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Sammanfattning         Diabetes har ökat kraftigt under senare decennier och förväntas  
                                      fördubblas globalt från 151 miljoner idag till 330 miljoner år 

2025. Siffran i det svenska samhället är i dagens läge 350 000 
och förutspås vara uppåt en halv miljon år 2025. Diabetes är en 
livslång sjukdom med flertalet senkomplikationer.  

                                      Diabetesfotsår är en av dessa senkomplikationer och drabbar 
                                      ca 10% av alla personer med diabetes i Sverige. Livskvalité 
                                      innefattar faktorerna fysiskt, psykiskt och socialt välmående.     

                                 Syftet var att belysa patienters upplevelse av livskvalité efter att 
                                 ha drabbats av kärlkomplikationer i foten vid diabetes. Arton 
                                 vetenskapliga artiklar användes som underlag för    
                                 litteraturstudien. Resultatet visade att leva med kärl- 
                                 komplikationer i foten vid diabetes påverkar livskvalitén 
                                 negativt. Behandlingstiden för diabetesfotsår är lång och risken  
                                 för att såren återkommer är hög det är därför svårt för patienter 
                                 att hålla modet uppe. Patienters självbild förändras i takt med att 
                                 deras roll i samhället och plats i familjen blir en annan. 
                                 Sjuksköterskans roll är att stödja och hjälpa patienten till ett 
                                 drägligt liv i en svår situation. Sjukdomsinsikt tycks vara 
                                 nyckeln till acceptans av situationen och början till en 
                                 balanserad tillvaro. Fortsatt forskning inom detta område behövs 
                                 för ökad förståelse av patienters upplevelse av att leva med 
                                 diabetesfotsår.
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Abstract                       Diabetes has increased extensively during the last decade
                                      and is expected to double from 151 million today to 330 million 
                                      the year 2025. In Swedish society this number is to present 
                                      date 350 000 and is predicted to be 500 000 by the year 2025. 
                                      Diabetes is a lifelong disease with a variety of compliacations. 
                                      Diabetic foot ulcers are one of the complications that can arise 
                                      and entails about 10% of all people in Sweden. Quality of life   
                                      entails factors like physical, psychological and social wellbeing. 
                                      The aim of this study was to enlighten patients’ experience of 
                                      quality life after being diagnosed with vascular disease in the   
                                      foot. Eighteen scientific articles were chosen for this study. The 

                                 results show that living with diabetic foot ulcers has a negative 
                                 effect on quality of life. Duration of treatment is lengthy for  
                                 diabetic foot ulcers and the risk for reoccurrence is high, this

                                      makes it difficult for patients to keep their spirits up. The 
                                      patients´ self-image changes as their role in society and their 
                                      place in their families is altered. The nurse´s role is to support  
                                      and help the patient to a decent life in a difficult situation. 
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Inledning

Diabetes mellitus har troligen funnits lika länge som människan (Mulder, 2008). Det är 
en av folksjukdomarna i Sverige, och idag finns det runt 350 000 människor med 
diabetes (Diabetesförbundet, 2006). Fortsätter siffran att öka i samma takt kommer det 
år 2025 finnas över 500 000 människor med diabetes i Sverige. Medicinska framsteg 
gör att människor med diabetes lever längre. Detta ger en ökning av diabetes i 
statistiken (Skafjeld, 2006). Sjukdomen har ökat kraftigt under senare decennier, siffran 
förväntas dubblas globalt från 151 miljoner till 330 miljoner år 2025. Denna siffra 
förväntas öka främst i Asien, Afrika och Sydamerika (Mulder, 2008).

Enligt Skafjeld (2006) är den tekniska utvecklingen i samhället en bidragande orsak till 
diabetes typ II då människor rör sig mindre samt att maten idag är mer lättillgänglig. 
Detta är faktorer som utgör varför diabetes typ II kallas för en livsstilssjukdom. Stress 
och tobaksbruk är ytterligare faktorer enligt Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist och 
Östenson (2007), som bidrar till utvecklingen av typ II diabetes. Globalt sett finns det 
idag fler överviktiga än undernärda människor. Frågor kvarstår fortfarande om diabetes 
men den kunskap som finns är att miljö och ärftlighet är delar av sjukdomsprocessen 
(Skafjeld, 2006).

Typ II diabetes utvecklas oftast inom 10 år hos patienter med tendens till diabetes. 
Patienter som haft diabetes en längre tid utan att fått diagnosen kan drabbas av 
komplikationer och för tidig död (Pour & Dagogo-Jack, 2011). Patienter med diabetes 
har ökad risk att utveckla fotsår som leder till ökade sjukvårdskostnader (Snyder & 
Hanft, 2009). För hälso- och sjukvården gäller det att ha ett helhetsperspektiv för att 
kunna flytta inriktning från sjukdom till hälsa (Skafjeld, 2006). Högriskpatienter kan lätt 
identifieras genom noggranna fotundersökningar (Boulton, Vileikyte, Ragnarson-
Tennvall & Apelqvist, 2005). Trots att den största delen av indirekta omvårdnadsarbetet 
utförs av patienter själv i hemmet (Skafjeld, 2006), behöver dessa patienter tätare 
sjukvårdsbesök och ökad utbildning (Boulton et al., 2005). Några av riskfaktorerna för 
att utveckla diabetesfotsår är perifer neuropati, tidigare fotsår, hög ålder, ischemi och 
diabetes duration. Perifer neuropati och ischemi anses dock vara de största 
riskfaktorerna till utveckling av fotsår (Skafjeld, 2006; Alvarsson et al., 2007). Utav de 
151 miljoner människor med diabetes världen över beräknas 15% av dem ha 
diabetesfotsår, i Sverige beräknas denna siffran uppgå till 10% (Alvarsson et al., 2007). 
Återkomst av fotsår beräknas vara 50% efter 3 år (Boulton et al., 2005). Enligt Skafjeld 
(2006); Alvarsson et al. (2007) bör patienter bibehålla god hygien och sköta fötterna 
dagligen för att undvika fotsår. För att uppnå optimal vård bör ett multiprofessionellt 
team finnas tillgängligt för patienter med diabetes (Svenska diabetesförbundet, 2006).

Bakgrund

Livskvalité

Enligt Brülde (2003) innebär livskvalité det som gör livet värt att leva, både i positiv 
och negativ bemärkelse. Ventegodt (1997) skriver vidare att relationen till oss själva, 
relationen till andra människor samt en känsla av meningsfullhet med livet kan vara 
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svåra mål att nå, men behövs för att människor ska kunna uppleva livskvalité. Enligt 
definitionen från Världshälsoorganisationen [WHO] (1997) är livskvalité var personer 
befinner sig i livet, vilken kultur de lever i och de värderingar som de har i relation till 
förväntningar, mål, normer och rädslor.

Livskvalité är hur personen själv värderar sin livssituation (Skafjeld, 2006). Hälsa är en 
stor del av livskvalitén, som speglar personen och dess förhållande till omgivningen 
(Ljunggren, 1998). Hälsorelaterad livskvalité är patienters beskrivning och upplevelse 
av sjukdom, inte bara det fysiska tillståndet utan även de delar som utgör 
helhetsperspektiv utifrån patientens livssituation och tillstånd (Karlsson, 2003). 
Välbefinnande och livskvalité används liktydigt med varandra (Ljunggren, 1998). Enligt 
Världshälsoorganisationen [WHO] (1997) ingår fysiska, psykiska och sociala perspektiv 
i begreppet livskvalité. Vidare skriver Ljunggren (1998) mer ingående om vilka faktorer 
som påverkar livskvalitén. Mobilitet, förändrad roll i familjen, smärta, sömnproblem, 
psykiskt välbefinnande är förknippat med livskvalité. Självrapportering är det mest 
trovärdiga sätt att mäta livskvalité (Skafjeld, 2006). Frågeformulär är ett vanligt 
instrument som används för att mäta patienters välbefinnande, oftast används mer än ett 
frågeformulär (Ljunggren, 1998). Det oftast förekommande frågeformuläret för mätning 
av livskvalité i kvantitativa studier är SF-36 (Bilaga III).

Enligt Antonovsky (2005) är livskvalité ur perspektivet, en känsla av sammanhang, 
innefattar att livet blir hanterbart, meningsbärande och avspeglar människors generella 
förmåga att hantera påfrestande situationer. Sociala, kulturella och historiska 
sammanhang bidrar till utvecklandet av livskvalité. Personer med bra utbildning och 
levnadsförhållande har större chans att bibehålla hälsa trots kronisk sjukdom. Självinsikt 
är också en faktor som påverkar hälsan positivt.

Vid kronisk sjukdom är livskvalité ett begrepp där hela livsvärlden påverkas av det 
långvariga sjukdomstillståndet (Skafjeld, 2006). Information är betydelsefull vid 
kronisk sjukdom och påverkar livskvalitén i dagliga livet (Ayalon, Gross, Tabenkin, 
Porath, Heymann & Porter, 2008). Efter en tid blir kronisk sjukdom till en vardag där 
människor anpassar sig till situationen och lär sig leva med den. Är situationen stabil 
under en längre tid utan förändringar kan människor känna sig tillfredställa och uppleva 
livskvalité. (Ventegodt, 1997).

Diabetes 

Diabetes härstammar från det grekiska ordet som redogör för ett sjukdomstillstånd där 
stora mängder vätska rinner igenom kroppen. Ordet mellitus betyder söt och upptäcktes 
genom att läkare förr i tiden smakade på patientens urin, det visade sig att det smakade 
sött (Mulder, 2008). Diabetes är en livslång sjukdom, en ständig följeslagare året om. 
Personer med diabetes behöver hjälp och stöd för att kunna hantera sin sjukdom. Det är 
skillnad mellan att ha en livslång sjukdom och drabbas av en övergående sjukdom. De 
som drabbas av diabetes måste lära sig att leva med den, vilket ofta kräver förändrad 
livsstil. Målet för sjukdomen är att hålla den i schack och undvika senkomplikationer. 
Kontinuerlig utbildning är en betydelsefull faktor för att kunna hantera kronisk sjukdom 
(Skafjeld, 2006).
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Glukos är en energirik molekyl som utgör huvudbränslet för alla kroppsceller. För att 
lever- muskel- och fettceller ska kunna bygga upp glykogen behövs hormonet insulin. 
Insulin bildas i pankreas betaceller. Betacellerna är benägna i langerhanska cellöarna. 
Vid måltid ökar frisättningen av insulin så att glukos kan tas upp av lever- muskel- och 
fettceller vilket gör att glukoshalten hålls inom normalvärden, 4-6 mmol/l (Alvarsson et 
al., 2007; Skafjeld, 2006). De vanligaste formerna är typ I och typ II diabetes. Typ I är 
en autoimmun sjukdom som oftast drabbar unga. Kroppens egna immunförsvar 
attackerar betacellerna i pankreas, vilket leder till att insulinproduktionen så gott som 
upphör (Alvarsson et al., 2007). Typ II diabetes är den form som tidigare kallats för 
ålderdiabetes. De senaste 10 åren har debuten för typ II diabetes sjunkit i åldrarna 
(Skafjeld, 2006). Insulinproduktionen är inte helt utslagen vid typ II diabetes utan har 
minskat och/eller vävnadens känslighet för insulin är nedsatt (insulinresistens). En stark 
bidragande faktor till insulinresistens är fetma och övervikt (Alvarsson et al., 2007).

Patienter med diabetes kan drabbas av kärlkomplikationer, mikroangiopati och 
makroangiopati (Mulder, 2008). Mikroangiopati innebär att hög glukoshalt i blodet 
under lång tid förstör de små blodkärlen i kroppen, nerver (neuropati), ögon (retinopati) 
och njurar (nefropati). Makroangiopati innebär komplikationer såsom hjärt- och 
kärlsjukdom (Skafjeld, 2006).

