delaktighet i vården 

För personer med diabetes är det viktigt att känna sig delaktiga i vården, och genom 

delaktighet finns en större möjlighet att förbättra sin sjukdom och livskvalitet. Vården ska 

därför individualiseras så personen accepterar vad som bestäms tillsammans med 

sjuksköterskan för att lättare följa råden (Matwa et al., 2003). Med socialt stöd ökar 

motivationen till egenvård (Matwa et al., 2003; Rosland et al., 2008).  

 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står att sjuksköterskan ska involvera personen i den 

egna behandlingen och omvårdnaden i största möjliga mån. Ansvaret att ge individuell 

information och undervisning till personen och närstående är en viktig del av detta 

(Socialstyrelsen, 2005). Vården ska utformas tillsammans med personen och sjuksköterskan 
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ska visa respekt för personens självbestämmande och integritet samt skapa en säkerhet i det 

aktiva vårdarbetet (SFS 1982:763). Suzie Kim (2000) skriver att en god vård består av 

kontakt, kommunikation och interaktion mellan sjuksköterska och personen i behov av vård. 

Om detta är positivt ökar förtroendet mellan de båda parterna och personen har störst chans 

att behålla hälsa (Kim, 2000). När anhöriga deltar i vården ökar livskvaliteten hos personen 

med diabetes. Detta på grund av känslan av att inte vara ensam och ha stöd i vardagen. De 

anhöriga kan påminna om egenvård och kan vara en informationskälla när minnet sviker. 

(Göz, Karaoz, Goz, Ekiz & Cetin, 2005). 

 

I början, vid diagnostisering kan personer vara överväldigade av sjukdomen och tar därför 

inte in information på samma sätt. Men utan kunskap om sjukdomen kan personerna inte veta 

hur de ska behandla sina fötter. Det är därför viktigt med en god information då 

sjuksköterskan visar tålamod och försäkrar sig om att personen förstår. Sjuksköterskan ska 

också motivera personerna till att vårda sina fötter på bästa möjliga sätt. Om personen med 

diabetes har ett dåligt självförtroende som beror på okunskap, kan detta bidra till en osäkerhet 

för hur fötterna ska skötas. Sjuksköterskan ska också intressera sig för personerna och deras 

fotvårdsinterventioner och lyssna på vad de har att säga. På så sätt ökar intresset från personen 

sida. Personer med diabetes typ 2 har en större tendens att ta åt sig av information då de ser 

sig jämlika med sjuksköterskan. Då sjuksköterskan är dominant och ger order finns risk att 

delaktigheten i vården minskar (Larsson, Sahlsten, Segesten & Plos, 2011). 

 

Författarna menar att alla personer med diabetes typ 2 ska vara delaktiga i vården. Delaktighet 

kan öka intresset kring sjukdomslära och därigenom sträva mot en friskare vardag. 

Sjuksköterskan ska välkomna personen in i vården för att sedan ta ett steg tillbaka när 

personen med diabetes typ 2 känner sig trygg i sin situation. När sjuksköterskan delar med sig 

av ansvaret med personen, kan kunskapen öka och utvecklas med tiden. Delaktighet i vården 

bildar en positiv spiral för personen. Större delaktighet ger ökad kunskap och egenvård av 

fötterna, detta i sin tur minskar komplikationer och ökar livskvalitén. Vid gynnsamma fysiska 

resultat ökar intresset för delaktighet i vården hos personer med diabetes typ 2.  
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SLUTSATS 
Personens självbestämmande och delaktighet i vården ska lyftas fram och trots eventuella 

avtagande funktioner ska sjuksköterskan bemöta personens upplevelser, självkänsla och 

rättigheter med respekt (Socialstyrelsen, 2010a). Det är viktigt att sjuksköterskan behandlar 

alla personer med engagemang och empati (Kim, 2000). Författarna anser att personer med 

diabetes typ 2 måste lära sig leva med och hantera sjukdomen då alla symtom är individuella. 

De måste ha tillgång till kontinuerlig information och förstå innebörden av den för att kunna 

ta beslut gällande behandling och hälsorelaterade val. Personer med diabetes har ett stort 

ansvar gällande egenvård av fötterna. De måste förstå vikten av behandling och förebyggande 

åtgärder. Vid större kunskap och bättre egenvård minskar risken för uppkomst av 

komplikationer. Således har en person med diabetes typ 2 förutsättningar att uppleva hälsa då 

fotkomplikationer undviks med en god vård, stöd och samspel med sjuksköterska.  

 

Behov av ytterligare forskning 

Tidig identifiering av riskfaktorer som neuropati har en stor inverkan på utveckling av fotsår. 

