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Sammanfattning 

Diabetes är en sjukdom som i många fall kan leda till olika senkomplikationer, en av 

dem är fotsår. Att leva med diabetiska fotsår kan inverka på livskvaliteten, därför är 

det viktigt att få kunskap om vad som påverkar livskvaliteten för att kunna ge bättre 

omvårdnad och öka välbefinnandet. Syftet var att belysa vad som påverkar 

livskvaliteten hos personer med diabetiska fotsår. Datainsamlingen resulterade i 12 

artiklar som besvarade studiens syfte. Granskning av artiklarna genomfördes och data 

kategoriserades. Fem kategorier framkom som visade att rädsla, smärta, immobilitet, 

kunskap och stöd påverkade livskvaliteten hos personer med diabetiska fotsår. Det 

fanns en rädsla för fördröjd sårläkning, utveckling av nya sår och att i framtiden 

eventuellt behöva amputera. Smärta från diabetiska fotsår upplevdes som frustrerande 

och var en av orsakerna till immobilitet vilket i sin tur skapade social isolering. 

Kunskap var betydelsefullt för att kunna förebygga uppkomsten av nya fotsår och för 

att de drabbade skulle kunna söka vård tidigare. För att kunna hantera vardagen var 

det därför viktigt att få stöd från olika personer i omgivningen. Sjuksköterskan kan 

förbättra omvårdnaden och skapa förutsättningar för bättre livskvalitet genom att se 

människan bakom fotsåret.  
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Abstract 

Diabetes is a disease which in many cases leads to various complications, one of them 

is foot ulcers. Living with diabetic foot ulcers can affect the quality of life, therefore it 

is important to gain knowledge about what affects the quality of life in order to 

provide better care and improve well-being. The aim was to highlight aspects that 

affects the quality of life in people with diabetic foot ulcers. The data collection 

resulted in 12 articles who responded to the purpose of the study. The examination of 

the articles was conducted and data was categorized. Five categories emerged which 

showed that fear, pain, immobility, knowledge and support affected the quality of life 

among people with diabetic foot ulcers. There was a fear of delayed wound healing, 

development of new wounds, and for the risk of amputation in the future. Pain from 

diabetic foot ulcers was perceived as frustrating and was one of the causes of 

immobility, which in turn created the social isolation. This knowledge was important 

in order to prevent the occurrence of new foot ulcers so that those affected could seek 

treatment earlier. In order to manage everyday life, it was therefore important to 

receive support from different people in the surrounding. The nurse can improve the 

care and create better quality of life by seeing the person behind the foot ulcer. 
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Inledning 

Diabetes är en sjukdom som har varit känd i över 3500 år men först år 1921 upptäckte 

Banting och Best insulinet och att bristen på insulin var orsaken till sjukdomen 

(Östman, 2005). I Sverige finns cirka 365 000 personer med diabetes, av dessa är 85-

90% diagnostiserade med typ 2 diabetes (Socialstyrelsen, 2009).  

Enligt Noor, Zubair och Ahmad (2015) riskerar personer med diabetes att utveckla 

neuropati. Neuropati innebär mikrovaskulära förändringar i nervvävnaden som leder 

till att nervceller dör vilket resulterar i känselbortfall (Smide, 2012). Neuropati och 

perifer kärlsjukdom orsakad av diabetes kan resultera i diabetiska fotsår (Noor et al., 

2015). Diabetiska fotsår kan leda till allvarliga komplikationer, varav den yttersta 

komplikationen för den drabbade är amputation. Av alla amputationer orsakade av 

diabetes har 80 % föregåtts av ett fotsår (Smide, 2012). Fotkomplikationer vid 

diabetes är den vanligaste orsaken till slutenvård i västvärlden och att behandlingen 

av komplikationer är mycket kostnadskrävande, speciellt vid amputationer då lång 

vårdtid, rehabilitering, ökat behov av omvårdnad och hemhjälp är vanligt. Boulton, 

Vileikyte och Ragnarson-Tennvall (2005) konstaterar också att fotkomplikationer 

orsakat av diabetes leder till ekonomiska förluster både för samhället, för personer 

som lider av fotsår och dess anhöriga då fotkomplikationer som diabetiska fotsår 

medför sjukskrivningar och förlorad arbetsinkomst. 

Personer som har diabetes måste dagligen anpassa sina liv genom att vara medvetna 

om sitt blodsockervärde, kosten och ha rutiner kring användning av 

blodsockerreglerande läkemedel som till exempel insulin eller metformin. Fotsår kan 

ha en negativ inverkan på självförtroendet (Salomé, Pellegrino, Donata, Blanes & 

Ferreira, 2011). Hoban, Sareen, Henriksen, Kuzyk, Embil och Trepman (2015) 

konstaterar att personer som har fotsår har sämre livskvalitet, större benägenhet att 

drabbas av depression och har ökad suicidrisk än personer utan diabetiska fotsår. 