Neuropati och mikroangiopati är två orsaker till att fotsår uppstår (Alvarsson, Brismar et 
al., 2007). Neuropati är troligtvis den komplikation som är vanligast hos patienter med 
diabetes. Den nervskada som förekommer mest är nedsatt känsel i underben och fötter 
som kan leda till sår och kan vara svåra att känna av (Svenska Diabetesförbundet, 2006; 
Skafjeld, 2006). Enligt Alvarsson et al. (2007) innebär detta också svårigheter att 
särskilja mellan varmt och kallt. Oftast är det rökare och äldre som riskerar att drabbas. 
Tiden för sårläkning är lång, vanligen tar det upp till ett halvår trots bra blodcirkulation. 
Sensorisk neuropati innebär att mindre nervskador i underben eller fötter inte känns av. 
Brännskador kan uppstå i ett tidigt skede på grund av svårigheter med att skilja på varmt 
och kallt vatten. På sikt blir det även svårt att känna skillnad på trubbiga och vassa 
föremål samt försämrad förmåga att känna smärta. Motorisk neuropati, fotvalven 
sjunker ner och medför att belastningen på foten ändras på grund av minskad 
nervförsörjning till fötternas muskulatur. Det ger förhårdnader på de ställen där foten 
utsätts för tryck och ger även raka tår samt plattfothet. Detta tar sig uttryck att skorna 
känns för små och ger smärta. Autonom neuropati, torr hud och hud sprickor i foten är 
till följd av att huden inte svettas och försämrad cirkulation. För patienter leder detta till 
ökad känslighet för tryck från strumpor och skor som kan ge upphov till rodnad och 
blåsor som senare orsakar fotsår. Hårfolikerna kan ses som stamceller och är viktiga vid 
sårläkning i foten. Neuropati bidrar till att hår på smalbenen och fötterna faller bort och 
gör att sårläkningen i foten försämras (Alvarsson et al., 2007).

Omvårdnad

Omvårdnad är avgörande för att patienter med diabetes ska uppnå fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. Helhetsbilden av patienters livssituation spelar stor roll i 
omvårdnaden, det multiprofessionella teamet är till stor hjälp och stöttar dessa patienter 
i deras egenvård (Socialstyrelsen, 2010). För sjuksköterskor är det därför betydelsefullt 
att få förståelse för patienters livssituation, sociala och ekonomiska situation då de 
påverkar patienters egenvård. Diabetes är en livslång sjukdom där innebörden av 
egenvård är allt det patienter gör för att nå optimal livskvalité (Wikblad, 2006). För 
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patienter med diabetes bör jämn glukosbalans i blodet uppnås för att undvika 
insulinkänningar. Under 3 mmol/l drabbas de flesta patienter av insulinkänning vilket 
ger upphov till oro, darrningar, svettningar, snabb puls och hunger (Skafjeld, 2006). Vid 
egenvård för patienter med diabetes är det en förutsättning att kunna mäta glukoshalten i 
blodet, avläsa resultaten samt vidta nödvändiga åtgärder. En god glukosbalans i blodet 
är en avgörande faktor för att inte drabbas av akuta problem och senkomplikationer vid 
diabetes. Då HbA1c visar den genomsnittliga glukoshalten under de senaste 8-12 
veckorna har detta en direkt koppling till risk för komplikationer för dessa patienter 
(Svenska Diabetesförbundet, 2006).

Patientundervisning utgör en betydande roll för egenvård vid diabetes då patienterna 
dagligen måste överväga och fatta beslut om sin sjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Enligt 
hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) ska patienter så långt som möjligt få 
vara delaktig i beslut som involverar deras vård. Även i kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) betonas vikten av patienters 
delaktighet i vårdbestämmande för optimal vårdrelation samt sjuksköterskans förståelse 
för patienters sjukdomsupplevelse.

Med patientundervisning avses att förhindra senkomplikationer av diabetes såsom 
diabetesfotsår (Socialstyrelsen, 2010; Wikblad, 2006). Patienter med diabetes kan redan 
ha drabbats av neuropati när diagnosen diabetes ställs och har därför sämre känsel. 
Undervisning av fotvård är en betydande del för patienters egenvård och 
sjukdomsinsikt. Fotundersökning en gång om året är att rekommendera. Vid 
undersökning av patientens fötter är det angeläget att ta reda på eventuella fotproblem 
och egenvårdsförmåga om hur fötterna sköts (Wikblad, 2006). Rekommendationerna 
för diabetesfotvård är att dagligen inspektera fötterna, ta hjälp av anhöriga eller en 
spegel vid svårigheter att se foten i sin helhet, tvätta fötterna regelbundet, kontrollera 
vattnets temperatur och vara noggrann vid torkning mellan tår (Apelqvist, 2005; 
Wikblad, 2006). Smörja fötterna med mjukgörande kräm och notera alla 
hudförändringar såsom sprickor, förhårdnader och sår. Patienter med diabetes bör inte 
gå barfota varken inom- eller utomhus, strumpor bör alltid användas i skor samt att 
skorna bör ha bra passform. Om möjligt byta skor flera gånger dagligen och kontrollera 
att det inte finns främmande föremål samt att skorna är hela innan användning 
(Apelqvist, 2005; Wikblad, 2006). 

Enligt Livingston och Dunning (2010) har sjuksköterskor en baskunskap om diabetes 
och senkomplikationer men det finns brister i denna kunskap. Patienter med 
diabeteskomplikationer påträffas vid de flesta vårdenheter och genom att ge alla 
sjuksköterskor fotvårdsutbildning ökade detta förutsättningarna för optimal vård. På de 
flesta sjukvårdsinrättningar finns ett multiprofessionellt team tillgängligt för patienter 
med diabetesfoten. (Wikblad, 2006). Detta team innefattar olika kompetensområden i 
sjukvården (Svenska Diabetesförbundet, 2006). Trots detta har många patienter med 
diabetes inte inkluderat egenvård av fötter som en del i behandlingen. Nyckeln till 
framgång vid preventiv fotvård är flexibilitet, engagemang, individualiserat 
ställningstaganden och evidensbaserad omvårdnad. Det multiprofesionella teamet har 
visats minska amputationssiffrorna och antalet sjukhusdagar (Wikblad, 2006). Globalt 
är diabetesfotsår den vanligaste orsaken till amputation och framkommer i 80% av 
fallen (Terapirekommendationer, 2010).

4



Enligt Terapirekommendationer (2010) är fotkomplikationer hos patienter med diabetes 
den största kostnaden för samhället vad det gäller diabeteskomplikationer. För patienter 
innebär fotkomplikationer ett stort lidande. De som vanligen drabbas av fotsår är 
patienter med diabetes typ II och över 60 år. Då behandlingstiden för diabetesfotsår är 
lång (Wikblad, 2006) bör kortsiktiga mål sättas upp för att få patienter motiverade 
(Socialstyrelsen, 2010).

Problemformulering

Diabetes är en folksjukdom som är världsomfattande och ständigt ökande. 
Diabetesfotsår är en vanlig senkomplikation till denna kroniska sjukdom. Diabetesfotsår 
är tidskrävande, komplicerat och kostsamt vilket ställer höga krav på sjukvården och 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Egenvård är en central del i behandling av 
diabetesfotsår och för att sjuksköterskan ska kunna förmedla kunskap behövs en 
förståelse för patienters upplevelse av att leva med denna sjukdom. Individanpassad 
patientundervisning underlättar för patienten att ta till sig informationen och göra den 
till sin egen vilket främjar livskvalitén. I mötet får sjuksköterskan bättre förståelse för 
patientens fysiska, psykiska och sociala välmående.

Syfte

Syftet var att belysa patienters upplevelse av livskvalité efter att ha drabbats av 
kärlkomplikationer i foten vid diabetes. Det har framkommit följande forskningsfrågor:

Hur påverkar kärlkomplikationer i foten patienter fysiskt?
Hur påverkar kärlkomplikationer i foten patienter socialt?
Hur påverkar kärlkomplikationer i foten patienter psykiskt?

Metod

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell. En induktiv 
metod har använts genom arbetets gång.

Datainsamling

Artikelsökningen i studien gjordes i databaserna Cinahl, Medline, PsycInfo och 
Pubmed. Dessa databaser valdes då de innehåller relevant forskning till syftet. Utifrån 
syftet valdes huvudsökorden livskvalité och diabetesfot. Som tillägg i sökningen har 
sökordet diabeteskomplikationer använts. Sökorden för respektive databas är 
presenterade i Tabell 1; Sökordsöversikt. Sökorden diabetespatient, diabetes, 
livserfarenhet, patienterfarenhet, perifer vaskulär sjukdom har också varit med i 
sökningarna men redovisas inte då dessa inte gav relevanta artiklar till resultatet.
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I Cinahl användes inklusionskriterierna abstrakt tillgängligt, engelskt språk, ”research 
article”, ”peer reviewed” och artiklarna fick inte vara äldre än sex år. Då sökningarna i 
Cinahl gav för få resultat, utökades sökåren ytterligare fem år, 2000-2011. Årtal 
utökades endast i Cinahl då denna databas är inriktad på omvårdnad och medicin som 
var mest relevant för syftet. I sista sökningen i Cinahl lades ”subheadings” till i 
kombination med diabetic foot. I Medline användes inklusionskriterierna abstrakt, 
engelskt språk och artiklarna fick inte vara äldre än sex år. I databasen PsycInfo valdes 
inklusionskriterierna ”Journal Article Only”, engelskt språk och artiklarna fick inte vara 
äldre än sex år. I Pubmed var inklusionskriterierna abstrakt, engelskt språk och 
artiklarna fick inte vara äldre än fem år. I Pubmed valdes fem år då det var ett 
förprogrammerat årtal och i Cinahl, Medline samt PsycInfo gick det att välja manuella 
årtal. Många av artiklarna återkom i de olika databaserna. I datainsamlingen gjordes 
även två manuella sökningar från andra artiklars referenslista. Artiklarna hittades sedan 
via sökning på internet i Pubmed. Artiklarna valdes att tas med i arbetet då de var 
relevanta för syftet samt att studierna var gjorda i Sverige. Hela sökhistoriken för 
respektive databas är presenterad i Tabell 2; Sökhistorik (Bilaga I).

Tabell 1. Sökordsöversikt                                                                        

Sökord Cinahl
Cinahl 
headings

Medline PsycInfo
Thesaurus

Pubmed
Mesh-terms

Livskvalité Quality of Life Quality of 
Life (fritext)

Quality of Life
(fritext)

Quality of Life 
(fritext)

Diabetesfot Diabetic Foot Diabetic Foot 
(fritext)

Diabetic Foot 
(fritext)

Diabetic Foot 
(fritext)

Diabetes-
komplikationer

Diabetes- 
complication 
(fritext)

Efter att ha läst igenom 76 abstracts från de olika sökningarna valdes 33 till urval 1. 
Urval 1 artiklarna lästes igenom en gång till och då valdes 22 till Urval 2. Valdes bort 
gjorde en artikel då den var review samt ytterligare två artiklar valdes bort då det var 
kortfattade rapporter av artiklar. De 19 återstående urval 2 artiklarna granskades och 
graderades enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Artiklarna graderades från 
grad I till grad III där grad I innebär hög vetenskaplig kvalitet och grad III innebär låg 
vetenskaplig kvalitet. Av de granskade artiklarna uppnådde 17 artiklar hög vetenskaplig 
grad I och 1 artikel uppnådde grad II. Valdes bort gjorde en artikel då den bara 
uppnådde vetenskaplig grad III. Till urval 2 valdes sammanlagt 18 artiklar, sex 
kvalitativa och 12 kvantitativa.

Databearbetning

Efter granskning av artiklarnas innehåll gjordes en artikelöversikt av de som valts till 
urval 2 där publiceringsår, land, databas, författare, titel, syfte, metod/urval samt 
slutsatser från studien skrevs ner. Vetenskapliga graden på artiklarna skrevs också ner i 
artikelöversikten. Hela sammanställningen av resultatartiklarna finns presenterad i 
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Tabell 3; Artikelöversikt (Bilaga II). Efter ytterligare bearbetning utifrån de tre 
forskningsfrågorna i syftet framkom tre tydliga huvudkategorier; fysiskt välbefinnande 
relaterat till livskvalité, social inverkan relaterat till livskvalité och psykiskt 
välbefinnande relaterat till livskvalité. Resultatet i artiklarna placerades in under dessa 
tre huvudkategorier. 