Eftersom kostnaderna för fotsår är hög krävs vidare forskning kring metoder och utbildningar 

som förhindrar uppkomsten av dessa. Det krävs även mer forskning kring förebyggande 

åtgärder och hur dessa kan implementeras i vården. 
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långvårdsavdelning 

i mellanvästern 
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med dubbelsidig 

amputation och demens 

exkluderades.  
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diabetiker. Amerikanska 

diabetesförbundets riktlinjer 

användes då en checklista 

för fotvård antecknades hos 
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fötter som var utsatta för risk för 

sårutveckling behandlades direkt. Endast 

33 % av journalerna innehöll hur stort 

såret var och sårets utveckling.  

Det fanns brister i dokumentation kring 

fotundersökningar enligt amerikanska 

diabetesförbundets riktlinjer. Allt som 

skulle undersökas, är inte dokumenterat. 

Det var stor brist på undersökning av 

fotvårdsspecialister, men de som gick dit, 

gick inte på uppföljning senare. 
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Bowman, A. 
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Kanada 
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Promoting 

Safe 

Exercise and 

Foot Care 

for Clients 

with Type 2 

Diabetes 

Att undersöka 

förekomsten av 

neuropati i 

gruppbostad för 65 

åriga personer med 

diabetes typ 2.  

Fastställa om det 

finns skillnader av 

neuropatisk status 

med hänsyn till 

fysisk eller psykisk 

funktion. 

Från manitobas 

diabetesregister, 

skickade författaren ut 

en förfrågan till 1247 

st. slumpmässigt 

utvalda personer. 

Endast de med diabetes 

typ 2 var ombädda att 

svara. 34 % ville delta i 

studien. De som valde 

att delta i studien fick 

svara på frågor kring 

sjukdomen och motion. 

De blev tillfrågade om bland 

annat om intag av mat, 

fysisk aktivitet, 

medicinering och 

blodsockerkontroller. De 

blev även tillfrågade om 

deras kunskaper kring främst 

motion. Frågorna besvarades 

och skickades sedan tillbaka 

till författaren.  

När författaren mottagit och 

analyserat materialet, 

påvisades ingen skillnad 

mellan de som har neuropati 

och inte, samt om de är män 

eller kvinnor. 

 

 

De båda grupperna hade ingen större 

skillnad i energiförbrukning och 

effektivitet vid fysisk aktvitet. Det fanns 

heller ingen skillnad vid information om 

generell aktivitet och socialt stöd vid 

träning. De utan neuropati hade mer 

generell kunskap kring principerna om 

motion. De med neuropati hade sämre 

rörelse och mental förmåga samt sämre 

vilja att ändra sina motionsvanor. De 

hade bättre kunskap kring sjukdomen, 

komplikationer och varför de uppstår. De 

som hade neuropati hade andra problem 

som relaterade till att de inte kunde delta 

aktivt vid fysisk aktivitet, till exempel 

yrsel. Tio av deltagarna i studien led av 

fotskada, åtta utav dessa hade neuropati. 
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Iversen, M., 

M., & 

Hanestad, B., 

R. 

Norge 

2005 

Educational 

needs, 

metabolic 

control and 

self-reported 

quality of 

life. 

Att undersöka vad 

utbildning och 

rådgivning gör för 

personer med 

diabetes typ 2 i 

primärvården, hur 

nöjda de var och 

vilken ytterligare 

information som 

önskas. 

Alla som bodde inom 

ett visst område i 

Norge, men 

diagnostiserad diabetes 

typ 2 erbjöds att vara 

med i studien. 

Inklusionskriterier var; 

diagnostiserad i minst 

ett år, över 40 år 

gammal, inga 

orienteringssvårigheter 

samt kunna prata 

norska. 101 personer 

deltog i studien. För att 

samla in data användes 

en enkät, den delades 

in i fyra delar. 

Demografiska data, 

livskvalitet, utbildning 

och symtom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna fick svara på 

frågorna i enkäten. Den 

handlade om psykologiska 

och sociala aspekter, vad de 

hade genomgått någon 

utbildning kring sjukdomen, 

och om de var nöjda med 

det. Frågor kring hur 

deltagarna upplevde sina 

symtom på högt och lågt 

blodsocker fanns också med. 

För att analysera materialet 

användes ett datorprogram 

för att resultatet skulle bli 

korrekt. 

Resultatet visade att deltagarna inte hade 

så bra psykisk hälsa, de kunde inte delta i 

aktiviteter på samma sätt som innan.  

