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Sammanfattning Fotkomplikationer i samband med diabetes anses vara en av de  

allvarligaste komplikationerna till sjukdomen och leder ofta till 

kostnadskrävande behandlingar, framförallt i de fall då 

amputation är nödvändigt. Det preventiva arbetet för att undvika 

fotsår hos personer med diabetes är av största vikt för att kunna 

minska den höga sjuklighet och dödlighet som är förknippat 

med fotsår. Genom att distriktssköterskan tillhandahåller 

regelbundna fotundersökningar till patienter med diabetes kan 

antalet fotkomplikationer som leder till sjukhusvård och 

amputation minskas. Syftet med studien var att undersöka vilka 

preventiva åtgärder distriktssköterskan vidtar för att förebygga 

fotsår hos patienter med diabetes. Studien utfördes i egenskap av 

en pilotstudie med kvalitativ ansats. Insamling av data har skett 

genom observationer av fyra distriktssköterskor i två kommuner 

inom sydvästra Sverige, hösten 2013. Insamlat 

observationsmaterial analyserades enligt Grounded Theory. 

Kärnkategorin som framkom var att distriktssköterskan försöker 

följa direktiv för att förebygga fotsår hos patienter med diabetes. 

Distriktssköterskan försöker följa direktiv genom att hämta 

information och lämna information men ibland fanns det 

tillfällen då direktiven tar överhand och riskfaktorer förbisågs 

hos patienten som var i behov av att åtgärdas. Om studien kan 

framhäva vilka preventiva insatser som distriktssköterskan 

vidtar eller inte vidtar skulle detta i förlängningen kunna leda till 

en förbättrad vård av denna patientgrupp. 
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Abstract Foot complications in patients with diabetes are considered one of the most 

severe complications of diabetes and often precedes expensive treatments, 

especially when amputation is necessary. To prevent foot ulcers in patients 

with diabetes is of great importance to decrease the high levels of morbidity 

and mortality that is associated with diabetic foot ulcers. Through regular foot 

exams of the patient with diabetes by the district nurse the number of patients 

with foot complications that require hospital care or amputation can be 

reduced. The aim of the study is to examine the preventional measures of the 

district nurse to prevent foot ulcers in patients with diabetes. The study was 

conducted as a pilot study with a qualitative approach. The data has been 

collected through observations of four district nurses within two counties of 

southwest Sweden during the fall of 2013. Collected data has been analysed 

according to Grounded Theory. The emerging core category was that the 

district nurse tries to follow directives in order to prevent foot ulcers in patients 

with diabetes. The district nurse tries to follow directives by gathering 

information and by giving information, but there were also instances when the 

directives take the upper hand and risk factors were neglected in the patient 

that needed to be dealt with. If the study is able to emphasize the preventional 

measures of the district nurse it might contribute to a better care of the diabetic 

patient. 
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Inledning 

Det preventiva arbetet för att undvika fotsår hos patienter med diabetes (fotsår) är av 

största vikt för att kunna minska den höga sjuklighet och dödlighet som är förknippat 

med fotsår (Alexiadou & Doupis, 2012). I Sverige finns ca. 365 000 personer med 

diabetes (Socialstyrelsen, 2011). Av dessa har 85 procent typ 2-diabetes och 

omhändertas till största del av primärvården. Statistik indikerar att ca. 300 miljoner 

människor i världen kommer att vara diagnostiserade med typ 2-diabetes år 2025 (Hall, 

2008). 

 

Grundläggande är att finna de patienter som har en ökad risk att utveckla fotsår genom 

noggrann inspektion och undersökning av foten följt av undersökning av tecken till 

perifer neuropati och arteriell insufficiens (Alexiadou & Doupis, 2012). 

Distriktssköterskans preventiva arbete med att minska antalet svårläkta fotsår är av 

största vikt (Apelqvist & Bergqvist, 2010). Om det preventiva arbetet förbises kan 

detta i förlängningen leda till ett onödigt lidande för patienten samt en ökad ekonomisk 

belastning för sjukvården. Fotkomplikationer i samband med diabetes leder ofta till 

kostnadskrävande behandlingar, framförallt i de fall då amputation är nödvändigt 

(ibid). Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser (2012) utfördes i riket under perioden 

2008-2011 263 stycken amputationer ovan fotled/100 000 personer med 

läkemedelsbehandlad diabetes. I sjukvården är därför information om hur fotsår 
kan förebyggas och om god fotvård till patienter med diabetes av största vikt 
(Socialstyrelsen, 2010). 
 

Som stöd för diabetesvården har Socialstyrelsen (2010) utformat Nationella riktlinjer 

som direktiv. Det finns även i Sverige ett rikstäckande kvalitetsregister, Nationella 

Diabetesregistret, för att vidare säkerställa en god diabetessjukvård och 

kvalitetsuppföljning. I det Nationella Diabetesregistret ingår bland annat undersökning 

och dokumentation kring patientens fotstatus (Nationella diabetesregistret, 2013).  

 

 

Bakgrund 

Fotsår hos patienter med diabetes 

Fotsår hos patienter med diabetes är en av de mest invalidiserade komplikationerna till 

diabetes. Komplikationen medverkar till depression, social uteslutning, fysiska 

funktionshinder samt en ökad dödlighet (Burakowska & Dziemidok, 2011).  