Tidigare forskning visar på att diabetiska fotsår är associerat med nedsatt livskvalitet 

(Siersma et al., 2013). Då diabetes är en växande folksjukdom blir också 

komplikationer till följd av sjukdomen allt vanligare. Genom att studera vad som 

påverkar livskvaliteten hos personer som drabbats av diabetiska fotsår, kan ökad 

kunskap uppnås i hur sjuksköterskor kan bemöta dessa personer, tillgodose deras 

behov och skapa bättre förutsättningar för god omvårdnad.  

Bakgrund  

Diabetiska fotsår  

Neuropati drabbar 50 % av de personer som har diabetes och är den vanligaste 

senkomplikationen. Diabetiska fotsår är vanligast bland personer över 60 år med 

diabetes typ 2 (Smide, 2012). Noor et al. (2015) beskriver att neuropati kan drabba 

både sensoriska och motoriska nerver till följd av skador på de små blodkärlen och att 

neuropatin är ett resultat av dålig reglering av blodsockret under en längre tid. 
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Sensorisk neuropati gör att förmågan att känna smärta, tryck, beröring, kyla och 

värme försvinner. Känslan av neuropati kan upplevas som att gå på kuddar men kan 

även ge stickningar, domningar, ökad känslighet i huden och mer ihållande smärtor 

(Mulder, 2008). Motorisk neuropati påverkar muskulatur, senor och ledband, vilket 

kan göra att fötternas form förändras, det kan i sin tur leda till tryckförändringar och 

felställning av foten, något som kan orsaka sår. Neuropatiska sår uppkommer ofta 

under framfoten och tårna (Noor et al., 2015).  

Orsaken till perifer kärlsjukdom kan antingen bero på ateroskleros i de stora artärerna 

i underben och lår eller till följd av skador i de små blodkärlen i foten (Noor et al., 

2015). För att mäta nedsatt artärcirkulation används ankeltrycksmätning för att få ett 

värde på cirkulationen i foten. Ankelindexet (ABI) fås genom att dela det systoliska 

blodtrycket från foten med det systoliska blodtrycket från armen. Gränsen för 

artärsjukdom i de nedre extremiteterna är satt till ABI <0,9. Personer med diabetes har 

ofta en uttalad ateroskleros vilket kan resultera i ett falskt förhöjt blodtryck på grund 

av att artärerna är så stela att de inte kan komprimeras av en blodtrycksmanschett 

(Lundgren, 2011). Sår orsakade av perifer kärlsjukdom återfinns på utsidan av foten, 

hälen och tårna (Noor et al., 2015). Om cirkulationen inte förbättras kan kritisk 

ischemi utvecklas och skapa syrebrist i vävnaden, detta utgör en stor risk för gangrän 

och amputation (Östman, 2005). Vid ischemi är foten ofta kall med svag eller ej 

palpabel puls (Skafjeld, 2006). Ischemi även upptäckas genom att se om foten bleknar 

vid högläge, för att sedan resultera i en intensiv rodnad när foten sänks (Smide, 2012). 

Lavigne, Richard och Sotto (2011) menar att den nedsatta blodcirkulationen bidrar till 

nedsatt immunförsvar, som medför att infektioner lätt uppstår. Infektionerna kan leda 

till högre blodsockerhalt, vilket gynnar bakterietillväxten och gör att infektionen 

lättare sprids till djupare vävnader.  

Livskvalitet  

Forskning bedrivs om livskvalitet i olika sammanhang, men något konsensus om 

begreppets innebörd har inte uppnåtts (Moons, Budts & De Geest, 2006). Begreppet 

livskvalitet tillämpas inom vårdforskning för att göra jämförelser mellan olika 

metoder där avsikten är att bota sjukdomar och undersöka hur de olika metoderna kan 

påverka livskvaliteten (Nationalencyklopedin, 2015). Anderson och Buckhardt (1999) 

menar att hälsorelaterad livskvalitet är en subjektiv upplevelse av lycka och 

tillfredställelse. En persons subjektiva upplevelse av yttre förutsättningar som bostad, 

arbetssituation, inkomst, social situation och mobilitet påverkar livskvaliteten 

(Nationalencyklopedin, 2015).  

Hopp, mening, gemenskap och identitet utgör grunden till upplevelsen av livskvalitet. 

Dessa fyra dimensioner samverkar med varandra och omfattar hela människan. Hopp 

påverkar människans syn på framtiden, genom att ha hopp går det att se en framtid 

och att det finns möjligheter oavsett livssituation. Känsla av att det finns hopp om 

framtiden ökar livskvaliteten. Det är viktigt att finna en mening med sin sjukdom för 
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att bearbeta eventuell sorg, på så sätt kan personligheten stärkas och det kan öka 

upplevelsen av livskvalitet. Gemenskap är en betydelsefull dimension för att undvika 

känslan av ensamhet och isolering vilket påverkar livskvaliteten negativt. Antalet 

sociala kontakter är inte det viktiga, utan kvaliteten på dem. Identiteten utgör en 

persons självbild, vilket innebär uppfattningen om sig själv och hur andra uppfattar 

en. Ohälsa kan leda till en förändrad självbild men genom en positiv känsla av 

identiteten kan personen våga vara sig själv samt uttrycka egna tankar och det är en 

förutsättning för god gemenskap och en ökad känsla av livskvalitet (Rustøen, 1992). 