Information kring sjukdomen fick de 

mestadels från vårdpersonal (59 %), 

annan information fick de från böcker 

och Norwegian Diabetes Association.  

Desto yngre personerna var, desto 

nöjdare var de med sin fysiska hälsa. 

De som hade fått bra information och 

hade god kunskap om sjukdomen, mådde 

både fysiskt och psykiskt bättre. 
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Lavery, L., 

A.,  

Higgins, K., 

R., 

Lanctot, D., 

R., 

Constantinid, 

G., P., 

Zamorano, R., 

G., 

Athanasiou, 

K., A., 

Armstrong, 

D., G., & 

Agrawal, C., 

M. 

USA 

2007 

Preventing 

Diabetic 

Foot Ulcer 

Recurrence 

in High-Risk 

Patients 

Att utvärdera 

effektiviteten 

av 

temperaturmät

ning på 

fötterna för att 

undvika fotsår, 

hos personer 

med diabetes 

med hög risk 

för underbens 

komplikationer

. 

Ett randomiserat urval 

gjordes på 173 personer 

med diabetes i ett register 

för de med hög risk av 

fotkomplikationer. 

Personerna delades in i tre 

grupper: 1. Utbildning och 

fotundersökning var åttonde 

vecka. 2. Samma som 

föregående, plus egen 

fotunderökning varannan 

dag. 3. Fottermometer för 

att hitta förändringar som 

diskuteras med 

sjuksköterska. 

Data samlades in med hjälp 

av samtal och 

undersökningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningen skedde på VC 

var åttonde vecka. Egen 

fotvårdsundersökning samt 

användning av termometer 

skedde i hemmet. Vid 

förändringar skulle 

sjuksköterska informeras via 

telefon. Kaplan-Meier 

användes vid analysen. 

Resultatet presenterades med 

hjälp av tabeller, diagram 

och figur.  

Gruppen som hade mätt temperaturen 

hade mindre utveckling av fotsår än de 

andra grupperna. De som självundersökte 

sina fötter varannan dag hade mindre 

tendens att få fotsår än de som endast 

gick på undersökning var åttonde vecka.  

Grad 1 



 

 

Matwa, P., 

Chabeli, M. 

M., Muller, 

M., & Levitt, 

N. S.  

Sydafrika 

2003  

Experiences 

and 

guidelines 

for footcare 

practices of 

patients with 

diabetes 

mellitus 

 Se vilka 

erfarenheter 

personer med 

diabetes 

mellitus har 

kring deras 

fotvård för att 

utveckla 

riktlinjer för 

hur de ska 

göra. 

Ett urval av 14 personer 

från en diabetesklinik 

valdes ut. Dessa skulle vara 

30 år eller äldre, varit 

diabetiker i minst sex 

månader och villiga att visa 

sina fötter och beskriva hur 

de sköter fothygien. 

Datainsamlingen gjordes 

med hjälp av strukturerade 

intervjuer och 

observationer.  

Intervjuerna och 

observationerna 

genomfördes i hemmet 

(n=8), på arbetet (n=1) och 

på kliniken (n=5). Alla 

intervjuer filmades. De blev 

först intervjuade kring hur 

det är att leva med diabetes, 

sedan hur de tar hand om 

sina fötter. Deltagarna fick 

visa vad de använde för skor 

och hur de klippte sina 

tånaglar. Samtidigt som de 

klippte observerades hur 

rena fötterna var och om de 

hade förhårdnader, sår eller 

andra förändringar. 

Filmmaterialet godkändes av 

deltagarna innan materialet 

användes. Sedan 

analyserades materialet och 

problem identifierades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personer med diabetes hade en stor brist 

på kunskap om sjukdomen och dess 

komplikationer. De hade kunskap kring 

blodsockerkontroller, men de hade inte 

kunskap kring vad medicinering gjorde 

eller hur den fungerade. Många visste att 

komplikationer kunde uppkomma, men 

inte av vad och varför. Få personer 

kunde beskriva vad som hände om man 

inte åt tillräckligt eller behandlade 

regelbundet med rätt medicinering. 

Grad 1 



 

 

Nesari, M., 

Zakerimoghad

am, M., 

Rajab, A., 

Bassampour, 

S., & 

Faghihzadeh, 

S.  

Japan 

2010 

 

 

 

 

 

Effect of 

telephone 

follow-up on 

adherence to 

a diabetes 

therapeutic 

regimen 

Att undersöka 

om 

telefonuppföljn

ing av en 

sjuksköterska 

ökar kunskapen 

kring vikten av 

blodsockerkont

roller hos 

personer med 

diabetes typ 2. 