Den mest förekommande anledningen till fotsår är perifer neuropati vars prevalens är 

90 % för diabetes patienter med fotsår (Alexiadou & Doupis, 2012).  Perifer neuropati 

upplevs av många patienter som den mest plågsamma senkomplikationen (NØkleby & 

Berg, 2005). Perifer neuropati orsakar muskelsvaghet, atrofier och nedsatt förmåga att 

uppfatta smärta, tryck och värme. Förekomst av perifer neuropati kan fastslås genom 

en kort anamnes och klinisk undersökning. Symtom såsom en brännande känsla, 

stickningar, huggande smärta och muskelkramper som förvärras nattetid förekommer 

vanligtvis vid perifer neuropati (Alexiadou & Doupis, 2012). Det enda som ger påvisad 

effekt för att bromsa utvecklingen av perifer neuropati är att försöka normalisera 

plasmaglukosvärdet (Boucek, 2006). För att undersöka om patienten har drabbats av 

perifer neuropati kan ett monofilament användas. Undersökning med monofilament 

erbjuder ett kostnadseffektivt förstahandsval vid neurologisk undersökning av foten 
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hos en patient med diabetes (Wheatly, 2001). 

 

En annan vanlig komplikation är perifer arteriell insufficiens. Fotsår och skador mot 

huden kan hos patienter med perifer arteriell insufficiens orsaka svårläkta sår. 

Majoriteten av de fotsår som uppstår hos patienter med diabetes har både neuropatisk 

och arteriell etiologi, framförallt hos äldre patienter (Botek, Anderson & Taylor, 2010). 

Ett relativt enkelt sätt att bekräfta en misstanke om nedsatt perifer cirkulation är att 

mäta arm-ankel index (Alexiadou & Doupis, 2012). 

  

Ytterligare en komplikation är förändrad och deformerad fotstruktur så som hallux 

valgus, kollaps av mellanfoten samt Charocot-fot och spelar en viktig roll vid 

utvecklandet av fotsår eftersom de orsakar en onormal tryckfördelning på foten 

(Alexiadou & Doupis, 2012).  

 

Behandlingen av fotsår är kostsam och trots en ökad medvetenhet och kunskap kring 

risken för svårläkta fotsår hos patienter med diabetes ökar antalet amputationer 

fortfarande i många länder världen över (Burakowska & Dziemidok, 2011). 

Risken för fotsår och amputation ökar med ålder (Alexiadou & Doupis, 2012). 

Diabetessjukdomens duration är en annan riskfaktor (Burakowska & Dziemidok, 

2011). Omkring 10-15% av fotsår läker aldrig och 5-24% av fotsåren leder till 

amputation av benet inom 6-18 månader från det att de först upptäckts. Fotsår som 

uppstått på grund av perifer neuropati läker oftare medan fotsår som uppstår på grund 

av perifer arteriell insufficiens är mer svårläkta och oftare leder till amputation. De 

största riskfaktorerna för att utveckla fotsår är perifer neuropati, perifer arteriell 

insufficiens och ett påföljande trauma mot foten (Alexiadou & Doupis, 2012). 

 

I en studie utförd av Burakowska & Dziemidok (2011) visade det sig att de 

diabetespatienter som får behandling för fotsår av ett multidisciplinärt team har en 

minskad risk för amputation. Det multidisciplinära teamet skall innefatta endokrinolog, 

ortoped, ortopedtekniker, psykolog, kärlkirurg, röntgenläkare, diabetessjuksköterska, 

fotspecialist och rehabiliteringsteam. Samma studie finner även att behandling med ett 

multidisciplinärt team är mindre kostsamt jämfört med de kostnader som inneliggande 

sjukhusvård medför. Socialstyrelsen (2010) har som rekommendation (prioritet 1) att 

hälso- och sjukvården bör vid svårläkta fotsår erbjuda behandling och diagnostik hos 

ett multidisciplinärt fotteam, primärvård och hemsjukvård i samverkan.   

 

 

Distriktssköterskan inom diabetesvård 

Inom distriktssköterskans ansvarsområde ingår det bland annat att försäkra sig om att 

personer med diabetes får kontinuerliga fotundersökningar och att ge dem möjlighet 

till samtal kring deras sjukdom. Genom regelbundna fotundersökningar hos patienter 

med diabetes kan fotkomplikationer som leder till sjukhusvård och amputation 

minskas. Det är också viktigt att distriktssköterskan som utför fotundersökningar gör 

detta noggrant. Distriktssköterskan ska därför be patienten ta av sig strumpor och skor 

för att kunna identifiera en riskfot med tecken till sår eller infektioner som i 

förlängningen kan leda till infektion, komplikationer och lidande för patienten 

(Moulton, 2012).  

Alexiadou och Doupis (2012) menar att prevention av fotsår är av största vikt för att 

undvika negativa effekter på patientens livskvalitet och ekonomisk påfrestning för 
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sjukvården. I den kliniska undersökningen av foten görs en bedömning av huden och 

av de vaskulära, neurologiska och muskulo- skeletala systemen. Hudinspektionen 

innefattar en avsyning av huden på fötter och ben samt en noggrann inspektion av 

tårna. Vid inspektionen noteras eventuell förekomst av flagnande hud, maceration och 

hudsprickor. Undersökningen bör även innefatta en bedömning av hudtemperaturen. 

Då personer med diabetes löper hög risk att utveckla perifer arteriell insufficiens är 

palpation av distal fotpuls nödvändigt för att bedöma blodcirkulationen i 

extremiteterna (Alexiadou & Doupis, 2012). 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvården (2010) skall en screening göras av 

patientens fötter för att tidigt upptäcka symptom på perifer neuropati. Vidare skall 

palpation av fotpulsar och inspektion av fötterna göras för att upptäcka felställningar. 