Resultat

I resultatet framkom det att patienter med typ I och typ II diabetes som drabbats av 
kärlkomplikationer i foten hade lägre livskvalité än de som ännu inte utvecklat detta 
tillstånd (García Morales, Lázaro Martínez, Martínez Hernández, Aragón Sánchez, 
Beneit Montesinos & González Jurado, 2011; Evans & Pinzur, 2005). Diabetesfotsår 
gav den osynliga sjukdomen diabetes ett ansikte och gjorde att patienter fick en djupare 
förståelse för allvaret med sjukdomen (Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 2002). De flesta 
med denna typ av hälsoproblem klarade sig inte själva, de behövde stöd och hjälp från 
såväl sjukvård som närstående. Att vara beroende av andra gav patienter en känsla av 
frustration och maktlöshet (Ribu & Wahl, 2004).

Fysiskt välbefinnande relaterat till livskvalité

Möjlighet till rörelse och aktivitet påverkades vid diabetesfotsår då 
rekommendationerna var att ha benet i högläge (Searle, Campbell, Tallon, Fitzgerald & 
Vedhara, 2005; Ribu & Wahl, 2004). Den minskade aktiviteten ledde även till ökad 
glukoshalt i blodet samt ökad vikt, vilket i sin tur ledde till försämrad läkning. Detta 
stämde överens med Monami, Longo, Desideri, Masotti, Marchionni et al. (2008) studie 
där det framkom att förhöjt HbA1c ledde till fördröjd sårläkning. Denna stressfyllda 
situation blev till en ond cirkel för patienten. I en annan studie framkom det att patienter 
med diabetesfotsår hade högre body mass index än patienter med diabetes utan fotsår 
(Ribu, Hanestad, Moum, Birkeland & Rustoen, 2006). Den fysiska inaktiviteten 
påverkade också dagliga livet såsom hushållsarbete, spendera tid med barnen, 
försörjning samt att resa (Fox, 2005; Nabuurs-Franssen et al., 2005). Utöver påverkan i 
det vardagliga livet upplevde patienter även restriktioner och begränsningar vid 
fritidssysselsättning (Ribu, Hanestad, Moum, Birkeland & Rustoen, 2006). Enligt 
McPherson och Binning (2002) upplevdes tillfredställelsen med livet sämre då de inte 
kunde delta i sportaktiviteter såsom de gjort tidigare. För att uppnå tillfredställelsen 
fortsatte en del av patienterna att delta i aktiviteterna trots vetskapen att detta 
försämrades deras tillstånd. 

Faktorer som påverkade mobiliteten var smärta och medvetenhet om risk av försämring 
av sår. Då rekommendationerna för fotsår vid diabetes var att patienterna bör hålla såret 
torrt blev det svårt att duscha och hålla god personlig hygien. Detta ledde till att 
patienter upplevde sämre självkänsla och livskvalité (Ashford, McGee & Kinmond, 
2000). Kvinnor var bättre på egenvård och förebyggande vård än män (Hjelm et al., 
2002; García Morales et al., 2011). Män hade en mer passiv attityd till egenvård och 
sökte oftare hjälp av närstående och sjukvård. Kvinnor var mer observanta på symtom 
av sjukdomen och de förde en öppen dialog med sjukvården om sina problem. 
Arbetsförda män ansåg att diabetesfotsår inte gick att förebygga helt och hållet utan det 
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fanns inre faktorer som de inte kunde styra över (Hjelm et al., 2002). Sjukvården 
behövde identifiera de patienter som hade problem med egenvård vid 
diabeteskomplikationer. Förbättrad egenvård kunde åstadkommas genom tätare 
återbesök, information samt patientundervisning (Schmidt, Mayer & Panfil, 2008). Ett 
bra sätt att nå fram med information till patienter med fotsår var ett personligt möte. 
Detta har även visats öka motivationen och livsstilsförändringar hos denna patientgrupp 
(Vatankhah, Ebrahim Khamseh, Jahangiri Noudeh, Aghili, Reza Baradaran et al., 2009). 
Om sjukvården intensifierade engagemanget för patienter med diabetesfotsår såsom 
fotvård, patientundervisning och lämpliga skor kunde även kostnadseffektiviteten för 
högriskpatienter bli bättre. Genom detta kunde diabetesfotsår samt amputation minska 
med så mycket som 25% (Ragnarson Tennvall & Apelqvist, 2001).

Fotvårdsrekommendationerna i hemmet var svåra att följa för de patienter som drabbats 
av blindhet på grund av sin diabetes (Searle et al., 2005). I vissa fall kunde familjen vara 
ett bra stöd i att hjälpa patienten med att följa rekommendationerna men i andra fall 
kunde familjen stjälpa då de inte förstod allvaret med situationen och uppmuntrade till 
fysisk aktivitet. Patienter underskattade sina sår då de inte kunde känna smärta i 
fötterna. Detta gjorde att de inte följde rekommendationerna av vila och högläge (Searle 
et al., 2005). I en annan studie visades det att efter fotsårsuppkomst upplevde patienter 
pulserande smärta och väcktes av det mitt i natten, detta var en av anledningarna till 
sömnstörningar (Ribu & Wahl, 2004). Andra patienter kämpade med att hitta en 
bekväm sovställning. Detta bidrog till trötthet under dagen för patienterna. Patienter 
med diabetesfotsår bör enligt rekommendationer använda specialtillverkade skor. De 
kände att fötterna ständigt förändrades och att de inte hade kontroll över dem samt att de 
flesta upplevde de svårt att hitta skor som passade (Ribu & Wahl, 2004). I McPhersson 
och Binnings (2002) studie framkom det att deltagarna kände visst stigma med att 
använda dessa skor och undvek därför att använda dem. I en annan studie visades det att 
genom att delta i utbildning blev patienterna positivt inställda till att använda 
specialtillverkade skor och strumpor (Schmidt et al., 2008). 

Social inverkan relaterat till livskvalité

Det dagliga rutinerna hämmades och påverkades då sjukvårdsbesöken blev tätare vid 
kärlkomplikationer i foten. Patienter med insikt i sin sjukdom upplevde trygghet med att 
få professionell hjälp och för en del sågs sjukvårdsbesöken som en social mötesplats 
(Searle et al., 2005). Att leva med fotsår påverkade relationerna med andra såsom 
vänner och familj. En del upplevde att vara beroende av närstående kändes 
problematiskt då de närstående fick ta det största ansvaret i vardagen (Ashford et al., 
2000). Den ojämna arbetsfördelning som uppstod i hemmet var påfrestande för 
förhållandet och den drabbade kände sig slutligen som en börda för familjen (Ribu et 
al., 2006; Ribu & Wahl, 2004). Enligt McPherson och Binning (2002) upplevde fäder 
att de inte kunde utföra sin traditionella roll som far och familjeförsörjare.

Då behandlingsperioden var lång vid diabetesfotsår och rörligheten försämrades var det 
lätt att patienter drabbades av isolering från vänner och bekanta då de tvingades att 
stanna i hemmet (Fox, 2005). Det framkom i en annan studie att människor kände sig 
isolerade från omvärlden då de inte kunde ta sig till sina vardagliga aktiviteter utanför 
hemmet och många av dem bodde ensamma (Ribu, Birkeland, Hanestad, Moum & 
Rustoen, 2007; Ribu et al., 2006). Detta stöds av en annan studie som visade att 
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personer med detta hälsoproblem blev successivt mer isolerade och sjukvården var då 
deras enda sociala kontakt (Ribu & Wahl, 2004). En annan orsak till att patienterna 
förlorade den sociala kontakten var att de kände sig medvetna om hur fotsåren 
upplevdes av andra samtidigt som de hade svårt att acceptera att de var annorlunda, 
detta påverkade deras vilja att delta i sociala sammanhang (McPherson & Binning, 
2002).

I McPherson och Binning (2002); Ashford et al. (2000) uppgav några av deltagarna att 
de fått byta arbetsuppgifter och andra hade fått sluta arbeta helt. De som hade flexibilitet 
på arbetsplatsen såsom eget företag upplevde att de kunde fortsätta att arbeta. Detta 
beskrev de vidare i Evans och Pinzur (2005), trots att de flesta deltagarna inte hade 
fysiskt krävande arbete kunde de inte utföra sina arbetsuppgifter på grund av 
diabetesfotsår. Att inte kunna fortsätta arbeta hade en negativ inverkan på det sociala 
livet. Arbete gav dem motivation, stimulering och ett sätt att uppnå självförverkligande, 
många valde därför att fortsätta arbeta trots att detta påverkade läkningen av fotsåren 
(McPherson & Binning, 2002). För patienter som behövde ta sig till sjukvårdsinrättning 
för behandling av fotsår upplevde att de var både kostsamt samt frustrerande med långa 
väntetider. För de som hade arbete var det ytterligare ett irritationsmoment då de var 
tvungna att ta ledigt vilket ledde till förlorad arbetstid (Searle et al., 2005). 

Psykiskt välbefinnande relaterat till livskvalité

Patienter med diabetesfotsår som inte läkts hade sämre mental hälsa än de med läkta 
fotsår. Den långsamma läkningen och behovet av hjälp från familj och sjukvård gjorde 
att frustrationen ökade hos patienterna (Searle et al., 2005). Patienter kände sig 
deprimerade och oroliga då såren inte läkte och fortsatte återkomma efter läkning (Ribu 
et al., 2007). Depression och nedstämdhet var faktorer som kunde fördröja 
läkningsprocessen och öka återkomsten av fotsår (Monami et al., 2008). Patienter 
upplevde trötthet och håglöshet på grund av brist på aktivitet samt sömnstörningar. 
Immobiliteten gav patienter en känsla av maktlöshet och nedstämdhet (Ribu & Wahl, 
2004). Förlorad självständighet, begränsningar i vardagen, långsam sårläkning och 
återuppkommande sår var vanliga orsaker till depression. Depression var vanligt att få 
efter att blivit diagnostiserad med diabetesfoten. Förändrad självbild vid diabetesfotsår 
var den vanligaste orsaken till depression (Searle et al., 2005).

Fox (2005) beskrev att deltagarna kände skuld då de ignorerade fotsåret trots att de 
visste konsekvenserna av att göra det. De kände sig dumma då fotsåret verkat oskyldigt 
från början och senare utvecklats och blivit allvarligt. Deltagarna förstod att 
fotkomplikationer kom med diabetes men inte hur lätt ett sår kunde uppstå. Att behöva 
vara extra uppmärksam på sin sjukdom vid diabetesfotsår kändes oerhört tungt i en 
redan stressande situation. En annan studie visade att patienternas oläkta fotsår 
påverkade även närståendes livskvalité negativt (Nabuurs-Franssen et al., 2005). I en 
svensk studie av Ragnarson Tennvall och Apelqvist (2000) hade patienterna ökad 
livskvalité då de levde tillsammans med en frisk partner. Det fanns en ständig rädsla hos 
patienter med diabetesfotsår över att råka bli trampad på foten eller att någon stötte till 
foten. Detta kunde leda till ökad sårbarhet och sämre självkänsla hos patienter (Ashford 
et al., 2000).
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Patienter upplevde rädsla och ångest efter samtal om amputation med sjukvårds-
personal, i möte med andra amputerade samt andra patienter med diabetesfotsår. För 
vissa var rädslan positivt vilket ledde dem till att ta bättre hand om sin diabetes (Searle 
et al., 2005). Även om amputation upplevs som en radikal åtgärd så blev livskvalitén 
inte sämre av att vara amputerad än att ha ett kroniskt fotsår (Boutoille, Féraille, Maulaz 
& Krempf, 2008; Willrich, Pinzur, McNeil, Juknelis & Lavery, 2005). Enligt Ragnarson 
Tennvall och Apelqvist (2000) framkom det att patienter med pågående fotsår hade 
sämre hälsorelaterad livskvalité än de som genomgått mindre amputationer och dem 
som hade läkta fotsår. Dock visade det att patienter som genomgått total amputation 
hade sämre hälsorelaterad livskvalité jämfört med andra deltagare. 

Patienterna upplevde frustration vid försämring av fotsåret trots att de följt 
rekommendationerna. Patienter som hade ett multiprofessionellt team runt sig samt hade 
sjukdomsinsikt upplevdes trygga i sig själva (Searle et al., 2005). Vidare skrev Monami 
et al. (2008) att det var en förutsättning för patienterna att sjukvården behandlade hela 
människan och inte bara fokuserade på fotsåret. Män kände sig mindre manliga då de 
inte uppfyllde de traditionella rollerna som familjeförsörjare och familjens överhuvud 
då de inte hade möjlighet att arbeta på grund av deras sjukdom (Fox, 2005). Genom att 
använda sina sparade pengar och inte låna av andra behöll männen en viss stolthet under 
den tid det tog för fotsåret att bli bättre.