Omvårdnad 

Omvårdnad av personer med diabetiska fotsår kräver samarbete mellan 

sjuksköterskan och andra professioner, som tillsammans bildar ett team med 

gemensamma mål för vården. Personer med diabetiska fotsår måste gå på 

regelbundna kontroller för att följa sårens utveckling. Sjuksköterskans uppgift är att 

ge kunskap om egenvård och vara ett stöd, både för den drabbade och dess anhöriga. 

Kunskap som kan vara viktig för den som har eller riskerar att få diabetiska fotsår är 

att inspektera fötterna noggrant varje dag, använda skor med god passform, inte gå 

barfota, att smörja in fötterna och vara uppmärksam på eventuella sår, sprickor, 

förhårdnader eller rodnader (Apelqvist & Bergqvist, 2005). 

Relationen mellan människor är centralt inom omvårdnaden (Egedius & Norberg, 

1983). Mötet mellan patient och sjuksköterska har en betydande roll i omvårdnaden 

och är viktigt för personens upplevelse av hopp, mening, gemenskap och känsla av 

identitet, eftersom sjuksköterskans hållning och sätt att vara påverkar personen i 

positiv eller negativ riktning. I omvårdnaden är det viktigt att vara uppmärksam på 

om en persons sociala gemenskap är hotad och att känna till om personen har 

otillfredsställda behov. Sjuksköterskan kan få en betydande roll i personens 

upplevelse av gemenskap, speciellt vid inläggning på sjukhus. Upplevelse av 

gemenskap hos personer som vårdas skapas genom att sjuksköterskan kan ge av sig 

själv som människa (Rustøen, 1992). Genom att ge av sitt liv och dela med sig av sin 

personlighet främjas känslan av kärlek, gemenskap och livskvalitet (Fromm, 1995). 

Det är av vikt att se hela människan, att tänka på att varje person är unik och 

respektera varje persons livsvärld för att främja personlig växt och utveckling. För att 

stärka personers känsla av identitet är det viktigt att låta dem vara delaktiga i 

behandling och vård samt att ge dem rätt till att uttrycka åsikter om sin egen situation 

(Rustøen, 1992).  

I NANDA International [North American Nursing Diagnosis Association ] beskrivs 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete som betydelsefullt för att kunna ställa 

omvårdnadsdiagnoser som en del av omvårdnadsprocessen. För att komma fram till 

de bästa omvårdnadsdiagnoserna och åtgärderna krävs det att sjuksköterskan lyssnar 

och samarbetar med patienten och dess anhöriga. För att förbättra hälso- och 

sjukvården för alla människor har sjuksköterskor världen över NANDA-International 
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till sin hjälp för att ställa evidensbaserade omvårdnadsdiagnoser. NANDA-

International innehåller flera olika diagnoser som skulle kunna användas i 

omvårdnaden av personer med diabetiska fotsår (Heather Herdman, 2013).  

Problemformulering 

Att leva med diabetiska fotsår innebär ofta en sämre livskvalitet och som 

sjuksköterska är det viktigt att få kunskap om vad som påverkar livskvaliteten hos de 

personer som har diabetiska fotsår för att kunna ge en bättre omvårdnad. 

Syfte 

Syftet var att belysa vad som påverkar livskvaliteten hos personer med diabetiska 

fotsår.  

Metod 

Som metod användes litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2013). 

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med en litteratursökning i fritext (Friberg, 2012). Sökorden 

som användes var Diabetic foot, Diabetic foot ulcer, Quality of life och Qualitative 

för att få en överblick över forskningsområdet. Databaserna som användes var Cinahl, 

PubMed, PsychInfo och SweMed+, då de innehåller forskning inom ämnet 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013), samt Academic Search Elite som också 

innehåller omvårdnadsforskning. I den inledande litteratursökningen framkom flest 

relevanta studier i Cinahl och PubMed. Sökningarna i övriga databaser resulterade 

inte i några nya studier och valdes därför bort i den systematiska litteratursökningen.  