Patienter som har en hög risk att utveckla fotsår skall erhålla remiss för preventiv 

fotterapi.  Socialstyrelsen har vidare utvecklat riktlinjer (2010) för målblodtryck, mål 

för HbA1c, att råd och stöd skall ges för fysisk aktivitet samt kring rekommenderad 

kost vid diabetes. 

 

 

Ansvar som omvårdnadsbegrepp 

Begreppet ansvar handlar om det professionella ansvaret, där principer, riktlinjer och 

praktiska regler dominerar men kretsar även kring det individuella ansvaret om att på 

ett professionellt sätt förvalta, utföra och verkställa sina arbetsuppgifter. Begreppet 

ansvar kan i vissa fall även ses som ett ansvar för sin egen personliga utveckling i syfte 

att kunna ansvara för patienter och förstå vad som blir bäst för patienten. 

Ansvar inom vården kan ses utifrån ett socialt sammanhang eller som sammankopplat 

med vårdandet utifrån en interaktion mellan distriktssköterskan och patienten. 

Interaktionen i mötet kan både medföra ett inre ansvar, med ett personligt 

ställningstagande, så väl som ett yttre ansvar i form av yrkesansvarets plikt utifrån 

lagar och författningar (Sjögren, 2012).  

 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

skall distriktssköterskan kunna arbeta självständigt med ett vetenskapligt 

förhållningssätt och professionellt ansvar.  

 

 

Teoretisk ram 

Inom symbolisk interaktionism ses människan som en aktiv varelse vilket innebär att 

hon eller han är delaktig i en process som kan leda till förändring (Blumer, 1986). 

Blumer (1986) menar att de centrala uttrycken inom symbolisk interaktionism är att 

människan är inte utan agerar. När människan benämns i formen är antyds att något är 

stabilt men kanske kan ändras. Benämns människan istället i formen agera antyds att 

hon eller han kan agera på olika sätt i olika situationer. En konsekvens av att 

människan är aktiv och därmed definierar olika situationer på olika sätt innebär att det 

är svårt att förutsäga hur hon eller han kommer att agera i en given situation (Trost & 

Levin, 2010). 

 

Angelöw & Jonsson (2000) menar att symbolisk interaktionism förklarar hur 

människans medvetande (mind), och jag (self), uppstår och utvecklas. Det är i 

interaktionen mellan människorna och det omgivande samhället som medvetandet och 
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jaget uppstår och utvecklas. Människor står i ett ömsesidigt förhållande till varandra, 

de interagerar och ses som symbolförmedlande varelser inom symbolisk 

interaktionism. 

 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

skall distriktssköterskan ha förmåga att uppmärksamma patientens 

sjukdomsupplevelse, stödja delaktighet i behandling, förvissa sig om att patienten 

förstår given information, följa upp patientens tillstånd efter undersökning och 

behandling samt identifiera och förebygga hälsorisker. 
 

 

Problemformulering 

Fotsår hos patienter med diabetes är en av de mest invalidiserade komplikationerna till 

diabetes (Burakowska & Dziemidok, 2011). Grundläggande är att finna de patienter 

som har en ökad risk att utveckla fotsår genom noggrann inspektion och undersökning 

av foten (Alexiadou & Doupis, 2012). Behandling av fotsår är kostsam och trots en 

ökad medvetenhet och kunskap kring risken för svårläkta fotsår hos patienter med 

diabetes är antalet amputationer fortfarande högt (Burakowska & Dziemidok, 2011). 

Genom att distriktssköterskan utför regelbundna fotundersökningar hos patienter med 

diabetes kan fotkomplikationer som leder till sjukhusvård och amputation minskas 

(Moulton, 2012).  

 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka vilka preventiva åtgärder distriktssköterskan vidtar för att 

förebygga fotsår hos patienter med diabetes. 

 

 

Metod 

Design 

Studien utfördes i egenskap av en pilotstudie med kvalitativ ansats då den kvalitativa 

ansatsen ger möjlighet att erhålla mer kunskap, är holistisk och strävar efter en 

helhetssyn inom området (Polit & Beck, 2010). Metoden som använts är Grounded 

Theory (Corbin & Strauss, 1990). Grounded Theory har sin teoretiska grund i 

symbolisk interaktionism och erbjuder möjligheten att studera de processer och 

interaktioner som sker i ett möte (Corbin & Strauss, 1990).   

 
 

Urval 

Studien utfördes på fyra vårdcentraler inom två kommuner i sydvästra Sverige under 

hösten 2013. Vårdcentralerna valdes ut genom ett strategiskt urval. Förfrågan om 

deltagande i studien skickades ut via post till verksamhetscheferna på de berörda 

vårdcentralerna. Tillsammans med förfrågan bifogades ett skriftligt samtycke för 

deltagande i studien. Telefonkontakt togs senare med berörda verksamhetschefer för 
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att erhålla besked om vårdcentralens deltagande i studien. Efter att samtycke erhållits 

från verksamhetscheferna, etablerades telefonkontakt med de distriktssköterskor som 

arbetade på de respektive vårdcentralernas diabetesmottagning.  Därefter skickades en 

förfrågan om deltagande i studien ut via post. Tillsammans med förfrågan bifogades ett 

skriftligt samtycke för deltagande i studien. De som valde att delta i studien skickade 

ifyllt samtycke. Ytterligare kontakt via telefon togs med disktriktssköterskorna som 

lämnat sitt samtycke till deltagande i studien för att komma överrens om datum för 

observationen. Ytterligare fyra förfrågningar skickades härefter ut. Totalt skickades 14 

förfrågningar för deltagande i studien ut. Ett inklusionskriterie var att 

distriktssköterskan som observerades skulle ha specifik diabetesmottagning, önskvärt 

var även att distriktssköterskorna hade vidareutbildning inom omvårdnad vid diabetes. 