Enligt Searle et al. (2005) var det svårt och överväldigande för patienter med diabetes 
då de fick rekommendationer från många olika specialister, de visste inte hur de skulle 
förhålla sig då rekommendationerna var motsägelsefulla. I McPherson och Binnings 
(2002) studie kände deltagarna sig rådvilliga då informationen de fick vid diagnosen var 
otillräcklig, de kände också att informationen hade behövt upprepas för att kunna ta till 
sig den. Dessa två faktorer i kombination med att informationen gavs vid rätt tidpunkt 
ansåg patienterna vara avgörande för livsstilsförändringar och förhindra 
senkomplikationer till diabetes. Patienter som haft diabetesfotsår under en längre tid 
upplevde att informationen de fick var kortfattad samt kände sig inte delaktiga i sin 
omvårdnad, detta bidrog till en känsla av maktlöshet. En del kände också att läkarna inte 
tog sig tid att förstå deras livssituation och hur diabetesfotsår påverkade deras liv 
(McPherson & Binning, 2002). I en annan studie, Ashford et al. (2000), fick deltagarna 
tillräcklig information men gjorde valet att inte följa rekommendationerna trots att de 
var fullt medvetna om konsekvenserna. Ytterligare en förklaring till varför de inte följde 
rekommendationer var att patienterna förväntade sig att sjukvården skulle läka deras 
fotsår och behövde därför inte göra något själva (Searle et al., 2005). Patienter upplevde 
att de hade liten påverkan på förekomsten av sår samt att det var svårt att veta hur bra 
det hade blivit om de istället vårdat såren (Ribu & Wahl, 2004). Vissa patienter visade 
sig vara tillmötesgående från början men tröttnade och slutade följa instruktionerna efter 
en tid (Searle et al., 2005). Andra följde inte rekommendationerna från början men fick 
senare en aha-upplevelse och följde slutligen rekommendationerna. För att patienterna 
skulle förstå allvaret med diabetesfotsår behövdes sjukdomsinsikt och individanpassad 
information. Då såret inte läkte tvivlade en del på sjukvårdens effektivitet på grund av 
att det tog så lång tid att se resultaten av rekommendationerna (Searle et al., 2005).
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Diskussion

Metoddiskussion

Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, Medline, PsycInfo samt Pubmed. Dessa 
databaser är relevanta att söka i då syftet i litteraturstudiens inriktade sig på omvårdnad 
och medicin. Medline är en likvärdig databas som Pubmed då båda är medicinskt 
inriktade. Cinahl var den databasen som gav flest relevanta artiklar för vårt ämne då den 
är omvårdnadsinriktad. Vid sökningarna i Pubmed framkom det mestadels dubbletter 
från redan gjord sökning och valda artiklar i Cinahl vilket kan ses som en styrka i 
litteraturstudien. 

I artikelsökningen framkom det både kvantitativa och kvalitativa artiklar. De kvalitativa 
artiklarna gav substans till litteraturstudien då syftet var att belysa upplevelser av 
livskvalité. De kvalitativa artiklarna var i intervjuform vilket gav patienterna möjlighet 
att beskriva sin upplevelse av livskvalité. Artiklarna som var kvantitativa utfördes av 
frågeformulär om livskvalité och bestod av ett större urval. Då syftet var att beskriva 
upplevelse av livskvalité var de kvalitativa artiklarna att föredra dock återfanns de flest 
kvantitativa artiklar i databaserna. Det kan ses som en svaghet att de kvalitativa 
artiklarna var från början av 2000-talet då inga aktuella kvalitativa studier återfanns. En 
kvalitativ studie kan ses som en pilotstudie där de kvantitativa senare styrker de 
kvalitativa. Detta kan vara en anledning till varför de aktuella artiklarna var kvantitativa 
då de baserade sin forskning på de redan existerande kvalitativas resultat. De 
kvantitativa artiklarna kan ses som en styrka då de har en större bredd än de kvalitativa 
dock kan det ses som en svaghet att de inte har samma djup som de kvalitativa 
artiklarna. Författarna beskriver själva i sina kvalitativa studier att svagheten är att 
resultatet inte kan generaliseras för populationen. De flesta artiklarna belyste både män 
och kvinnor utan att dra slutsatser om skillnader mellan de båda könen. I de flesta 
artiklarna var deltagarna män, detta kan ses som en svaghet då resultaten kunde ha 
färgats av det faktum att män är sämre på egenvård än kvinnor. Resultatartiklarnas 
forskning utfördes i Frankrike, Iran, Italien, Kanada, Nederländerna, Norge, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Ländernas mångfald kan ses som en styrka 
i studien då artiklarna har till stor del visat liktydigt resultat. Industriländer valdes då 
sjukvården skulle vara likvärdig och patienternas upplevelse av livskvalité inte skulle 
influeras av olikheter i sjukvården. En tredjedel av de vetenskapliga artiklarna är från 
Norden vilket kan underlätta för svenska sjuksköterskor att relatera till patienter i den 
svenska vården. En styrka var att flera av författarna återkom i de olika 
resultatartiklarna då dessa författare ansågs vara väl insatta i ämnet. 

Resultatartiklarna bearbetades och sammanfattades i en artikelöversikt för att få en 
klarare bild av dess innehåll. Efter att ha läst igenom artiklarna flera gånger delades 
artiklarnas resultat in i tre huvudkategorier; fysisk välbefinnande relaterat till 
livskvalité, psykiskt välbefinnande relaterat till livskvalité och social inverkan relaterat 
till livskvalité. Dessa tre kategorier i resultatet var svåra att urskilja då den ena påverkar 
den andra som en dominoeffekt. Människans fysiska, sociala och psykiska liv är 
sammanflätade faktorer, sjuksköterskan bör ha ett helhetsperspektiv för att förstå 
patienters upplevelse av livskvalité då de drabbats av kärlkomplikationer i foten.
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Trots de styrkor och svagheter under arbetets gång uppfylldes syftet med litteratur-
studien.

Resultatdiskussion

Resultatartiklarna i litteraturstudien granskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsformulär för kvantitativ och kvalitativ metod. För vetenskaplig 
kvalitetsbedömning granskades artiklarna från grad I till grad III. Av de 18 utvalda 
resultatartiklarna till urval 2 uppnådde 17 artiklar grad I och en artikel grad II. Trots att 
en artikel graderades till grad II och anses därmed ha lägre vetenskaplighet, valdes den 
att tas med då den var relevant till syftet. Etiskt godkännande fanns i 16 av artiklarna. 
De två artiklarna som saknade etiska aspekter ansågs ändå vara vetenskapligt lämpliga 
för att användas i resultatet. Bortfall var inte angivet i sju av artiklarna, två av dem var 
kvalitativa, där bortfall inte påverkade resultatet. De resterande kvantitativa artiklarna 
erhöll vetenskaplig grad I och II och inkluderades därför i litteraturstudien trots ej 
angivet bortfall. De flesta artiklar inkluderade både män och kvinnor men få tittade på 
skillnaderna mellan könen. Åldersspannet bland deltagarna var mellan 16 till 98 år i 
resultatartiklarna. Urval var väl angivet i litteraturstudiens vetenskapliga artiklar, minsta 
antalet deltagare var fyra och högsta antalet var 1677 patienter och standardkriteriet att 
delta i samtliga studier var diabetes mellitus typ I eller typ II. Många av artiklarna hade 
likartade syften och kom fram till samma resultat vilket kan ses som en styrka i 
litteraturstudien. 

Det fysiska välbefinnandet påverkades vid diabetesfotsår då mobiliteten var nedsatt på 
grund av att rekommendationerna var att ha benet i högläge. Detta stöds av Meijer, Trip, 
Jaegers, Links, Smits et al. (2001) studie som visade att nedsatt fysisk funktion hade en 
negativ påverkan på livskvalitén. Minskad fysisk aktivitet ledde till ökad vikt och 
förhöjd glukoshalt där resultatet blev försämrad sårläkning (Searle et al., 2005; Ribu & 
Wahl, 2004). Detta stöds av Monami et al. (2008) studie där det framkom att förhöjt 
HbA1c ledde till fördröjd sårläkning. Enligt Svenska Diabetesförbundet (2006) hade 
HbA1c en direkt koppling till risk för senkomplikationer hos patienter med diabetes. 
Det kan tänkas att denna nedåtgående spiral kan bli till en ond cirkel där 
rekommendationerna går emot varandra, vid diabetes är fysisk aktivitet viktigt men vid 
diabetesfotsår är vila nödvändigt. Sjuksköterskan behöver finnas som stöd och ge 
vägledning och klargöra vad som är viktigast för patienten i den aktuella situationen. 
Några av rekommendationerna vid diabetesfotvård var att dagligen inspektera fötterna, 
tvätta fötterna regelbundet, noggrann torkning samt smörjning av fötterna (Apelqvist, 
2005; Wikblad, 2006). Patienter med fotsår som fått information visade vara bättre på 
egenvård än de som inte fått information (Pollock, Unwin & Connolly, 2003). Enligt 
Ashford et al. (2000) bör diabetesfotsår hållas torrt vilket gör det svårt att hålla god 
personlig hygien. Hjelm et al. (2002) skriver att kvinnor var mer självständiga i sin 
egenvård då de var mer observanta och förde en öppen dialog med sjukvården. Män var 
mer passiva och sökte oftare hjälp samt att de ansåg att det fanns andra faktorer som 
påverkade uppkomsten av sår. En annan studie visade dock att det inte fanns någon 
skillnad i hälsorelaterad livskvalité mellan män och kvinnor (Valensi, Girod, Baron, 
Moreau-Defarges & Guillon, 2005). Slutsatser kan dras då rekommendationerna var 
många både vid fotvård och efter sår uppstått att patienter misstolkar informationen och 
drar egna slutsatser angående deras egenvård. Då kvinnor är mer öppna i dialogen med 
sjukvården kan det vara en anledning till att kvinnor är bättre på egenvård än män. Då 
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män ansåg att de inte kunde påverka uppkomsten av fotsår själva kan det vara en 
anledning till att de inte bedrev lika god egenvård som kvinnor. Sjuksköterskan kan 
genom tvåvägskommunikation bli varse om vilken kunskapsnivå patienten befinner sig 
på och fånga upp de patienter som behöver hjälp med förebyggande av diabetesfotsår. 
Detta styrks i Schmidt et al. (2008) där personlig patientundervisning och tätare 
återbesök var väsentligt för förbättrad egenvård. 

Många faktorer i det dagliga livet påverkades av den fysiska inaktiviteten såsom 
spendera tid med barnen, hushållsarbete, fritidssysselsättning samt försörjning (Fox, 
2005; Nabuurs-Franssen et al., 2005), detta kunde också bero på smärta vid 
diabetesfotsår (Ribu, Rustoen, Birkeland, Hanestad, Paul et al., 2005). Enligt Ljunggren 
(1998) var detta nyckelfaktorer för välbefinnandet. Då patienterna uppnådde 
tillfredställelse genom sportaktiviteter fortsatte en del av dem att delta i aktiviteter 
(McPherson & Binning, 2002). Då tillfredställelse består av många faktorer kan det 
tänkas att patienter kommer att göra det som krävs för att uppnå livskvalité för stunden 
och inte tänka på de konsekvenser som kan uppstå. Sjuksköterskans roll blir då att 
förklara och repetera information och förvissa sig om att patienterna förstått 
(Socialstyrelsen, 2005). Antonovsky (2005) menade att människan behövde en känsla 
av sammanhang samt upplevelse av meningsfullhet med livet. Resultatet i artiklarna 
visade att människor har ett behov av att vara delaktiga och passa in och inte skilja sig 
från mängden. Rekommendationerna vid diabetesfotsår var bland annat användning av 
specialtillverkade skor, denna typ av skor skiljde sig från mängden vilket kunde göra att 
de kände sig utmärkande. Detta stödde McPherson och Binnings (2002) i sin studie där 
patienterna upplevde stigma med att använda dessa skor och valde därför att inte 
använda skorna. I en annan studie visades det dock att patienterna blev positiva till att 
använda skorna genom ökad utbildning (Schmidt et al., 2008). Det kan därför föreslås 
att sjuksköterskan informerar och undervisar patienter för ökad följsamhet av 
rekommendationerna (Socialstyrelsen, 2005).