Inklusionskriterier var att studierna skulle vara orginalartiklar, peer reviewed-

granskade, skrivna på engelska, med tillgängliga abstrakt och vara publicerade mellan 

åren 2005-2015. I PubMed användes inte peer reviewed som inklusionskriterie, då det 

valet inte fanns som alternativ. Studierna skulle vara genomförda på personer med 

diabetiska fotsår och där påverkan på livskvaliteten studerats. Exklusionskriterier var 

studier med fokus på behandlingar och personer med enbart bensår eller som var 

amputerade. Den systematiska sökningen inleddes med sökningar i fritext på samma 

sätt i både Cinahl och PubMed med sökorden: Diabetic foot ulcer AND Quality of life, 

Diabetic foot ulcer* AND experience*, Diabetic foot ulcer* AND coping* och 

Diabetic foot AND qualitative study. Därefter gemomfördes sökningar med ämnesord 

(Friberg, 2012). Sökningar med MeSH-termerna Diabetic foot och Quality of life 

gjordes i PubMed. Även i Cinahl utfördes sökningar med headings och sökorden 

Diabtic foot och Quality of life. Ämnesorden kombinerades med sökorden Qualitative 

och Diabetic foot ulcer (Bilaga A). I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) 

användes den booleska operatorn AND i samtliga sökningar för att få ett mer 
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begränsat resultat. I den inledande litteratursökningen prövades även sökningar med 

operatorerna OR och NOT men resultatet av sökningarna blev då alltför begränsade. 

På utvalda sökord användes trunkering med asterisk i slutet för att inte utesluta 

artiklar med olika varianter av sökordet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Urvalet började med en genomgång av samtliga 599 titlar som uppkom vid 

sökningarna, de titlar som verkade vara relevanta för syftet valdes ut och 79 abstrakt 

lästes igenom. De studier som inte svarade mot syftet eller som inte visade sig vara 

orginalartiklar exkluderades. Därefter valdes 27 studier ut till urval ett för att 

kvalitetsgranskas enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa 

respektive kvalitativa artiklar. Grad I i bedömningsmallen motsvarar hög vetenskaplig 

kvalitet, medan grad III motsvarar sämre vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 

2003). Dubbletter förekom och redovisas tillsammans med övriga sökningar i 

sökhistoriken (Bilaga B).  

Efter granskningen valdes 12 artiklar (nio med kvantitativ ansats och tre med 

kvalitativ ansats) vidare till urval två för att bearbetas och analyseras. Av de 12 

studier som valdes ut för analys var 11 stycken bedömda till grad I och en studie till 

grad II. Den studien som bedömdes till grad II inkluderades eftersom den använt 

kvalitativ metod då den övervägande delen av resultatartiklarna var kvantitativa. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör både kvantitativa och kvalitativa studier 

ingå i en litteraturstudie. Femton studier exluderades då de bedömdes vara av grad II, 

eftersom det redan fanns tillräckligt med studier av grad I som svarade på syftet.  

Databearbetning  

De 12 artiklar som gått vidare till urval två sammanställdes i artikelöversikter för att 

få en överblick över innehållet (Bilaga C). Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

kan studierna som skall ingå i resultatet presenteras i en artikelöversikt. 

Databearbetning av materialet genomfördes enligt Forsberg och Wengström (2013). 

Alla studiers resultat och diskussion lästes var för sig flera gånger och koder 

identifierades enskilt, utifrån litteraturstudiens syfte, för att sedan diskuteras 

tillsammans. Genom diskussion om kodernas likheter och skillnader framkom fem 

kategorier. Därefter lästes samtliga studier igenom enskilt ännu en gång, för att vara 

säkra på att inte ha exkluderat resultat som svarade mot syftet.  

Forskningsetiska överväganden 

Studier som publicerats i medicin- och vårdvetenskapliga tidskrifter ska vara 

godkända av en etikprövningsnämnd. För etiskt godkännande krävs det att 

forskningen visar hänsyn till människovärdet, mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter (Olsson och Sörensen, 2011). Av de 12 artiklar som redovisas 

i resultatet så har 11 av dem blivit godkända av en etisk kommitté, detta visar på att 

det finns nytta av att studera hur livskvaliteten påverkas hos personer som lever med 
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diabetiska fotsår och att livskvaliteten behöver synliggöras, vilket kan bidra till att 

förbättra omvårdnaden. I den studie som inte redovisar godkännande från en etisk 

kommitté har ändå etisk hänsyn tagits genom att informera om studiens syfte, metod 

och utförande och därefter gav deltagarna sitt samtycke till att delta i studien. Denna 

studie valdes ändå att tas med i resultatet då intressant information framkom som 

svarade mot syftet. 

Resultat  

I resultatet framkom fem kategorier: rädsla, smärta, immobilitet, kunskap och stöd. 

Kategorierna belyser vad som påverkar livskvaliteten hos personer med diabetiska 

fotsår. Betydande citat valdes ut för att understryka viktiga aspekter inom 

kategorierna. Samtliga deltagare i studierna benämns som personer oavsett 

vårdsituation. 

Flera studier visade att personer med diabetiska fotsår hade sämre livskvalitet än 

personer som hade diabetes men utan sår (Goodridge, Trepman, Sloan, Guse, Strain, 

McIintyre & Embil, 2006; Mazlina, Shamsul & Jeffery 2011; Ribu, Rokne Hanestad, 

Moum, Birkeland & Rustoen, 2006; Ribu, Birkeland, Hanestad, Moum & Rustoen, 

2007a; Ribu, Birkeland, Hanestad, Moum & Rustoen, 2007b; Ribu, Birkeland, 

Hanestad, Moum & Rustoen, 2008; Sanjari, Safari, Shokoohi, Safizadeh, 

Rashidinezhad, Mashrouteh & Alavi, 2011; Yao et al., 2012).  