Flertalet av distriktssköterskorna hade mångårig erfarenhet inom diabetes sjukvård 

samt en med femårig erfarenhet. Alla deltagarna var i medelåldern.   

 

 

Datainsamling 

Insamling av data har skett genom observationer. Data inhämtades vid fyra 

observationstillfällen och totalt observerades åtta möten mellan distriktssköterska och 

patient. Observationer som datainsamlingsmetod kan användas för insamling av 

information som till exempel verbal och icke verbal kommunikation, aktiviteter och 

miljömässiga förhållanden (Polit & Beck, 2010).  

Observationerna syfte var att undersöka vilka preventiva insatser distriktssköterskan 

vidtar för att förebygga fotsår hos patienter med diabetes. Vid starten av 

datainsamlingen användes open sampling, vilket innebär att det som händer i 

interaktionen mellan distriktssköterskan och patienten i helhet observeras (Corbin & 

Strauss, 1990). I efterföljande observationer användes theoretical sampling, där 

specifika delar i interaktionen mellan distriktssköterskan och patienten med särskild 

relevans för studien valdes ut för att observeras mer ingående (Corbin & Strauss, 

1990).   

 

Distriktssköterskan har observerats under en halv arbetsdag på diabetesmottagningen 

då hon har träffat två patienter. De distriktssköterskor som observerades var i 

medelåldern, alla hade mångårig erfarenhet inom diabetessjukvård samt var alla 

vidareutbildade inom omvårdnad vid diabetes. Observatören har under observationerna 

befunnit sig på en lämplig plats i rummet för att störa så lite som möjligt under 

observationstillfället. Första observationen utfördes av båda författarna gemensamt och 

efterföljande observationer utfördes enskilt. 

Löpande anteckningar fördes över vad som skedde och kommunicerades i mötet, 

verbalt och icke verbalt, mellan distriktssköterskan och patienten. Följdfrågor ställdes i 

vissa fall till distriktssköterskan efter observationens slut.  

 

 

Databearbetning   

Anteckningarna som förts under observationerna har renskrivits och därefter 

analyserats gemensamt i syfte att få bredare och samlad insikt i materialet. 

Initialt gjordes en öppen kodning (Corbin & Strauss, 1990) utav det inhämtade 

datamaterialet i syfte att hitta likheter och skillnader som framkom under 

observationerna. Vid de tillfällen det förekom likheter i materialet gavs dessa 
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företeelser ett namn/en märkning och grupperades på så vis samman i kategorier. 

Allteftersom kategorier identifierades i materialet undersöktes dessa företeelser 

närmare vid efterföljande observationer.  

Kategorierna bearbetades vidare med hjälp av axial kodning (Corbin & Strauss, 1990) 

som gav en ytterligare utveckling av datamaterialet. Datamaterialet analyserades 

noggrant, rad för rad, för att finna det yttre sammanhang som gav upphov till kategorin 

i fråga. Frågeställningar som användes vid bearbetning av materialet är: ”Vad är det 

som händer?”, ”Varför händer det?”, ”Vad är orsaken till att det händer?” samt ”Vad är 

målet/konsekvensen av att det händer?”.  

Kategorierna testades kontinuerligt mot råmaterialet i syfte att undersöka deras 

trovärdighet. Härefter utfördes en selektiv kodning (Corbin & Strauss, 1990) utav det 

bearbetade materialet. I denna process söktes en kärnkategori under vilken alla 

kategorier kunde föras samman och de kategorier som behövde ytterligare förklaring 

fylldes på genom beskrivning av detaljer.  En preliminär kärnkategori framträdde 

under ett relativt tidigt stadium under studien och bearbetades sedan för att 

representera materialet som helhet och en kärnkategori framkom. Under hela processen 

har forskarna använt sig av memos (Corbin & Strauss, 1990) i syfte hålla ordning på de 

kategorier som formades allt eftersom forskningsprocessen fortlöpte. Skrivandet av 

memos påbörjades vid första kodningstillfället och användes som stöd genom hela 

forskningsarbetet. Allt material har analyserats av första och andra författarna samt av 

handledaren för pilotundersökningen. 

 

 

Etik 

Studien har utförts i enighet med krav på information och samtycke (SFS, 2003:460). 

Deltagarna i studien har erhållit både skriftlig och muntlig information. Deltagandet 

har skett på frivillig basis och möjligheten att dra sig ur har funnits. 

Risker som deltagandet i studien eventuellt medförde var att viss nervositet upplevdes 

av distriktssköterskan vid observationsstarten. Samtalet mellan distriktssköterskan och 

patienten kunde eventuellt påverkas till att bli mindre naturligt och mindre konstruktivt 

då en/två observatörer befann sig i rummet.  

Eventuella risker som förekom för patienterna var att de som tillfrågades om 

deltagande i studien inte vågade tacka nej samt att de upplevde sig mer utsatta då 

observatören/observatörerna deltog i deras möte med diabetessköterskan. Den 

förutsebara nyttan för distriktssköterskan som observerades i studien kan tänkas vara 

att de fortsättningsvis fokuserar ytterligare på det preventiva arbetet kring 

diabetespatienterna och foten hos diabetespatienten. 

 

Personuppgifter har behandlats konfidentiellt i enighet med Personuppgiftslagen 

(1998:204). Studien har blivit godkänd av Högskolan Halmstad lokala etikprövning.  