Det sociala livet påverkades enligt Ashford et al. (2000) vid diabetesfotsår då relationen 
med närstående förändrades. Närstående fick ta större delen av hushållssysslorna. Enligt 
Ribu et al. (2006); Ribu och Wahl (2004) gjorde denna ojämna arbetsfördelning att den 
drabbade kände att de var en last för familjen. Ljunggren (1998) förespråkade att denna 
förändrade roll i familjen påverkade människans livskvalité. Resultatet i denna 
litteraturstudie visar att människan har en önskan att känna sig behövd och vara en 
tillgång för omgivningen. Då personen förlorar sin naturliga roll i det sociala nätverket 
kan deras självbild bli förändrad vilket kunde bidra till sänkt livskvalité (Vileikyte, 
Leventhal, Gonzalez, Peyrot, Rubin et al., 2005). Arbete kunde vara ett sätt att uppfylla 
detta behov av att bidra och vara en tillgång för samhället. Detta styrker McPherson och 
Binning (2002) som menade att arbete var ett sätt att uppnå självförverkligande. I deras 
studie framkom det också att patienter fortsatte att arbeta trots vetskapen om försämrad 
sårläkning. Detta gjorde det uppenbart att arbete spelar en betydande roll för människan 
som då väljer bort sin hälsa för att uppnå livskvalité för stunden. Det kan tänkas att det 
är mer tydligt hos män än hos kvinnor då de inte ville förlora sin roll som 
familjeförsörjare, detta stämmer överens med McPherson och Binnings (2002) studie. 
Arbetet var även ett sätt att komma ut och delta i det sociala livet. Samtliga studier 
visade att diabetesfotsår påverkade mobiliteten vilket kunde bidra till var att patienterna 
isolerades från omvärlden (Fox, 2005). Detta styrkte även Ribu et al. (2007); Ribu et al. 
(2006) i sin studie där deltagarna hämmades från att delta i aktiviteter vilket gjorde att 
de kände sig isolerade. En annan orsak till varför de inte deltog i sociala evenemang var 
att de kände sig medvetna om sina fotsår och ännu inte accepterat sin situation 
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(McPherson & Binning, 2002). Då resultatet visar att flera av deltagarna väljer att 
ignorera rekommendationerna att vila och väljer istället att delta i sociala sammanhang 
med vänner och familj kan slutsatsen dras att de väljer att uppleva livskvalité för 
stunden. Antonovsky (2005) stödde detta då han menade att delta i sociala sammanhang 
bidrog till god livskvalité. McPerson och Binning (2002) hävdade att deltagarna gjorde 
ett medvetet val att inte delta i sociala sammanhang då de kände sig obekväma och ännu 
inte accepterat sin sjukdom. Det är förstårligt att det finns en patientgrupp som väljer att 
isolera sig från omvärlden vilket Sutton, McGrath, Brady och Ward (2000) styrkte i sin 
studie där de skrev att patienter med diabetesfotsår fick en ansträngd relation till sin 
omgivning. Sjuksköterskans roll kan då vara att involvera anhöriga för att patienter inte 
ska känna sig ensam och därmed uppleva sämre livskvalité (Socialstyrelsen, 2005).

Det psykiska välbefinnandet påverkades genom att patienterna kände sig skyldiga och 
enfaldiga då de inte uppmärksammat diabetesfotsåret i ett tidigt skede. Att behöva vara 
observant på sina fötter ökade stressnivån i en redan pressad situation hos dessa 
patienter (Fox, 2005). Fördröjning av läkningsprocessen och fortsatt återkomst av 
fotsåren gjorde att patienter kände sig oroliga och nedstämda (Ribu et al., 2007). Då 
patienter blivit diagnostiserade med diabetesfoten var det vanligt att de drabbades av 
depression. Detta kom till följd av insikten att deras vardag inte skulle vara den samma 
längre (Searle et al., 2005; Vileikyte et al., 2005). I Monami et al. (2008) studie visades 
det att nedstämdhet och depression var faktorer som kunde ge fördröjd läkningsprocess 
och ökad återkomst av fotsåret. Resultaten i litteraturstudien visade att patienter 
drabbades av depression då deras vardag förändrades drastiskt och de tvingades göra 
livsstilförändringar. Ovissheten om framtiden då såren har lång läkningstid och såren 
fortsätter att återkomma skapar en rastlöshet och ångest hos dessa patienter. Då 
läkningen av fotsåret inte är tidsbegränsat kan det vara svårt att se ljuset i tunneln. I 
Gillibrand och Flynns (2001) studie framgick det att när patienterna hade förstått 
allvaret med deras sjukdom och hade kunskap om de komplikationer som kunde uppstå 
framträdde ångesten hos dessa patienter tydligt. Sjuksköterskan behöver stödja och inge 
hopp hos denna patientgrupp så att de inte förlorar livsgnistan och viljan att nå god 
hälsorelaterad livskvalité (Socialstyrelsen, 2005).

Enligt Terapirekommendationer (2010) var diabetesfotsår största orsaken till 
amputation globalt sett. För patienter med diabetesfotsår var den största rädslan att 
behöva genomgå amputation (Searle et al., 2005) dock menar Ragnarson Tennvall och 
Apelqvist (2000) att patienter upplevde ökad livskvalité efter mindre amputation. Det 
kan tänkas att om dessa patienter fått utförlig information om hur deras liv hade sett ut 
efter amputation så hade detta kunnat minska deras ångest och rädsla. Sjuksköterskan 
kan i detta avseende vara till hjälp genom att förklara att det finns risk för amputation 
vid diabetesfotsår men det är absolut sista utvägen och skulle det bli amputation så finns 
hjälp och stöd att få i den nya livssituationen. Dock framkom det i en annan studie att 
amputerade upplevde sämre vardag och försvårad samvaro med närstående (Valensi et 
al., 2005).

Vidare skriver Searle et al. (2005) att en del patienter ansåg att sjukvården var ansvarig 
för deras omvårdnad av fötter och behövde därför inte ta eget ansvar. Andra följde 
rekommendationerna men tröttnade efter ett tag, de som inte följde 
rekommendationerna fick senare insikt i sin sjukdom vilket gjorde att de blev mer 
följsamma. Då läkningstiden var utdragen vid diabetesfotsår tvivlade vissa på 
effektiviteten av rekommendationerna (Searle et al., 2005). Slutsatsen kan dras att 
många patienter inte förstår betydelsen och allvaret av egenvård vid diabetesfotsår. Det 
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är viktigt att sjuksköterskan inte förlorar hoppet och ger upp på de patienter som inte 
verkar motiverade i fotsårsdebuten. Sjuksköterskan behöver istället intensifiera sina 
försök i att få dessa patienter till sjukdomsinsikt (Socialstyrelsen, 2005). Wikblad 
(2006) förkunnade att evidensbaserad omvårdnad, individualiserat ställningstagande, 
engagemang och flexibilitet var nyckeln till framgång vid förebyggande av fotsår.

Enligt Nabuurs-Franssen et al. (2005) var det inte bara patienters livskvalité som 
påverkades av oläkta fotsår utan närstående drabbades också. I en annan studie visade 
det att leva med en frisk partner gav bättre förutsättningar för välbefinnandet än att leva 
med en partner som hade egna sjukdomsproblem (Ragnarsson Tennvall & Apelqvist, 
2000). För att närstående skulle kunna vara ett stöd för den drabbade borde de vara 
införstådda med allvaret av tillståndet annars fanns risken att de förvärrade situationen 
(Searle et al., 2005). Det visades att omgivningen påverkades när en närstående drabbats 
av diabetesfotsår. Närståendes livskvalité blev sämre (Nabuurs-Franssen et al., 2005) 
däremot ökade patienters livskvalité av att omge sig med friska människor (Ragnarson 
Tennvall & Apelqvist, 2000). Sjuksköterskan roll är inte bara att behandla patienter utan 
även involvera närstående (Socialstyrelsen, 2005). Utbildning och information bör inte 
bara ges till patienter utan även närstående så att de kan vara ett stöd i sjukdomen.

Då sjukvården ger många olika rekommendationer är det viktigt att den enskilde 
patienten finner balans i all information som ges för att uppnå jämvikt i vardagen. Detta 
stödjer Searle et al. (2005) studie där deltagarna uppgav att de kände sig överväldigade 
och inte visste hur de skulle ställa sig till motsägelsefull information. Patienterna 
behövde utförlig information för att känna sig självständiga och delaktiga i sin 
omvårdnad (McPherson & Binning, 2002). Detta stämmer överrens med 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som lägger tonvikten på 
individualiserad information och patienters delaktighet i omvårdnaden (Socialstyrelsen, 
2005). Den största faktorn för god omvårdnad var sjukvårdens engagemang. Detta 
kunde uppnås genom att sjuksköterskan identifierade olika riskfaktorer som fanns hos 
den individuella patienten och skräddarsydde patientutbildningen (Chadwick, 2002). 
Upprepad information och information vid rätt tidpunkt möjliggjorde 
livsstilsförändringar och förhindrade senkomplikationer (McPherson & Binning, 2002). 
En annan studie visade att patienterna fått tillräcklig information men kunde inte återge 
vad som sagts då det gått för lång tid mellan utbildningstillfällena (Chadwick, 2002). 
Det kan argumenteras att självständighet är en mänsklig rättighet och genom utbildning 
kan patienter ges möjlighet till detta. Sjuksköterskan behöver individanpassa 
utbildningen så att patienter ska kunna ta till sig informationen och göra det till en del 
av sin vardag. För att sjuksköterskan ska kunna göra informationen individuell måste 
det finnas ett intresse att lära känna patienterna. Detta för att få en förståelse för vad 
som kommer att fungera bäst för dem. Det ingår även i sjuksköterskans uppgift att sätta 
upp nya tider med kort intervall för uppföljning så att informationen inte glöms bort. 
Rätt mängd information och möta patienter på deras kunskapsnivå kan bidra till att de 
känner sig delaktiga och att de känner sig bekväma i att ställa frågor om sin egenvård 
(Socialstyrelsen, 2005).

Sjuksköterskan behövde kunskap, empati, professionalism, vänlighet och framför allt ett 
intresse i att hjälpa patienter uppnå god egenvård (Ljunggren, 1998). Sjuksköterskans 
uppgift var att se hela människan för att kunna ge så individanpassad information och 
undervisning som möjligt (Socialstyrelsen, 2010; Wikblad, 2006). Enligt Ljunggren 
(1998) var sjuksköterskans förmåga att förstå och dela en annan människas erfarenhet 
essentiellt för patientens uppfattning av optimal vård. Slutsatser kan dras att patienter 
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har ett behov av att känna sig förstådda och delaktiga i deras omvårdnad för att nå en 
optimal relation med sina vårdgivare. Sjuksköterskan behöver hjälpa patienter att inse 
allvaret med sin sjukdom genom individanpassad undervisning och vara ett stöd till 
livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2005). Diabetesfotsår är tidskrävande och därför 
behöver sjuksköterskan utforma en omvårdnadsplan som patienter känner sig bekväma 
med och kan leva med en längre tid. När patienter kände att de fått kontroll över sin 
sjukdom samt insikt kunde balans i deras liv uppnås (Gillibrand & Flynn, 2001).

Konklusion

Resultatet visade att leva med kärlkomplikationer i foten vid diabetes påverkade 
livskvalitén negativt. Livskvalitén påverkades fysiskt, socialt och psykiskt. 
Behandlingstiden för diabetesfotsår är lång och risken för att såren återkommer är hög. 
Det vardagliga livet förändrades, då rekommendationerna var att ha foten i högläge. 
Detta gav begränsningar vid hushållsarbete, fritidsaktiviteter samt arbete. Den minskade 
fysiska aktiviteten ledde till ökad glukoshalt i blodet samt ökad vikt, detta ledde till 
försämrad sårläkning. Familjesituationen blev påverkad och patienters roll förändrades 
då självständigheten minskat. Minskad självständighet gjorde att patienterna kände att 
de var en börda för familjen. Då arbete var en källa för självförverkligande, motivation 
och stimulation valde många att fortsätta arbeta och inte följa rekommendationerna. 
Depression och nedstämdhet var vanligt förekommande då fotsåren inte läkte och detta i 
sin tur kunde bidra till sämre sårläkning. Närståendes livskvalité kunde också påverkas 
negativt vid utdragen sårläkning. Rädsla och ångest var kopplat till den risk som finns 
för amputation vid diabetesfotsår. Det fanns olika anledningar till att patienter inte följer 
rekommendationerna vid diabetesfotsår, det var därför viktigt med tillfredsställande 
information, som gavs vid rätt tidpunkt samt upprepning vid senare tillfälle. Det 
personliga mötet visades ha störst inverkan på livsstilsförändringar vilket var 
nödvändigt vid förebyggande av diabetesfotsår. Rekommendationerna kunde vara 
motsägelsefulla och svåra att följa så ett multiprofessionellt team var det optimala vid 
behandling av diabetesfotsår. 