Rädsla  

Hos personer med fotsår fanns det en stark rädsla för att såren skulle resultera i en 

framtida amputation (Beattie et al., 2014; Fox, 2005). ”You´re always, in the back of 

your mind, saying that one day you´re going to lose the foot or they`re going to 

amputate the foot. That`s a big one always playing in the back of your mind” (Fox, 

2005, s. 108). Hos några personer var rädsla och tankar om amputation ständigt 

närvarande, medan andra uppgav ett mer distanserat förhållningssätt eller till och med 

medvetet undvek tankar och funderingar kring ämnet. Utöver rädsla för amputation, 

fanns även en underliggande oro och rädsla för hur lång tid sårläkningen skulle ta och 

för utveckling av framtida sår (Fox, 2005). Rädsla och oro för att utveckla nya sår 

även under sårfria perioder tog sig uttryck i känslor av bristande kontroll i det dagliga 

livet och rädsla för saker som skulle kunna ge upphov till nya sår (Beattie et al., 

2014). Rädsla och oro över hur framtiden skulle kunna se ut, resulterade i svårigheter 

att planera ekonomi, arbete och att göra saker med familjen (Beattie et al., 2014; Fox, 

2005). 

Smärta  

Personer med diabetiska fotsår rapporterade sämre livskvalitet på grund av smärta 

(Bradbury & Price, 2011; Mazlina et al., 2011; Ribu et al., 2006; Ribu et al., 2007a; 

Sanjari et al., 2011; Yao et al., 2012). Bradbury och Price (2011) beskrev att personer 
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med diabetiska fotsår upplevde smärta olika, den kunde vara skarp, intermittent, 

kontinuerlig, ihållande och variera i intensitet. Smärtan påverkade personerna på olika 

sätt och olika faktorer gjorde att smärtan förvärrades. Tryck på såren var en vanlig 

orsak till smärta och kunde uppkomma vid ombyten av kläder och skor, när 

personerna låg i sängen och vid omläggning av såren. Vid omläggning av såren 

påverkades upplevelsen av smärta negativt om sjuksköterskan var hårdhänt. Det 

framkom även att smärtlindringen inte var optimal, ”...the medicine I´m taking is not 

touching me...”;”...If I could find a tablet or a medicine that could take it away just 

for a few hours, I`d be more than happy”(Bradbury & Price, 2011, s. 28). Vissa 

uttryckte att smärtan tog över deras liv och att de hellre amputerade benet för att bli 

av med det onda, än att leva med smärtan från såren (Bradbury & Price, 2011). 

Fysisk aktivitet kunde kopplas till ökad smärtupplevelse (Bradbury & Price, 2011; 

Ribu et al., 2006). Personer med ihållande smärta uppgav en sämre livskvalitet än de 

som rapporterade att de endast hade smärta tidvis. Dagliga aktiviteter, psykisk hälsa, 

familj, vänner, fritid och behandling påverkades av smärtans duration. De som 

uppgav smärta större delen av den aktiva tiden eller på natten visade sig ha ett lägre 

ABI med värden under 0,9 jämfört med de som uppgav mindre eller ingen smärta 

(Ribu et al., 2006). Sanjari et al., (2011) visade att ABI <0,9 ledde till en försämrad 

livskvalitet. Livskvaliteten skattades lägre hos de personer som hade mest smärta 

(Ribu et al., 2006). Smärta påverkade också rörelseförmågan och gav upphov till 

immobilitet (Bradbury & Price, 2011; Mazlina et al., 2011; Ribu et al., 2006). I 

Bradbury och Price (2011) framkom att immobilitet orsakad av smärta ledde till lägre 

känsla av självständighet. Smärtan orsakade även sömnproblem och aptitlöshet vilket 

påverkade livskvaliteten i negativ riktning. 

Immobilitet  

I Bradbury och Price (2011) framkom att det som påverkade livskvaliteten mest var 

immobiliseringen och att den hade en betydande inverkan på relationer inom familjen, 

samt påverkade känslan av självständighet. I takt med att immobiliteten ökade blev de 

drabbade mer beroende av hjälpmedel, såsom rullstol och permobil när graden av 

självständighet sjönk. Studier som undersökt livskvaliteten hos personer med 

diabetiska fotsår, visade på att den fysiska funktionen var den som skiljde sig mest 

mellan de som hade diabetes och fotsår och de som hade diabetes (Goodridge et al., 

2006; Mazlina et al., 2011; Ribu et al., 2006; Ribu et al., 2007a; Sanjari et al., 2011; 