Diarienummer: UI 2014/125 

 

 

Resultat 

Resultatet visade att det övergripande syftet var  att distriktssköterskan ”försöker följa 

direktiv” för att förebygga fotsår hos patienter med diabetes, vilket kärnkategorin 

visade. Direktiven försöker distriktssköterskan följa genom att hämta information samt 

genom att lämna  information , men det fanns tillfällen då distriktssköterskan inte 
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följde de nationella riktlinjerna då direktiven tar överhand och riskfaktorer förbisågs 

hos patienten som var i behov av att åtgärdas (Tabell 1).  

 

Tabell 1. 

 

Försöker följa direktiv  

 

Hämta information Lämna information Direktiven tar överhand 

Genom provtagning Genom att påtala Riskfaktorer förbisågs 

Genom undersökning av 

foten 

Genom undervisning  

Genom att ställa frågor   

 

 

Försöker följa direktiv 

 
Mötet mellan distriktssköterskan och patienten på en diabetesmottagning varade under 

ca. en timmas tid, under vilken distriktssköterskan och patienten satt i enrum. 

Distriktssköterskan påbörjade ofta samtalet genom en generell fråga om patientens 

välbefinnande där patienten gavs utrymme att svara. Flertalet distriktssköterskor hade 

en färdigskriven mall som de utgick ifrån vid samtalet. Denna mall användes som ett 

stöd av distriktssköterskan för att få med alla väsentliga faktorer som påverkade 

patientens sjukdomstillstånd. Mallen styrde i många fall samtalet med patienten och 

distriktssköterskan var ofta fokuserad på att få med alla delar i mallen, vilket innebar 

att patienten gavs begränsat utrymme att styra samtalet. I många fall försökte 

distriktssköterskan hämta information om patientens hälsotillstånd och faktorer som 

kunde påverka detta genom att ställa frågor till patienten om dennes vardagsliv. 

Distriktssköterskan försökte även i många fall hjälpa patienten att se lösningar på 

eventuella problem som hade uppstått samt informerade patienten om diabetes genom 

att lämna information utifrån sin yrkeskunskap. Vid vissa tillfällen tog direktiven 

överhand och riskfaktorer förbisågs hos patienten som var i behov av att utredas eller 

behandlas vidare. 

 

 

Hämta information  

Distriktssköterskan kontrollerade och utvärderade vid mötet med patienten aktuell 

medicinsk behandling genom provtagning och kontroller och jämförde sedan dessa 

med tidigare provtagningsresultat. Distriktssköterskan kontrollerade även patientens 

upplevda hälsotillstånd genom att ställa frågor kring dennes levnadsvanor eller 

upplevda hälsobekymmer. 

 

Distriktssköterska 1: Får du i dig frukost? 

Patient: Ja, mysli och yoghurt. 

Distriktssköterska 1: Det är ju bra, för tidigare åt du ju ingen frukost. Du kan ju börja 

testa lite bröd. 

 

Flertalet distriktssköterskor hade som strategi att hämta information om patientens 

fotstatus genom undersökning av foten vid mötet på diabetesmottagningen. Patienten 
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fick lägga sig på en brits, ta av strumpor och skor vartefter distriktssköterskan utförde 

en undersökning av fötterna.  

 

Distriktssköterska 1: Ta av dig dina strumpor och skor så ska jag titta på dina fötter så 

att vi har ett utgångsstatus. 

 

 

Genom provtagning  

Vid mötet mellan distriktssköterska och patient lades i många fall en väsentlig del av 

tiden på provtagning för att sedan informera kring resultaten. 

 

Distriktssköterska 2 kontrollerar patientens HbA1c. 

Distriktssköterska 2: Ditt långtidsblodsocker har gått upp till 48. Det var 45 sist vi 

sågs. Gränsvärdet för dig är under 52, som du bör ligga på. Referensvärdet för vuxna 

ligger mellan 31-46 och i det referensintervallet låg du förra gången när vi sågs.  

 
 

Genom undersökning av foten 

De distriktssköterskor som utförde fotundersökning tittade på patientens fötter samt 

undersökte perifer känsel med hjälp av monofilament. Flertalet distriktssköterskor 

undersökte om patienten hade god cirkulation i fötterna genom att känna efter distala 

fotpulsar. Endast en av de observerade distriktssköterskorna palperade patientens fot 

för att uppmärksamma eventuella felställningar. 

 

Distriktssköterska 3 palperar patientens fötter för att känna efter pulsationer i dorsalis 

pedis.   

 

 

Genom att ställa frågor  

Genom att ställa frågor till patienten om levnadsvanor, upplevda bekymmer, 

upplevelse av medicinsk behandling eller om eventuella problem rörande patientens 

fötter fick distriktssköterskan möjlighet att skapa sig en bild över patientens nuvarande 

hälsotillstånd.  

 

Distriktssköterska 3: Har du några problem med dina fötter? Stickningar? 

Domningar? 

 

 

Lämna information  

Distriktssköterskan informerade patienten kring olika faktorer som påverkar hälsa och 

ohälsa vid diabetes. Exempelvis vad HbA1c innebär, referensvärden, kost samt att 

patienten skulle vara uppmärksam på eventuella problem med fötterna. 

 

Distriktssköterska 1: I fötterna finns det små blodkärl som kan skadas av högt 

blodsocker. Man ska vara rädd om fötterna för att inte få sår. Vid högt blodsocker i 

vävnaden så blir det en ökad bakterie- och svamptillväxt i sår och såren läker sämre. 

Man kan också få nedsatt känsel i fötterna för att små nerver skadas. Sådant här 

utvecklas på många års sikt. Om man inte sköter sig så får man problem.  
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Genom att påtala  

Genom att påtala för patienten hur direktiven kring levnadsvanor vid diabetes ser ur 

försökte distriktssköterskan ge patienten en ökad kunskap kring sitt sjukdomstillstånd 

samt vad de själva kan göra för att leva väl med diabetes. 