Implikation

Aktuell kvalitativ forskning saknas inom detta område, fler kvalitativa studier som 
beskriver patienters upplevelse av att leva med diabetesfotsår behövs för att 
sjuksköterskan ska få en bättre förståelse för patienters livssituation. Sjuksköterskan har 
idag en grundläggande kunskap om diabetes och senkomplikationer men behöver 
fördjupa sig mer i ämnet för att möta denna patientgrupp. Egenvård är en essentiell del 
av behandlingen vid diabetesfotsår och behövs för att patienter ska uppnå 
tillfredställelse med sin livssituation. För att patienter ska kunna åstadkomma optimal 
egenvård behövs användbar information vid rätt tillfälle samt återupprepning. 
Rekommendationerna för diabetesfotsår bör ges i samband med ett personligt möte och 
förstärkas med broschyrer. Då behandlingstiden är lång för diabetesfotsår bör 
sjuksköterskan sätta upp korta mål tillsammans med patienter för att hålla motivationen 
uppe. Sjuksköterskan bör därför ha ett helhetsperspektiv för att uppnå bästa möjliga 
vård. Det kan vara svårt att få en förståelse av diabetesfotsår med enbart teoretisk 
kunskap under sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskestuderande bör under sin 
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utbildning ta tillfälle i akt och vara med vid omläggning av diabetesfotsår för att få ökad 
kunskap inom detta område
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Tabell 2. Sökhistorik                                                                    Bilaga I:1

Databas Datum Sökord/Limits Antal 
träffar

Lästa 
abstract

Urval 
1

Urval 
2

Cinahl 2011-03-30 (MH ”Diabetic 
Foot”) AND (MH 
”Quality of Life”) 
Limits: Abstract 
avalible; 
Published Date 
from: 20050101 – 
20111231; 
English 
Language; 
Research Article.

20 12 7 4

Cinahl 2011-03-30 (MH ”Diabetic 
Foot”) AND (MH 
”Quality of Life”) 
Limits: Abstract 
Available; 
English 
Language; 
Research Article; 
Published Date 
from: 20000101 – 
20111231.

31 15 8 4

Cinahl 2011-03-31 (MM “Diabetic 
Foot/PF”) 
(Psychosocial 
Factors) Limits: 
Abstract 
Available; 
English 
Language; 
Research Article; 
Published Date 
from: 20000101 – 
20111231.

14 7 2 1

Medline 2011-04-07 Quality of life and 
diabetic foot 
Limits: (abstract 
and english 
language and yr = 
”2005 – 2011”)

33 15 8 4



                                                                                                        Bilaga I:2

Databas Datum Sökord/Limits Antal 
träffar

Lästa 
abstract

Urval 
1

Urval 
2

PsycInfo 2011-04-13 Quality of Life 
AND diabetic 
foot Limits: 
Journal articles 
only, English 
only, 2005 – 
2011.

53 20 5 2

Pubmed 2011-03-30 Diabetic Foot 
AND 
complications 
AND quality of 
Life Limits: 
English, 
Published in the 
last 2 years.

27 5 1 1

Pubmed 2011-04-13 Manuell sökning 
på titel: Health-
related quality of 
life in patients 
with diabetes 
mellitus and foot 
ulcers.

1 1 1 1

Pubmed 2011-04-13 Manuell sökning 
på title: 
Prevention of 
diabetes-related 
foot ulcers and 
amputations: a 
cost-utility 
analysis based on 
Markov model 
simulations.

1 1 1 1



Tabell 3. Artikelöversikt                                                                                                                                           Bilaga II:1

Publikati
onsår
Land
Databas

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats
Veten-
skaplig 
kvalité

2000

Storbritann
ien

Cinahl

Ashford, R. L., 
McGee, P., & 
Kinmond, K.

Perception of 
quality of life 
by patients 
with diabetic 
foot ulcers.

Att visa vilka 
livskvalité 
problem som 
patienter med 
diabetesfotsår 
upplever.

Fenomenologisk, kvalitativ studie.  Intervjuerna 
spelades in och skrevs ner för att få en 
överblick och kunna identifiera huvudorden. 
Intervjuerna utfördes i lokaler intill 
huvudkliniken för diabetescenter. 47 patienter 
fick brev hemskickat om hur studien fungerade. 
28 ville delta. Männen var mellan 49 till 75 års 
ålder och haft diabetes från sex mån upp till 30 
år. Fem utav männen hade typ II diabetes och 
resterande hade typ I. Kvinnorna som var 
mellan 33 till 62 år hade haft diabetes 13 till 27 
år. En tredjedel av kvinnorna hade typ I och 
resterande typ II. Bortfallet var sju patienter. 21 
intervjuer kvarstod, av dessa var 15 män och 
sex kvinnor. Godkännande att delta i studien 
gavs av deltagarna.

Livskvalitén var relativt 
låg hos patienter med 
diabetesfotsår och behövde 
därför beaktas när råd och 
behandling erbjöds 
patienterna.

Grad I

2008

Frankrike

Medline

Boutoille, D., 
Féraille, A., 
Maulaz, D., & 
Krempf, M.

Quality of life 
with diabetes-
associated foot 
complications: 
comparison 
between 
lower-limb 
amputation 
and chronic 
foot 
ulceration.

Att få en bättre 
förståelse av 
den påverkan 
amputation har 
på livskvalitén 
vad det gäller 
psykiska och 
sociala 
aspekter.

Kvantitativ studie. Frågeformuläret SF-36 
användes för att få fram hur patienterna 
upplevde livskvalité. Body mass pain 
frågeformulär användes för att få fram smärtan 
hos patienterna. Studien gjordes under två år. 
25 patienter deltog. Deltagarna i grupp 1 bestod 
av 16 patienter och var amputerade, 
intervjuerna gjordes via telefon med patienter 
eller anhörig. Grupp två bestod av nio patienter 
med bensår och intervju gjordes i samband med 
vårdbesök. Grupperna jämfördes sedan. 
Bortfall var 10 patienter. 

Vad det gäller 
hälsorelaterad livskvalité 
är skillnader små mellan 
de båda grupperna. De som 
amputerats rehabiliterades 
snabbare än de med fotsår. 
Sårgruppen upplever mer 
smärta som berodde på 
perifer kärlsjukdom vilket 
gör att de upplever sämre 
livskvalité än de patienter 
som amputerat. 

Grad I



                                                                                                                                                                                     Bilaga II:2

Publikati
onsår
Land
Databas

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats
Veten-
skaplig 
kvalité

2005

USA

Cinahl

Evans, A.R., 
& Pinzur, M.S.

Health-related 
quality of life 
of patients 
with diabetes 
and foot 
ulcers.

Att mäta hur 
fotsår hos 
patienter med 
diabetes 
påverkar deras 
sociala, 
emotionella, 
fysiska och 
mentala hälsa.

Kvantitativ studie som utförts med 
frågeformuläret SF-36 och AAOS 
Musculoskeletal Outcomes Measures Scale. 
Studien är gjord på Universitetsklinik med 
specialisering på diabetesfotsår. Antal deltagare 
var 34 stycken. Inklusionskriterierna var att 
patienterna skulle ha diabetes, behandlas för 
diabetesfotsår men de skulle inte ha 
diabetesfotsår på grund av skada och charcot 
deformitet. Muntligt medgivande att delta i 
studien.

Med AAOS 
Musculoskeletal Outcomes 
Measures frågeformulär 
som använts i studien 
framkom det att 
diabetesfotsår påverkade 
livskvalitén negativt. 
Samtliga deltagare i 
studien uppgav att fotsåren 
påverkade deras dagliga 
liv.

Grad II

2005

Kanada

Cinahl

Fox, A. Innocent 
beginnings, 
uncertain 
futures: 
exploring the 
challenges of 
living with 
diabetic foot 
ulcers.

Att utforska 
människors 
erfarenhet av 
att leva med 
diabetesfotsår 
för att få en 
bättre 
förståelse för 
deras behov 
och att 
utveckla 
rekommendati
oner för att ge 
bättre stöd.

En kvalitativ metod med djupa 
semistrukturerade, öppna intervjuer. 
Intervjuerna gjordes på diabeteskliniken och 
varade i en timme. Intervjuerna blev 
videoinspelade och skrevs ner på dator och 
därefter organiserade och kodade efter passande 
teman. Det var 10 patienter som deltog från en 
specialinriktad sårklinik i Toronto. Deltagare 
var identifierade av personal på kliniken och 
tillfrågade att delta i studien. Deltagarna bestod 
av sex män och fyra kvinnor i ålder 40 till 70 år 
och haft diabetes i 5 till 25 år och fotsår 8 till 
18 år. Vissa deltagare hade tablettbehandland 
diabetes, andra använde insulin och några hade 
kombination av båda. Godkänd av etisk 
kommitté.

Fotsår kan i längden vara 
en frustrerande utmaning, 
detta kräver medicinsk 
expertis och ett 
känslomässigt stöd. I 
studien framkom även 
behovet av ett team med 
flera kompetensområden 
för att kunna stödja 
patienterna. Det framkom 
även att forskning behövs 
för att hjälpa både 
patienter och 
sjukvårdspersonal för att 
förstå svårigheten att leva 
med diabetesfotsår.

Grad I
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Publikati
onsår
Land
Databas

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats
Veten-
skaplig 
kvalité

2011

Spanien

Pubmed

García 
Morales, E., 
Lázaro 
Martínez, J. 
L., Martínez 
Hernández, D., 
Aragón 
Sánchez, J., 
Beneit 
Montesinos, J. 
V., & 
González 
Jurado, M. A.

Impact of 
diabetic foot 
related 
complications 
on the health 
related quality 
of life 
(HRQol) of 
patients – a 
regional study 
in Spain.

Att fastställa 
etnologiska 
faktorer som 
påverkar 
diabetesfoten 
och de olika 
aspekterna av 
hälsorelaterad 
livskvalité.

En kvantitativ, prospektiv studie. 
Frågeformuläret SF-36 användes i båda 
grupperna för att få fram hälsorelaterad 
livskvalité. Totalt deltog 421 patienter, både 
män och kvinnor deltog. Deltagarna var äldre 
än 18 år och hade diagnosen diabetes mellitus 
samt orienterade till tid och rum. De delades in 
i två grupper. I grupp ett deltog patienter som 
inte hade fotsår eller var amputerade. I grupp 
två deltog patienter som hade ett eller flera 
fotsår. Patienternas medicinska bakgrund samt 
befolkningsfördelning samlades in. Patienterna 
informerades och gav sitt godkännande till att 
delta i studien.

Vad det gäller 
hälsorelaterad livskvalité 
var det en liten skillnad 
mellan grupperna. Det 
visade dock att män hade 
högre livskvalité än 
kvinnor. Faktorer som 
påverkade hälsorelaterad 
livskvalité med 
diabetesfoten är neuropati, 
amputation och försämrad 
metabolism. Ingen negativ 
påverkan på livskvalitén 
kan påvisas när det gäller 
Perifer kärlsjukdom.

Grad I

2002

Sverige

Cinahl

Hjelm, K., 
Nyberg, P., & 
Apelqvist, J.

Gender 
influences 
beliefs about 
health and 
illnes in 
diabetic 
subjects with 
severe foot 
lesions.

Att utforska 
hur patienter 
med 
diabetesfotsår 
ser på hälsa 
och sjukdom 
vilket kan 
påverka deras 
syn på 
självvård och 
omvårdnad.