Yao et al., 2012). Enligt Fox (2005) var den största utmaningen för personer med 

diabetiska fotsår långa behandlingstider som skapade immobilitet, eftersom 

behandlingen krävde avlastning och att ha foten i högläge. Detta ledde till känslor av 

social isolering, då det blev svårare att komma ut och träffa vänner och familj, arbeta 

samt resa (Beattie et al., 2014; Bradbury & Price, 2011; Fox, 2005; Goodridge et al., 

2006). Den bristande sociala funktionen påverkade livskvaliteten negativt, dessutom 

blev den sämre ju längre tid det tog för såret att läka (Ribu et al., 2007a; Ribu et al., 

2008). Detta överensstämmer med Goodridge et al. (2006) där resultatet visade att 
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fysisk och mental ohälsa påverkade den sociala funktionen. Att inte kunna arbeta 

bidrog till oro över ekonomin och hur framtiden skulle kunna se ut. Dagliga 

aktiviteter som tidigare var en självklar del av livet, blev på grund av fotsåren svårare 

att utföra och gav upphov till känslor av att livet passerade, att det inte gick att göra 

någonting eller att gå någonstans, hur stark än viljan var (Fox, 2005). 

You know, with diabetes you´re to be doing a lot of exercise, but with the foot ulcer you`re told 

to sit on a couch and keep your foot up 24 hours a day, and that`s virtually impossible for 

anybody. That was one of the biggest things. We [used to be] always going somewhere, doing 

something, and all of a sudden you`re not allowed to do anything. (Fox, 2005, s. 107) 

Enligt Ribu et al. (2007b) orsakade ett dåligt kontrollerat blodsocker och ett BMI >25 

sämre livskvalitet och enligt Ribu et al. (2007b) var 68,5% av personer med 

diabetiska fotsår överviktiga. På grund av långa behandlingsperioder som krävde 

stillasittande, blev detta till en ond spiral då det var svårt att hålla blodsockret på en 

jämn nivå och att samtidigt behålla sin vikt, vilket resulterade i förlängd tid till 

läkning av fotsår (Fox, 2005). Enligt Goodridge et al. (2006) visade det sig att de 

flesta med diabetiska fotsår var oroliga och frustrerade över sårläkningen.  

Kunskap  

Det saknades ofta kunskap hos personer med diabetes om varför diabetiska fotsår 

uppkom och vilka förändringar diabetessjukdomen förde med sig i kroppen (Fox, 

2005). Diabetiska fotsår kunde uppkomma på de mest oskyldiga och harmlösa sätt. 

De vanligaste orsakerna till diabetiska fotsår var illasittande skor, skador från 

nagelklippning eller brännskador från fotbad (Fox, 2005; Yao et al., 2012). Dessa 

enkla orsaker till uppkomsten av sår lämnade känslor av försummelse och att känna 

sig dum då såren kunde leda till månader eller år av behandling innan de läkte (Fox, 

2005). Okunskap om vad som egentligen var ett fotsår och hur ett fotsår kändes igen, 

ledde till försenad vård och ett mer svårläkt sår som hade kunnat förhindras (Beattie, 

Campbell & Vedhara, 2014; Yao et al., 2012). 

I never knew I had an ulcer, because I didn´t know what they looked like. I thought ”It´s a bit of 

numbness.” It [foot] was a tiny bit red, I thought it wasn´t nothing much to really go to the 

doctor about, So I just hung on. (Beattie et al., 2014, sid. 434) 

För att förebygga nya sår, fick livet anpassas för att hinna med daglig fotvård, som till 

exempel att gå upp tidigare och smörja in fötterna vilket bidrog till den dagliga 

bördan av att leva med risk för diabetiska fotsår. Flera personer upplevde 

skuldkänslor och klandrade sig själva för att de inte hade varit så följsamma i sin 

egenvård, eftersom det hade påverkat uppkomsten av sår (Beattie et al., 2014). 



 

 9 

Stöd  

Personer med diabetiska fotsår kände maktlöshet i att kunna påverka och att vara 

delaktiga i beslut som inverkade på deras hälsa (De Almeida, Salomé, Dutra & 

Ferreira, 2014). För en del personer var sjuksköterskan ett betydande stöd när det 

behövdes (Bradbury & Price, 2011; Fox, 2005). Däremot upplevde andra att 

sjuksköterskan ibland var stressad och inte gav något stöd eller uppmuntran alls 

(Beattie et al., 2014; Bradbury & Price, 2011; Fox, 2005). Emotionellt stöd var 

betydelsefullt både för personen med fotsår och dess anhöriga. Det framkom att det 

fanns en önskan om att bli sedd och att sjuksköterskan lyfte blicken från såret och såg 

människan bakom det (Fox, 2005). 