 

Distriktssköterska 4: Livsmedelsverket rekommenderar tallriksmodellen samt en 

regelbunden måltidsordning för att få en bra energibalans och ett jämt blodsocker. 

 

 

Genom undervisning  

Distriktssköterskan använde sig av undervisning för att öka kunskapsnivån hos 

patienten. Exempelvis visade flertalet distriktssköterskor en bild med en termometer 

som illustrerar hur medelblodsockret över dygnet ligger i förhållande till HbA1c-

värdet. 

 

Distriktssköterska 2 visar på bilden med termometern vad värdet 48 i HbA1c ligger på 

skalan och utläser därefter ett medelblodsocker kring 7,0 över dygnet. 

 

 

Direktiven tar överhanden 

Vid ett par tillfällen tog direktiven överhanden då distriktssköterskan var så fokuserad 

på att följa mallen som användes för att styra samtalet med patienten. En eventuell 

påföljd till detta är att patientens diabetessjukdom kan påverkas negativt och leda till 

ökad risk för komplikationer av patientens sjukdom. 

 

 

Riskfaktorer förbisågs 

Vid ett tillfälle uppmärksammade distriktssköterskan vid undersökning med 

monofilament att patienten led av perifer neuropati och vid ett annat tillfälle att 

patientens cirkulation i fötterna var försämrad.  Distriktssköterskan vidtog inga 

åtgärder för att vidare utreda patientens riskfaktorer. 

 

Distriktssköterska 2: Du har bara känsel under dina stortår. Du måste vara försiktig 

med dina fötter. 

 

Vid ett par tillfällen uppmärksammades höga blodtryck hos patienter på 

diabetesmottagningen. Distriktssköterskan vidtog dock inga åtgärder för att vidare 

utreda eller behandla denna riskfaktor. 

 

Distriktssköterska 4: Ditt blodtryck är idag 150/88. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Grounded Theory som metod var lämplig eftersom syftet med studien var att 

undersöka vilka preventiva åtgärder distriktssköterskan vidtar för att förebygga fotsår 

hos patienter med diabetes. Grounded Theory ger även möjlighet att studera pågående 

processer (Corbin & Strauss, 1990). Arbetsprocessen vid Grounded Theory är levande 

och oförutsägbar. Detta innebär att metoden är intressant att arbeta med men samtidigt 

utmanande och tidskrävande, då den innefattar flera olika faser och steg som upplevdes 

komplicerade. Observationer som datainsamlingsmetod gav möjlighet att skapa en 

objektiv bild av det som skedde vid interaktionen mellan patienten och 

distriktssköterskan. En nackdel med att använda observationer som 

datainsamlingsmetod kan ha varit att observatörerna gavs begränsad möjlighet att 

utforska det som inte uttrycktes verbalt vid interaktionen mellan distriktssköterskan 

och patienten samt andra faktorer som kan ha påverkat detta möte.  

Observatörernas närvaro vid mötet mellan distriktssköterska och patient samt det 

faktum att distriktssköterskan var medveten om studiens syfte kan ha varit bidragande 

till att exempelvis undersökning av foten utfördes mer omfattande. 

 

För att säkerställa studiens trovärdighet har triangulering av materialet genomförts då 

författarna och handledare har arbetat som ett team där de individuellt har bidragit med 

tolkning av materialet. Vidare har studiens överförbarhet ökats genom att ett strategiskt 

urval av distriktssköterskor gjordes vilket innebär att liknande resultat skulle kunna 

uppnås även om studien görs om. För att stärka studiens trovärdighet används citat för 

att påvisa vad som händer i interaktionen mellan distriktssköterska och patient (Polit & 

Beck, 2010).          

 

Tyvärr är antalet deltagare i studien begränsat, men hur det påverkar resultatet är 

okänt. 

 

 

Resultatdiskussion  

Kärnkategorin visade att distriktssköterskan försöker följa direktiv för att förebygga 

fotsår hos patienter med diabetes. Vid mötet mellan distriktssköterska och patient 

användes en mall för att styra samtalet, detta för att distriktssköterskan skulle hämta 

information om alla väsentliga delar kring patientens sjukdom. Användandet av mallen 

hade som konsekvens att få öppna frågor ställdes till patienten och att patienten gavs 

begränsat utrymme att berätta om sin sjukdomsupplevelse. Distriktssköterskan skall 

enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och så långt som möjligt 

lindra denna genom adekvata åtgärder. Angelöw & Jonsson (2000) menar att 

människor står i ett ömsesidigt förhållande till varandra, de interagerar och ses som 

symbolförmedlande varelse inom symbolisk interaktionism. Genom att i mindre 

utsträckning använda en mall för att styra samtalet mellan distriktssköterska och 

patient skulle det eventuellt kunna innebära att samtalet blir mer öppet och att 

patienten istället ges möjlighet att styra samtalet. Vidare skulle distriktssköterskan på 

så vis få en större insikt i patientens sjukdomsupplevelse och därmed kunna bidra med 

sin kunskap för att lindra patientens eventuella besvär. 
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Inom symbolisk interaktionism ses människan som en aktiv varelse vilket innebär att 

hon eller han är delaktig i en process som kan leda till förändring (Blumer, 1986).   