Randomiserat urval som 

pågick under 3 månader. 

Alla patienter som gick till 

diabetesmottagningen och 

som hade och kunde 

använda telefon i hemmet, 

< 65 år och HbA1c >7% 

och tablettbehandlade sin 

diabetes ingick. 60 personer 

deltog i studien, de delades 

upp i två lika grupper 

genom att singla slant. 

Data samlades in via en 

enkät och provsvar från 

HbA1c. 

 

Deltagarna fick 3 dagars 

utbildning i 180 min/dag. I 

experimentgruppen ringde 

sjuksköterskan totalt 16 

gånger på 12 veckor då bl.a. 

hälsa och blodglykostester 

diskuterades. 

Kontrollgruppen fick inga 

samtal från sjuksköterskan 

under denna tid. 

Efter de 12 veckorna togs 

nya HbA1c på de båda 

grupperna. 

Ett datorprogram 

analyserade provsvaren och 

övrig data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fanns ingen betydlig skillnad i 

HbA1c på de båda grupperna innan 

studien påbörjades. Efter studien 

avslutats upptäcktes att 

experimentgruppens HbA1c hade 

sjunkit. Ett resultat på studien visar att de 

i experimentgruppen hade förbättrat mat- 

och träningsvanor och även sin fotvård. I 

kontrollgruppen hade dessa vanor också 

förbättrats, men dock i så liten mängd att 

detta inte gav någon större betydelse för 

studiens resultat. 

Grad 2 



 

 

Rosland, A-

M., Kieffer, 

E., Israel, B., 

Cofield, M., 

Palmisano, 

G., Sinco, B., 

Spencer, M., 

& Heisler, M., 

USA 

2008 

When is 

social 

support 

important? 

The 

association 

of family 

support and 

professional 

support with 

specific 

diabetes 

self-

management 

behaviors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka 

relationen 

mellan stöd 

från familj och 

vänner 

gällande 

blodsockerkont

roll, 

medicinering, 

kost, motion 

och fotvård 

med utförandet 

och beteendet 

hos diabetiker. 

164 vuxna personer deltog i 

studien. Inklusionskriterier 

var: över 18 år, ha diabetes 

typ 2 och inte ha allvarliga 

komplikationer. Deltagarna 

valdes via ett 

diabetesregister. De som 

deltog blev intervjuade 

enligt ett specifikt 

frågeformulär i deras hem.  

Frågor kring demografiska 

data, hälsa, stöd var 

kategorier för frågorna. 

Deltagarnas resultat 

analyserades och placerades 

i tabeller. Desto högre 

poäng, desto mer upplevt 

stöd.  

Resultatet visar att familj och vänner har 

en positiv påverkan gällande glykostester 

och medicinering. Familj och vänner 

hade även god inverkan vid kost och 

motionsvanor. Desto mer stöd desto mer 

motiverade vad deltagarna att vara aktiva 

och äta rätt.  

Grad 1 



 

 

Schmith, S., 

Mayer, H., & 

Panfil, E-M. 

Tyskland 

2008 

Diabetes 

foot self-

care 

practices in 

the German 

population 

Syftet var att se 

vilka 

preventiva 

åtgärder 

personer med 

diabetes 

använde för att 

förhindra 

fotkomplikatio

ner, samt se 

skillnaden 

mellan två 

grupper.  

Bekvämlighetsurval gjordes 

på 269 personer med 

diabetes. Urvalet gjordes 

m.h.a. tidningar, tv, besök 

på sjukhus. De som ingick i 

något preventiv utbildning 

för komplikationer hade 

exkluderats. Data samlades 

under 4 månader genom 

frågeformulär enligt 3 

domäner (professionell 

hjälp vid fotvård, 

självkontroll av fötterna, 

självkontroll av skor och 

strumpor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna delades in i 2 

huvudgrupper och 8 

subgrupper utifrån riskgrupp 

och tidigare erfarenheter av 

diabetesutbildning. Analysen 

utfördes med Kruskal-Wallis 

test och Emann-Withney U 

test. 

Resultatet visar att de som gått 

utbildning om fötter och sår sköter sina 

fötter bättre än de som saknar 

utbildningen. De som haft sår någon 

gång under sin sjukdomstid och inte har 

neuropati eller liknande tar hand om sina 

fötter bättre än de utan sår. 

Grad 1 



 

 

Tapp, R. J., 

Zimmet, P. Z., 

Harper, C. A., 

de Courten, 

M. P., Balkau, 

B., McCarty, 

D. J., Taylor, 

H. R., 

Welborn, T. 