When it was done, I was very visibly upset and there was really nobody to talk to. I´m in there, 

I´m upset, I´m vulnerable, and nobody really took the time to say, ‘Whats´s wrong?’…The 

nurses came in and they had a job to do, and you know, it was basically the foot and I´m not just 

a foot….It was hard to deal with and there was no real psychological support….There was no 

acknowledgement that your whole life has been affected. (Fox, 2005, s. 109) 

Ett annat meningsfullt stöd var det som familjemedlemmarna bidrog med i vardagen 

(Beattie et al., 2014; Bradbury & Price, 2011; Fox, 2005). Trots att stödet från familj, 

vänner och kollegor var viktigt, kände sig vissa oförstådda och det var tabu att prata 

om sår (Beattie et al., 2014).  

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka vad som påverkade livskvaliteten hos personer med 

diabetiska fotsår. Utifrån problemformuleringen och syftet valdes relevanta sökord ut 

och sökningar genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed PsychInfo, SweMed+ och 

Academic Search Elite. Databaserna valdes ut för att dem var inriktade på omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2013). Det är möjligt att andra sökord skulle kunna ha 

resulterat i ytterligare information om det studerade området. Sökningen utfördes först 

med fritextsökningar och sedan även med ämnesord. Sökningar med ämnesord 

resulterade dock inte i några nya studier som svarade mot syftet. Det kan stärka 

litteraturstudiens trovärdighet då mättnad i sökningarna ansågs uppnådd. Studierna 

som redovisas i resultatet var från olika länder: Två från Storbritannien, en från 

Brasilien, två från Kanada, en från Malaysia, fyra från Norge, en från Iran och en från 

Kina. Att studierna är utförda i flera olika länder kan stärka litteraturstudien, eftersom 

flera synvinklar belyser området. Litteraturstudiens resultat bör vara överförbart till 

svenska förhållanden, eftersom olika kulturer speglas och vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle. 

I litteraturstudiens resultat kom både kvantitativa och kvalitativa studier att ingå vilket 

är en styrka enligt Forsberg och Wengström (2013). När sökordet Quality of Life 

användes framkom flest kvantitativa studier, därför har litteraturstudien nio 

kvantitativa och tre kvalitativa studier. Det hade varit intressant att se om resultatet 
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hade sett annorlunda ut om det var grundat på fler kvalitativa studier som belyser 

upplevelsen av livskvalitet. Studierna höll en hög vetenskaplig kvalitet vilket kan 

stärka litteraturstudiens pålitlighet. Däremot exkluderades 15 studier som var 

granskade till grad II, vilket kan ha minskat trovärdigheten, då dessa studier kunde ha 

bidragit med viktig information till resultatet. Alla 15 studier var kvantitativa och 

hade använt frågeformulär om livskvalitet, därför togs ett beslut om att tillräcklig 

information var uppnådd i de studier som var granskade till grad I. Resultatets 

trovärdighet kan diskuteras eftersom fyra studier av 12 var genomförda av samma 

forskningsgrupp från Norge, där den studerade populationen var samma i alla fyra 

studierna. Studierna skilde sig dock åt eftersom de belyste olika synvinklar av 

problematiken att leva med diabetiska fotsår, därför borde inte resultatet ha påverkats. 

En av inklusionskriterierna var att studierna skulle vara genomförda på personer som 

hade diabetiska fotsår. En kvalitativ studie valdes att ta med trots att den var utförd på 

personer som inte hade sår under tiden för studien, men som hade haft sår tidigare. 

Studien valdes ändå att tas med då vissa delar motsvarade syftet och beskrev vad som 

påverkade livskvaliteten när deltagarna hade sår. Detta kan anses stärka 

litteraturstudien eftersom det finns få kvalitativa studier som beskriver vad som 

påverkar livskvaliteten. Att all databearbetning genomfördes både enskilt och 

tillsammans kan stärka studiens trovärdighet. Elva av 12 studier var godkända av en 

etisk kommitté, vilket ökar det vetenskapliga värdet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Resultatdiskussion  

Rädslan för framtiden påverkade livskvaliteten eftersom personerna med diabetiska 

fotsår upplevde oro för sårläkningen och att utveckla nya sår, samt att i framtiden 

eventuellt behöva genomgå en amputation (Beattie et al., 2014; Fox, 2005). NANDA-

International beskriver omvårdnadsdiagnosen nedsatt välbefinnande som definieras 

som upplevd brist på välbefinnande och befrielse och kännetecknas av bland annat 

rädsla, gråt, irritabilitet, inte vara nöjd, inte må bra i/med sin situation och uttrycker 

obehag samt ängslan (Heather Herdman, 2013).  Livskvalitet omfattar dimensionen 

hopp och genom hoppet går det att se att det finns en framtid även när livet har 

förändrats. Sjuksköterskor kan genom kunskap om vad hopp innebär hjälpa och stötta 

för att bevara hoppet (Rustøen, 1992). För sjuksköterskor är det därför av vikt att 

bemöta denna rädsla som ett diabetiskt fotsår kan medföra eftersom det påverkar 

personers livskvalitet på flera olika sätt. I omvårdnadsarbetet med personer som har 

diabetiska fotsår kan det vara betydelsefullt att försöka inge ett hopp om en 

meningsfull framtid för att rädslan som personen upplever inte ska ta över. 