En konsekvens av att människan är aktiv och därmed definierar olika situationer på 

olika sätt innebär att det är svårt att förutsäga hur hon eller han kommer att agera i en 

given situation (Trost & Levin, 2010). Detta innebär att den information som 

distriktssköterskan lämnar till patienten inte nödvändigtvis kommer att leda till att 

patienten agerar efter de direktiv som givits. Däremot kan interaktionen mellan 

distriktssköterska och patient leda till positiv förändring i patientens levnadsvanor och 

välbefinnande. Då distriktssköterskan vid mötet med patienten använder sig av en mall 

som till stor del styr samtalet kan detta innebära att interaktionen eventuellt uteblir med 

konsekvens att patienten inte uppnår den delaktighet i processen som kan leda till 

förändring.  

 

Distriktssköterskan försöker hämta information om patienten genom provtagning, 

genom undersökning av patientens fötter samt genom att ställa frågor om levnadsvanor 

och upplevda hälsobekymmer. Enligt nationella riklinjer (Socialstyrelsen, 2010) bör 

hälso- och sjukvården bland annat efterstäva ett mål blodtryck på 130/80 mmHg och 

HbA1c-värde under 52 mmol. Dock bör målen utformas utifrån en individuell 

bedömning av nytta och risk.  

Vid mötet på diabetesmottagningen lade distriktssköterskorna sin tyngdpunkt i 

samtalet kring en diskussion om aktuellt HbA1c-värde och flertalet av 

distriktssköterskorna gjorde även en jämförelse med tidigare tagna HbA1c-värden. Stor 

tyngd under mötet fokuserade kring just HbA1c värdet vilket upplevs som relevant då 

de nationella riktlinjerna rekommenderar en intensiv behandling för att uppnå goda 

resultat. Distriktssköterskorna försöker således i den givna situationen följa direktiv 

utifrån nationella riktlinjer genom att agera på olika sätt beroende på vilken patient 

som möts och vad som vidare anses vara viktigt i interaktionen. 

  

Genom undersökning av foten försökte distriktssköterskan hämta information om 

patientens fotstatus. En undersökning av foten genomfördes i de flesta fall vid mötet 

mellan distriktssköterska och patient på diabetesmottagningen. Undersökningen 

genomfördes dock olika av olika distriktssköteskor och alla undersökte till exempel 

inte patientens fotvalv. Enligt (Sanchez, 2009) rekommenderas att distriktssköterskan 

utför en fotinspektion vid varje möte med patienten för att tidigt identifiera riskfaktorer 

och i ett tidigt stadium kunna vidta åtgärder för att undvika amputation. Vidare är det 

av stor vikt att distriktssköterskan har kunskap om hur fotundersökningen ska 

genomföras, då utbildning i omhändertagande av foten hos en patient med diabetes kan 

minska risken för amputation (Formosa, Gatt & Chockalingam, 2012). Det är således 

av stor vikt att distriktssköterskan har god kunskap om hur fotundersökningen skall 

genomföras, vilka riskfaktorer som skall eftersökas och att alla i mötet med patienten 

följer de nationella riktlinjerna. Detta skulle resultera i att patienten oberoende av 

vilken diabetesmottagning som uppsöks skulle få lika god vård och samma kvalité på 

undersökningsmetod.  

Distriktssköterskorna i studien använde sig av ett monofilament för att undersöka 

tecken till perifer neuropati hos patienten. Det saknas dock studier till stöd för vilken 

metod, monofilament, stämgaffel eller biotheiometer, som bäst lämpar för screening 

för känselnedsättning (Socialstyrelsen, 2010). Enligt Wheatly (2001) har det visat sig 

att monofilament är enkelt att använda, effektivt och ett billigt instrument i jämförelse 

med andra metoder så som biotesiometer. Monofilament erbjuder således ett 

kostnadseffektivt förstahands val vid neurologisk undersökning av foten hos en patient 
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med diabetes.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska distriktssköterskan ha förmåga att kommunicera med 

patienten på ett lyhört och empatiskt sätt för att möjliggöra optimal delaktighet i vård 

och behandling. Blumer (1986) menar att människan är en aktiv varelse och därmed är 

delaktig i en process som kan leda till förändring. Genom att ställa frågor till patienten 

kring levnadsvanor och eventuella bekymmer som patienten upplevde gavs möjlighet 

att få en inblick i patientens välbefinnande. Önskvärt hade dock varit att 

distriktssköterskan i större utsträckning använt sig av fler öppna frågor för att kunna 

skapa en ökad förståelse för patientens levnadssituation.   

 

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvården (2010) är sjukvårdens 

information till och kommunikation med patienten ett mycket viktigt område. God 

kommunikation med patienten leder till att patienten blir delaktig i och ges möjlighet 

att påverka sin vård och behandling.  

I den här studien framkom att distriktssköterskan försöker få patienten att uppnå en 

högre kunskapsnivå genom att lämna information till patienten om olika faktorer som 

påverkar hälsa och ohälsa vid diabetes. Detta sker dels genom att påtala gällande 

direktiv samt genom undervisning. Skillnaden mellan de tillfällen då 

distriktssköterskan påtalade gällande direktiv och de tillfällen då undervisning 

användes var hur informationen överlämnades till patienten. Begreppet undervisning 

innebär i studien att distriktssköterskan använde en medveten pedagogisk strategi för 

att få patienten att uppnå en högre kunskapsnivå. Om distriktssköterskans undervisning 

av patienten bygger på en pedagogisk strategi i stället för att påtala gällande direktiv 

kan det underläge som patienten lätt hamnar i på grund av brist på professionell 

kunskap och beroendeställning till sjukvården elimineras (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Enligt (Angelöw & Jonsson, 2000) i interaktionen 

mellan distriktssköterska och patient utvecklas medvetandet och jaget vilket skulle 