A., & Shaw, 

J. E.  

Australien 

2004 

Diabetes 

Care in an 

Australian 

Population: 
frequency of 

screening 

examination

s for eye and 

foot 

complication

s of 

Diabetes 

Att undersöka 

hur ofta 

användning av 

ögon- och 

fotvårds 

tjänster 

utnyttjas av 

personer 

med diabetes i 

den 

australiensiska 

befolkningen, 

samt studera 

faktorer 

förknippade 

med 

regelbunden 

screening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11247 slumpmässiga 

personer över Australien 

mailades, 475 personer 

hade diabetes och 396 

svarade på frågeformulären 

och ingick därför i studien. 

Dessa intervjuades och 

undersöktes . 

Undersökningen innehöll 

bl.a. lab prover och fot- och 

ögonundersökningar. 

Deltagarna frågades om sin 

kunskap inom diabetes, 

sjukdomshistoria, vilka 

komplikationer som 

associerades med sjukdomen 

och om de gick på 

hälsoundersökningar. 

Analysen genomfördes med 

ett datorprogram. 

Ca 80 procent hade fått ögonen 

undersökta och 50 procent hade fått 

fötterna undersökta inom det senaste 

året. Studien visar större kunskap om 

sambandet med diabetes och 

ögonkomplikationer än med 

fotkomplikationer. Dock visste de flesta 

deltagarna att amputation kunder vara en 

komplikation till diabetes. 

Grad 1 



 

 

Vatankhah, 

N., Khamseh, 

M. E., 

Noudeh, Y. J., 

Aghili, R., 

Baradaran, H. 

R., & Haeri, 

M. S. 

Iran 

2009 

 

 

The 

effectiveness 

of foot care 

education on 

people with 

type 2 

diabetes in 

Teheran, 

Iran. 

Att utvärdera 

påverkan av ett 

enkelt program 

om kunskap 

och praktik för 

personer med 

diabetes typ 2 

som har risk att 

utveckla fotsår. 

Studien utfördes på ett 

Iranskt universitet. 148 

personer med diabetes typ 2 

deltog. De fick genomgå en 

strukturerad intervju med 

ett designat frågeformulär 

om kunskap kring fotvård 

och deras personliga 

fotvårdsvanor.  

I samband med intervjun 

genomförs en enskild 20 

minuters utbildning som 

baseras på hur fötterna bör 

skötas. Deltagarna fick 

sedan svara på samma 

intervju sex månader senare, 

för att se vad de hade lärt 

sig. Data analyserades 

deskriptivt och analytiskt. 

Informationen analyserades i 

ett datorprogram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapen om fotvård ökade generellt 

efter sex månader. Den enda variabeln 

som hade påverkan på kunskapen var 

BMI. Där fanns ingen signifikant 

skillnad innan utbildningen ägde rum. 

Men efter sex månader hade alla 

förbättrat sina resultat, dock hade de med 

högt BMI inte utvecklats lika mycket 

som övriga deltagare. 

Grad 1 



 

 

Xu, Y., Pan, 

W., & Liu, H. 

USA 

2010 

Self-

management 

practices of 

chinese 

americans 

with type 2 

diabetes. 

Att förstå 

metoder av 

självvård hos 

kines-

amerikaner 

med typ 2 

diabetes. 

Deltagarna skulle vara av 

kinesisk härkomst, samt 

boende i Chicago eller 

Ohio. De skulle haft 

diabetes typ 2 i mer än sex 

månader. De kontaktades 

via en kinesisk tidning, 

posters i kyrkor samt 

matvaruaffärer. 211 

personer deltog i studien. 

En enkät skickades ut, för 

att samla in data till 

studiens resultat. Efter 

enkätens ifyllnad 

exkluderades två personer, 

som inte hade svarat på alla 

frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkäten som skickades 

handlade om sjukdomen, 

medicinering, matvanor, 

motion och fotvård. 

Personerna skulle svara på 

hur deras självvård 

fungerade. Deltagarna skulle 

även ta ett blodsockerprov, 

och skriva ner resultatet. 

Svaren poängsattes och 

jämfördes med demografiska 

data. Ett datorprogram 

hjälpte författarna att 

analysera resultatet.  

De med lång sjukdomshistoria, som 

använde insulin och hade en 

sjukförsäkring, medicinerade 

regelbundet. De som var gifta och hade 

högre utbildning slarvade ofta med 

medicinerna.  

Yngre personer tränade mer än de äldre 

för att hålla sin diabetes i schack. Äldre 

personer var bäst på att följa dieten och 

ta hand om sina fötter. 

Grad 1 

 