Kvalitativ, utforskande studie med intervjuer. 
Intervjuerna bestod av öppna frågor, bilder på 
vanliga fotproblem samt bestod av både 
personliga möten och möten i grupp. Inter-
vjuades gjorde 10 kvinnor och 11 män under 65 
års ålder samt sex kvinnor och 12 män över 65 
år med pågående fotsår eller läkt fotsår som 
blivit behandlade för på en klinik inriktad på 
diabetesfot. Studien gjordes under 1,5 år. 
Inklusionskriterierna var att patienterna haft 
diabetes i minst ett år utan psykiatrisk sjukdom. 
Pågående eller läkt diabetesfotsår. Kvinnorna 
hade omvårdnads/sevice yrke och männen hade 
icke omvårdnadsyrke. Godkänd av etisk grupp. 

Patienternas uppfattning av 
sjukdom och hälsa 
påverkades deras hälsa, 
sjukvård och vilja att söka 
vård. Kvinnor visade sig 
vara bättre på självvård än 
män då de snabbare 
accepterade situationen 
och anpassade sitt liv 
därefter. Män var mer 
passiva vad det gällde 
självvård och kände oro 
inför framtiden.

Grad I





Publikati
onsår
Land
Databas

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats
Veten-
skaplig 
kvalité

2008

Italien

Cinahl

Monami, M., 
Longo, R., 
Desideri, C. 
M., Masotti, 
G., 
Marchionni, 
N., & 
Mannucci, E.

The diabetic 
person beyond 
a foot ulcer.

Att undersöka 
det som avgör 
sårläkning, 
parametrar 
relaterade till 
sårstorlek och 
sjukdoms-
utveckling och 
patientens 
metabola 
status 
studerades. 

En kvantitativ, prospektiv, kohort studie. 
Studien använde sig av geriatrisk 
depressionsskala för att få fram 
depressionssymtom. Antalet deltagare i studien 
var 80 stycken. Inklusionskriterierna i studien 
var att deltagarna skulle vara minst 60 år med 
typ II diabetes, kroniska bensår och orienterade 
i tid och rum. Studien gjordes vid en geriatrisk 
klinik vid Universitetet i Florens och pågick i 
ett år. Patienters sår klassificerades enligt 
Wagner och Texas Universitet. 
Sårförändringarna följdes och bedömdes 
storleksmässigt, månadsvis, fram till sex 
månader. De patienterna med läkta sår var med 
i en uppföljningsstudie. 

Depression och 
nedstämdhet var faktorer 
som kunde fördröja 
läkningsprocessen och 
ökade återkomst av fotsår 
hos äldre med typ II 
diabetes. Vid behandling 
poängterades vikten av att 
behandla hela patienten 
och inte bara 
fotsårsproblemet.

Grad I

2002

USA

Cinahl

McPherson, 
M.V., & 
Binning, J.

Chronic foot 
ulcers 
associated 
with diabetes: 
patients´views.

Att undersöka 
patienter med 
diabetes 
upplevelse att 
leva med 
kroniska 
fotsår.

Kvalitativ, metodologisk studie med 
gruppintervjuer. Intervjuerna spelades in och 
skrevs sedan ner och sammanfattades. Patienter 
tillfrågades då de kom till sin härhörande klinik 
för att få fotvård. Fyra patienter deltog i 
studien. De kriterier som fanns var att 
deltagarna haft fotsår i minst sex månader och 
förstod engelska. Alla deltagare hade typ I 
diabetes och var män. Intervjuerna utfördes i ett 
rum som låg bredvid kliniken av en 
läkarstuderande fotspecialist. Bortfall var två 
patienter då de inte kom till gruppintervjuerna. 
Godkänd av etisk kommitté.

Att leva med diabetesfotsår 
var ett stort bekymmer för 
patienter med diabetes och 
deras sociala, emotionella 
och fysiska liv påverkades 
radikalt. Sjukvårdspersonal 
behövde en djupare 
förståelse för hur 
patienternas liv påverkades 
så att de kunde tillämpa en 
mer patientcentrerad vård. 

Grad I
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Publikati
onsår
Land
Databas

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats
Veten-
skaplig 
kvalité

2005

Nederlände
rna

Medline

Nabuurs- 
Franssen, M. 
H., Huijberts, 
M. S. P., 
Nieuwenhuijze
n Kruseman, 
A. C., 
Willems, J., & 
Schaper, N.C.

Health-related 
quality of life 
of diabetic 
foot ulcer 
patients and 
their 
caregivers.

Att fastställa 
hur livskvalité 
påverkas av 
sårläkning i 
foten hos 
patienter med 
diabetes och 
deras 
anhöriga. 

Långtids, placebokontrollerad studie. Studien 
utfördes på 81 sjukvårdsanläggningar i USA, 
England och Europa. Frågeformuläret som 
användes var SF-36 som både patienter och 
deras hemhjälp ombads att fylla i, vid tre olika 
tillfällen. Den första vid studiens start, andra 
antingen efter fotsåret var läkt eller efter 20 
veckor och den tredje tre månader efter det. 464 
patienter deltog i studien. Inklusionskriteriet för 
patienterna var att de haft fotsår i minst fyra 
veckor. Inklusionskriterierna för 
anhöriga/vänner var att de var i ständig kontakt 
med patienterna, var ansvariga för patienternas 
ADL men tog inte betalt. Vid andra tillfället för 
frågeformuläret hade fortfarande 230 patienter 
fotsår. Vid sista tillfället för frågeformuläret 
hade såret läkt eller återuppstått hos 81 
patienter. Bortfall var 32 patienter då de blivit 
sjukare eller blivit inlagda på sjukhus. Godkänd 
av etisk kommitté.

Det visades ingen skillnad 
vad det gällde ålder och 
läkt/oläkta fotsår. Vid 
studiens start fanns det 
ingen skillnad i livskvalité 
vad det gällde sårläkning i 
foten. Men vid andra 
kontrollen hade de med 
läkta sår högre livskvalité 
både vad gällde sociala & 
fysiskt aktiva delen i livet. 
Skillnaden var ändå större 
vid den sista mätningen. I 
SF-36 märktes störst 
skillnad i mobiliteten. 
Patienter med oläkta fotsår 
var väldigt begränsade vid 
att gå samt utföra 
vardagliga uppgifter i 
jämförelse med patienter 
med läkta fotspår. 
Närstående upplevde 
försämrad livskvalité desto 
längre det tog för 
patienternas sår att läka.

Grad I
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Publikati
onsår
Land
Databas

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats
Veten-
skaplig 
kvalité

2000

Sverige

Pubmed
(Manuell 
sökning)

Ragnarson 
Tennvall, G., 
& Apelqvist, J.

Helath-related 
quality of life in 
patients with 
diabetes 
mellitus and 
foot ulcers.

Att fastställa 
hälso-
relaterad 
livskvalité 
hos patienter 
med diabetes 
och 
fotproblem 
samt 
analysera om 
EQ-5D är 
ett bra 
instrument 
för att kunna 
se skillnad 
mellan 
patienter 
med fotsår 
mot patienter 
med läkta 
fotsår eller 
patienter som 
genomgått 
mindre eller 
total 
amputation.

Kvantitativ studie som utförts med 
frågeformuläret EQ-5D via post. Studien 
gjordes på Lunds Universitet, från januari 1995 
till december 1998. Antal deltagare i studien 
var 310 stycken. Patienterna var mellan 16 till 
98 år, medelåldern var 67 år. Alla som var med 
i studien hade diabetesfotsår. De delades in i 
fyra grupper, ena gruppen inkluderade patienter 
med fotsår som aldrig genomgått amputation, 
andra gruppen bestod av patienter med läkta 
fotsår som aldrig genomgått amputation, tredje 
gruppen bestod av patienter som genomgått 
mindre amputation, med eller utan kvarstående 
fotsår och sista gruppen bestod av patienter som 
genomgått en total amputation med eller utan 
kvarstående fotsår. Bortfallet var 130 patienter. 
Studien var godkänd av en etisk kommitté.

För patienter med 
diabetesfotsår var EQ-5D 
ett bra frågeformulär för 
att mäta hälsorelaterad 
livskvalité. Patienter med 
pågående fotsår hade 
sämre hälsorelaterad 
livskvalité än de som 
genomgått mindre 
amputation och de som 
hade läkta fotsår. Patienter 
som genomgått total 
amputation hade sämre 
hälsorelaterad livskvalité 
än de andra grupperna.

Grad I
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Publikati
onsår
Land
Databas

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats
Veten-
skaplig 
kvalité

2001

Sverige

Pubmed
(Manuell 
sökning)

Ragnarson 
Tennvall, G., 
& Apelqvist, J.

Prevention of 
diabetes-related 
foot ulcers and 
amputations: a 
cost-utility 
analysis based 
on Markov 
model 
simulations.

Att analysera 
kostnads-
effektiviteten 
av ökad 
prevention 
för patienter 
med diabetes 
med olika 
risker att 
utveckla 
fotsår och 
genomgå 
amputation i 
de nedre 
extrimit-
eterna.

En kvantitativ, kohort studie. Mätinstrumentet 
som användes var Markov modell. Studien var 
baserad på insamlad data från ett register för 
patienter med diabetes. Studien pågick  i två år. 
Antalet patienter som deltog var 1677 stycken. 
Åldrarna var mellan 24 till 97 år och 
medelåldern var 66 år. Godkänd av etisk 
kommitté.

Hos högriskpatienter var 
ökad preventionsstrategi 
kostnadseffektivt. Genom 
detta gavs möjlighet till 
25% minskning av 
diabetesfotsår. Dock var 
det inte kostnadseffektivt 
för lågriskpatienter.

Grad I
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Publikati
onsår
Land
Databas

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats
Veten-
skaplig 
kvalité

2007

Norge

Medline

Ribu, L., 
Birkeland, K., 
Hanestad, B. 
R., Moum, T., 
& Rustoen, T.

A longitudinal 
study of patients 
with diabetes 
and foot ulcers 
and their health-
related quality 
of life: wound 
healing and 
quality-of-life 
changes.

Att bedöma 
sårläkning 
hos patienter 
med diabetes 
som har haft 
fotsår under 
ett år och att 
jämföra 
hälso-
relaterad 
livskvalité 
mellan dem 
med 
sårläkning 
och dem med 
sår samt att 
bedöma om 
förändringar 
i läkningen 
påverkar 
patienters 
hälso-
relaterad 
livskvalité.

En kvantitativ, prospektiv, observationsstudie. 
Patienter var utvärderade och frågeformuläret 
SF-36 användes för att mäta hälsorelaterad 
livskvalité. En grupp patienter med 
diabetesfotsår studerades på sex kliniker i 
Norge. 135 patienter deltog i studien Data 
samlades in efter sex månader och ett år. Data 
efter sex månader användes för att jämföra från 
tidigare studier. 12 månaders uppföljning för att 
bedöma utvecklingen av sårläkningen på sikt 
samt såråterkomst. 42 patienter föll bort. 
Godkänd av etisk kommitté.

Endast 37 % av 
sårskadorna läkte under ett 
år. Dålig hälsorelaterad 
livskvalité visade direkt 
samband med sämre 
sårläkning. Trots 
ansträngningar från 
vårdpersonal led många 
patienter av sår som var 
svårläkta. Enligt studien 
var sämre hälsorelaterad 
livskvalité en riskfaktor 
vid sårläkning. Information 
och stöd var viktiga 
faktorer för sårläkning hos 
patienter med diabetes.
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kvalité

2006

Norge

Medline

Ribu, L., 
Hanestad, 
B.R., Moum, 
T., Birkeland, 
K., & Rustoen, 
T.

A comparison of 
the health-
related quality 
of life in 
patients with 
diabetic foot 
ulcers, with a 
diabetes group 
and a 
nondiabetes 
group from the 
general 
population

Att beskriva 
hälsorelater-
ad livskvalité 
hos patienter 
med 
diabetes-
fotsår i 
jämförelse 
med en 
grupp utan 
diabetes och 
en annan 
grupp som 
hade diabetes 
men inte 
fotsår. Även 
att undersöka 
skillnaden 
mellan 
grupperna vd 
det gällde 
befolknings-
fördelning 
och livsstil.