kunna innebära att patienten uppnår en högre kunskapsnivå och lär sig mer om att leva 

väl med diabetes. I studien framkom att när distriktssköterskan väljer att lämna 

information genom att påtala sker detta till största del genom att ge information kring 

de faktorer som kan ha direkt inverkan på patientens diabetessjukdom, så som gällande 

rekommendationer kring kost, motion, rökning etc. Enligt Formosa et al. (2012) är 

målet med en välinformerad diabetespatient att förändra negativa beteenden och främja 

förmågan till egenvård, där patientens kunskap om och förmåga till god egenvård av 

fötterna har funnits minska risken för sårbildning och amputation. Vidare menar 

Socialstyrelsen (2010) att väl utformad information kan stärka patientens autonomi och 

att information som inte efterfrågas av patienten inte bör påtvingas denne. Genom att 

distriktssköterskan är lyhörd för patientens informationsbehov och ger individuellt 

anpassad information med ett pedagogiskt fokus skulle patienten således kunna ta ett 

större ansvar för sitt eget sjukdomstillstånd och välbefinnande samt få en starkare 

autonomi. 

 

Vid ett flertal tillfällen uppmärksammades att direktiven tar överhand under mötet 

mellan distriktssköterskan och patienten med påföljd att riskfaktorer förbisågs och att 

patientens diabetessjukdom kunde påverkas negativt och leda till ökad risk för 

komplikationer; att följa direktiven blev i vissa fall viktigare än själva interaktionen 

med patienten.  Detta kan eventuellt bero på okunskap men mest troligt är stress och 

den höga arbetsbelastningen orsaken till att distriktssköterskan inte vidare valde att 

konsultera patientansvarig läkare för vidare åtgärder som kunnat angripa riskfaktorer 
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genom en förändrad samt förbättrad behandling. Enligt Kirwan, Matthews & Scott 

(2013) spelar sjuksköterskan en viktig roll i patientens säkerhet inom vården, där en 

tydlig koppling finns mellan sjuksköterskans upplevelse av stress i arbetssituationen,  

utbildningsnivå och patientens säkerhet. Enligt Blumer (1986) står människor i ett 

ömsesidigt förhållande till varandra med påföljden att det i interaktionen mellan 

distriktssköterskan och patienten förhåller sig så att patienten står i beroende till att 

distriktssköterskan fullföljer sina arbetsuppgifter. När direktiven tar överhand och 

riskfaktorer förbises kan patientens hälsotillstånd påverkas negativt. Vidare kan det 

förhålla sig som så att då distriktssköterskorna träffar sina patienter med diabetes 

fokuserar de främst på HbA1c värde och att andra delar kring patienten inte prioriteras 

och därmed förbises.     

Det finns ett starkt vetenskapligt underlag som talar för att diabeteskomplikationer kan 

fördröjas eller förhindras genom att angripa de riskfaktorer som är starkt förknippade 

med uppkomst av diabeteskomplikationer i de små och stora blodkärlen 

(Socialstyrelsen, 2010).  

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

skall distriktssköterskan arbeta för att motverka att komplikationer i samband med 

sjukdom, vård och behandling utvecklas. Vidare skall distriktssköterskan ha förmågan 

att organisera och delta i teamarbete kring patienten samt vid behov åtgärda och 

hantera förändringar i patientens fysiska tillstånd. Distriktssköterskans ansvar handlar 

om det professionella ansvaret, där principer, riktlinjer och praktiska regler dominerar 

men kretsar även kring det individuella ansvaret om att på ett professionellt sätt 

förvalta, utföra och verkställa sina arbetsuppgifter (Sjögren, 2012).   

 

Flertalet av de distriktssköterskor som förfrågades om deltagande i studien avböjde och 

förfrågan skickades därför ut till ytterligare fyra vårdcentraler. Flertalet som valde att 

avstå sitt deltagande menade att det berodde på en hög arbetsbelastning.  

 

 

Konklusion 

Kärnkategorin som framkom var att distriktssköterskan” försöker följa direktiv” för att 

förebygga fotsår hos patienter med diabetes. Distriktssköterskan försöker följa direktiv 

genom att hämta information och lämna information men ibland fanns det tillfällen då 

direktiven tog överhand och riskfaktorer förbisågs. Om studien kan ge en djupare 

förståelse för vad distriktssköterskan gör för att förebygga fotsår hos patienter med 

diabetes skulle detta i förlängningen kunna leda till en förbättrad vård av denna 

patientgrupp. 

 

 

Implikationer 

Förväntade resultatet av studien är att utvecklandet av strategier för distriktssköterskan 

att arbeta hälsofrämjande kan underlättas genom att framhäva vad distriktssköterskan 

gör för att undvika fotsår hos patienter med diabetes. Om studien kan framhäva vilka 

preventiva insatser som distriktssköterskan vidtar eller inte vidtar skulle detta i 

förlängningen kunna leda till en förbättrad vård av denna patientgrupp. Detta skulle på 

längre sikt leda till minskat lidande för patienterna och den ekonomiska belastningen 

på hälso- och sjukvården skulle även minska.  
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En kommande studie skulle kunna utföras som en observationsstudie i syfte att 

närmare undersöka hur interaktionen mellan distriktssköterskan och patienten ter sig på 

en diabetesmottagning, det vill säga till hur stor del patienten bjuds in i samtalet och 

ges därmed möjlighet att styra samtalet. Detta skulle innebära att patienten hade fått 

möjlighet att berätta sina upplevelser kring hur det är att leva med diabetes samt ges 

möjlighet att i större utsträckning få svar på sina frågor och funderingar kring sin 

sjukdom.    
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