Kvantitativ, tvärsnittstudie.  Frågeformuläret 
som användes var SF-36 för att mäta 
livskvalité. Patienterna kom från sex olika 
sjukhus i Norge med poliklinisk verksamhet. 
127 deltagare. Alla deltagare var över 20 år och 
diagnostiserade med diabetes typ I eller II samt 
diabetesfotsår. Deltagarna var adekvata, kunde 
prata och skriva norska. Patienterna 
behandlades mellan augusti 2002 till augusti 
2003. Frågeformuläret delades ut då patienterna 
kom till kliniken för vård av sina diabetesfotsår. 
Formulären fylldes i hemifrån och lämnades in 
vid nästa återbesök eller via post. 
Informationen från gruppen med diabetesfotsår 
kom även från undersökningar vid läkarbesök 
samt journaler. Resterande två grupper svarade 
på frågeformuläret mellan oktober 2002 till 
februari 2003 som postats. Bortfallet var åtta 
patienter. Godkänd av etisk kommitté.

Medellängden för att ha 
levt med diabetes var 19 år 
för deltagarna. Studien 
visade att gruppen med 
diabetesfotsår hade sämre 
fysisk och psykisk hälsa än 
de andra två grupperna. 
Fler deltagare i gruppen 
med diabetesfotsår levde 
ensamma, var arbetslösa 
samt hade lägre 
utbildningsnivå än gruppen 
som vare som vare sig 
hade diabetesfotsår eller 
diabetes. I gruppen med 
diabetesfotsår var större 
delen män, i de andra 
grupperna var det ingen 
större skillnad i 
könsfördelningen. Störst 
skillnad mellan gruppen i 
diabetesfotsår och de 
övriga grupperna fanns i 
fysisk rörelsefrihet, där 
gruppen med 
diabetesfotsår kände sig 
väldigt begränsade i det 
vardagliga livet och arbete.

Grad I
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2004

Norge

Cinahl

Ribu, L., & 
Wahl, A.

Living with 
diabetic foot 
ulcers: a life of 
fear, 
restrictions, and 
pain.

Att belysa 
patienters 
erfarenhet av 
att leva med 
sår på nedre 
extremitet-
erna och 
diabetes.

Kvalitativ studie. Intervjuerna spelades in och 
var mellan 45 minuter till 2 timmar. 
Intervjuerna skrevs ner och analyserades enligt 
Kvales tema och förklaringsanalys. Sju 
personer ingick i studien mellan 21-83 års 
ålder, medelåldern var 70 år. Fyra var män och 
tre var kvinnor, endast en hade typ I diabetes 
resterande hade typ II. Såren hade varat i åtta 
veckor till sex år, medellängd fyra år. 
Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle 
vara minst 18 år, ej boende på hem, prata och 
förstå norska samt vara orienterad till tid och 
rum. Deltagarna skulle vara diagnostiserade 
med typ I eller typ II diabetes samt haft fotsår i 
minst sex veckor med behandling av 
disktriktsjuksköterska. Två patienter föll bort 
då de blev inlagda på sjukhus innan studien 
började. Deltagarna gav skriftligt medgivande 
att vara med i studien. En medicinsk 
forskningskommitté godkände studien.

Studien belyste 
patienternas erfarenhet av 
att leva med diabetesfotsår 
och problemen som 
tillstötte såsom smärta, 
förändringar i foten, 
trötthet, sömnsvårigheter, 
immobilitet, social 
isolering med flera. 
Patienterna uppgav att 
smärtan brukade väcka 
dem mitt i natten och 
bidrog till att de kände sig 
håglösa och trötta dagen 
efter. Sömnstörningarna 
kunde även bero på att de 
hade svårt att finna en 
bekväm sovställning i 
sängen. Immobilitet bidrog 
till den sociala isolering 
som patienterna upplevde.

Grad I
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2008

Tyskland

PsycInfo

Schmidt, S., 
Mayer, H., & 
Panfil, E-M.

Diabetes foot 
self-care 
practices in the 
German 
population.

Att ta reda på 
vilka 
egenvårds-
aktiviteter 
patienter 
med diabetes 
utför för att 
förebygga 
diabetes-
fotsyndrom 
samt titta 
efter 
skillnader 
mellan olika 
patientgrupp
er (diabetes-
utbildning 
och fotrisk).

Kvantitativ, tvärsnittstudie. Data analyserades 
från en tidigare studie om egenvård. Data 
samlades in mellan augusti till november år 
2004 med hjälp av Frankfurter catalgue of foot 
self care prevention of the diabetic foot 
syndrom (FCFSP). FCFSP innehåller tre 
domäner och frågorna handlade om egenvård 
samt att det var färdiga svarsalternativ. 
Patienterna värvades genom tv och tidsskrifter, 
i samband med stödjande möten för patienter 
med diabetes samt vid sjuksköterskekontakt. 
269 patienter med typ I och typ II diabetes 
deltog i studien. Inklusionskriterierna var 
patienter som haft diabetes över 10 år, eller 
patienter som hade neurologiska rubbningar i 
fötterna, eller att patienterna redan hade 
polyneuropati. Att läsa och förstå tyska var 
också en inklusionskriterie. Patienterna delades 
in i två grupper och sedan delades grupperna 
ytterligare in i mindre grupper. Samtliga 269 
patienter deltog. Godkänd av etisk kommitté. 

                                               

De som deltog i 
utbildningsprogram mer än 
tre gånger var bättre på 
egenvård. De som inte 
deltagit vid något 
undervisningstillfälle hade 
otillräcklig egenvård. I 
domänen ”egenkontroll av 
skor och strumpor” var det 
en stor skillnad på de som 
inte deltagit vid några 
utbildningstillfällen och de 
som deltagit vid minst 3 
tillfällen. Dock visades 
inte detta i riskgruppen. 
Det var viktigt för 
sjukvården att identifiera 
de patienter som hade 
problem med egenvård vid 
diabeteskomplikationer. 
Att korta ner tiden mellan 
besöken kan vara 
avgörande för ökad 
egenvård.

Grad I
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2005

England

Cinahl

Searle, A., 
Campbell, R., 
Tallon, D., 
Fitzgerald, A., 
& Vedhara, K.

A qualitative 
approach to 
understanding 
the experience 
of ulceration 
and healing in 
the diabetic 
foot: patient and 
podiatrist 
perspectives.

Att få 
förståelse för 
hur patienter 
och fot-
specialister 
upplever och 
behandlar 
fotsår. 

Kvalitativ studie med intervjuer av både 
patienter och fotspecialister för att få bådas 
perspektiv. Dataanalysen gjordes med hjälp av 
grounded theory och tolkande fenomenologisk 
analys. Intervjuerna som spelades in varade ca 
45 till 95 minuter och skrevs sedan ner ord för 
ord. De nedskrivna intervjuerna analyserades 
och kodades.  Patienterna tillfrågades på den 
klinik som de gick till för att få hjälp med att 
behandla fotsåren. Av de 13 patienter som gick 
med på att bli intervjuade var nio män och 
resterande kvinnor. Åldrarna varierade mellan 
45 till 66 år. Patienterna hade i snitt haft 
diabetes i ca 19 år och haft fotsår i minst sex 
månader. Åtta hade typ II diabetes och fem 
hade typ I. Av de 12 fotspecialisterna som 
deltog var 10 kvinnor och två män. Alla 
jobbade aktivt på kliniker i Bristol, England. 
Godkänd av etisk kommitté.

De flesta patienterna kände 
sig deprimerade efter att ha 
fått ett fotsår konstaterat. 
Den allra vanligaste 
orsaken till depression var 
förändrad självbild. 
Patienterna upplevde även 
ångest, rädsla, frustration 
när de beskrev hur det var 
att leva med diabetesfotsår. 
Fotspecialisternas syn på 
varför patienterna inte 
följde deras 
rekommendationer var att 
de var för svåra att följa 
samt att patienterna inte 
insett allvaret med att ha 
diabetesfotsår. Patienternas 
oförmåga att känna smärta 
i fötterna ansågs vara 
anledningen till att de inte 
vilade foten tillräckligt 
samt använde 
rekommenderade skor.

Grad 1
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2009

Iran

PsycInfo

Vatankhah, N., 
Ebrahim 
Khamseh, M., 
Jahangiri 
Noudeh, Y., 
Aghili, R., 
Reza 
Baradaran, H., 
& Safai Haeri, 
N.

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

Att utvärdera 
den påverkan 
som enkla 
utbildnings-
program 
hade på 
kunskap och 
metoder för 
människor 
med typ II 
diabetes i 
riskzonen 
och deras 
förhållande 
till foten i 
Tehran, Iran.

En kvantitativ studie med strukturerade 
intervjuer. Frågeformuläret som användes var 
DiFoKaPS-32. Studien gjordes på Diabetes foot 
care center vid institutet för endokrinologi och 
metabolism som var ansluten till Iran 
University of medical sciences. Studien pågick 
i 10 månader från oktober 2006 till juli 2007. 
148 människor med typ II diabetes deltog i 
studien. Alla deltagare fick genomgå 20 
minuters utbildningsprogram efter primär 
intervju. Sex månader senare gjordes en andra 
intervju. Intervjuerna gjordes i samband med att 
deltagarna gjorde sina regelbundna kontroller 
på klinik. Varje deltagare fick även en broschyr 
med information om daglig fotvård och 
riskfaktorer. Exklusionskriterierna i studien var 
om patienten hade en psykisk sjukdom, en 
demens eller totalt döv. Godkänd av etisk 
kommité.

Studien visade att 
utbildning med personligt 
möte var en bra och 
effektiv metod för att 
förbättra fotvårds-
kunskapen och öka 
motivationen hos patienter 
med typ II diabetes. 

Grad I
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2005

USA

Cinahl

Willrich, A., 
Pinzur, M., 
McNeil, M., 
Juknelis, D., & 
Lavery, L.

Health related 
quality of life, 
cognitive 
function, and 
depression in 
diabetic patients 
with foot ulcer 
or amputation. 
A preliminary 
study.

Att fastslå 
om det finns 
ett samband 
mellan dessa 
negativa 
effekter 
(diabetesfot-
sår och 
amputation 
osv.) och 
nedsatt 
kognitiv 
förmåga eller 
depression.

Kvantitativ studie.  I studien användes SF-36, 
som består av 36 frågor indelade i åtta 
kategorier. 100 poäng är högsta möjliga 
välbefinnande enligt formuläret. Två kognitiva 
tester utfördes, den ena var ”The 
Clockdrawning test” och den andra var ”Mini 
mental examination”. För att undersöka om 
patienterna led av depression användes ”The 
Zung self-rating depression scale”. Totalt 40 
patienter deltog. Två grupper med 20 deltagare 
vardera. Ena gruppen bestod av patienter med 
diabetes som drabbats av fotsår eller charcot 
fot. Den andra gruppen bestod av patienter med 
diabetes som genomgått amputation och som 
fått eftervård i minst sex månader efter 
amputation. Kontrollgruppen bestod av 
personer med diabetes men inga konstaterade 
fotsår dock hade de perifer neuropati. 
Godkännande till att delta i studien gavs av 
deltagarna.

Patienter med 
diabetesfotsår samt 
patienter som genomgått 
amputation hade både 
lägre hälso-relaterad 
livskvalité i jämförelse 
med patienter med diabetes 
utan fotsår. Patienter med 
fotsår eller amputation 
hade ingen nedsatt 
kognitiv förmåga eller 
läggning att drabbas av 
depression i jämförelse 
med kontrollgruppen. 

Grad I



Frågeformuläret  SF-36                                                                                                                                Bilaga III

Syfte
Mäta fysisk och psykisk hälsa. Förändringar över tid kan ses genom att jämföra upprepade mätningar.

Målgrupp:
Befolkning i allmänhet eller olika patientgrupper. Används på många olika patientgrupper. Utvecklat för åldrarna 14 år och uppåt. 

Användning:
Lämplig för självadministrering (den undersökte fyller i själv) men kan också användas som mall vid intervju.

Mätområden:
SF-36 innehåller 36 frågor som mäter hälsan efter åtta olika skalor:

1. Fysiskt funktionsförmåga (PF) 
2. Rollfunktion - fysiska begränsningar (RP) 
3. Smärta (BP) 
4. Allmän hälsa (GH) 
5. Vitalitet (VT) 
6. Social funktion (SF) 
7. Rollfunktion - känslomässiga begränsningar (RE) 
8. Psykiskt välbefinnande (MH). 

Poängsättning
Man kan erhålla delpoäng i var och en av ovan nämnda mätområden/skalor samt poäng för fysisk och mental hälsa enligt en algoritm.

Svensk översättning:
Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg.