Upplevelsen av smärta var unik och skiljde sig mellan olika personer (Bradbury & 

Price, 2011). I samband med omläggningar kunde smärta uppstå som berodde på att 

sjuksköterskan var ovarsam eller att såret utsattes för tryck av något slag (Bradbury & 

Price, 2011). Neuropati som är en vanlig komplikation vid diabetes kan förutom att 

orsaka känselbortfall, även ge upphov till ökad känslighet i huden samt mer ihållande 

smärtor (Mulder, 2008). En del tyckte att smärtlindringen var bristfällig och att det 
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var outhärdligt att leva med smärtan (Bradbury & Price, 2011). I NANDA 

International finns omvårdnadsdiagnosen kronisk smärta som definieras som en 

obehaglig upplevelse orsakat av vävnadsskada, denna kan komma plötsligt, smygande 

och variera i intensitet. Smärtan har inget bestämt avslut och- eller varar i längre än 

sex månader och kännetecknas genom förändrad förmåga att fortsätta med tidigare 

aktiviteter, minskad interaktion med människor, observerat skyddande beteende, 

rapportering av smärta och depression (Heather Herdman, 2013). Smärtan påverkar 

en stor del av livet hos de som lever med diabetiska fotsår och vissa upplever att 

smärtlindringen är bristfällig. Som sjuksköterska är det viktigt att arbeta för att 

reducera smärtan för att stärka känslan av livskvalitet. För att göra det krävs att 

sjuksköterskan låter personen som vårdas vara delaktig i beslut och att sjuksköterskan 

visar respekt för att smärta kan uttryckas och uppfattas olika beroende på den enskilde 

individen. För att reducera smärta och obehag i samband med omläggningar kan 

sjuksköterskan tänka på att ha en varsam hand och inte skynda på. 

Immobiliseringen påverkade känslan av självständighet och hade betydande påverkan 

på relationer inom familjen (Beattie et al., 2014; Bradbury & Price, 2011; Fox 2005). 

Social isolering definieras i NANDA International som en påtvingad ensamhet och 

kan relateras till förändrat välbefinnande, förändring av det psykiska tillståndet och 

förändringar i fysiskt utseende (Heather Herdman, 2013). Enligt Moons et al. (2006) 

och Nationalencyklopedin (2015) påverkas livskvaliteten av social situation och 

immobilitet. Att känna gemenskap är betydande för att undvika känslor som ensamhet 

och social isolering och att känna mening med livet. Sjuksköterskan har en viktig roll 

för personens upplevelse av mening och gemenskap och borde därför vara 

uppmärksam på om den sociala gemenskapen är hotad eller om personen med 

diabetiska fotsår har andra otillfredsställda behov (Rustøen, 1992). Som sjuksköterska 

kan det vara av vikt att informera den drabbade och anhöriga om att känslor av 

ensamhet och social isolering kan uppstå under tiden för aktivt fotsår. Genom att 

uppmärksamma detta problem i ett tidigt skede kan sjuksköterskan främja 

gemenskapen för personen med diabetiskt fotsår, framförallt vid inläggning på 

sjukhus då sjuksköterskan kan ha en stor inverkan på upplevelsen av gemenskap.  

Fox (2005) och Yao et al. (2012) hade i sina studier kommit fram till att diabetiska 

fotsår kunde uppkomma på väldigt oskyldiga sätt. Det framkom att det fanns en 

okunskap hos personer med diabetiska fotsår om vilka förändringar sjukdomen kunde 

medföra och vilka kännetecken ett diabetiskt fotsår hade (Beattie et al., 2014; Fox, 

2005; Gale, Vedhara, Searle, Kemple & Campbell, 2008). Kunskap om egenvård 

hade en central roll i att förebygga diabetiska fotsår och bristande följsamhet kunde ge 

skuldkänslor (Aliasgharpour & Nayeri, 2012; Beattie et al., 2014). Otillräcklig 

kunskap finns som omvårdnadsdiagnos i NANDA-I och definieras som avsaknad av 

eller bristande kunskap om ett specifikt ämne. Otillräcklig kunskap kännetecknas 

bland annat av felaktigt genomförande av givna instruktioner och kan relateras till 

feltolkning av information (Heather Herdman, 2013). Bristande kontroll och att inte 
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kunna påverka situationen skapade känslor av maktlöshet (Beattie et al., 2014; de 

Almeida et al., 2014; Ferrell & Coyle, 2008). Som sjuksköterska kan det vara av 

värde att anpassa informationen om egenvård utifrån den enskilda individen för att 

skapa de bästa förutsättningarna för personer med diabetiska fotsår att utföra 

egenvård. För att förhindra ett långdraget lidande med sår som inte vill läka har det 

stor betydelse att personer med diabetiska fotsår själva kan upptäcka tidiga tecken på 

sår och söka vård så snabbt som möjligt. 

De flesta med diabetiska fotsår behövde anpassa sig till en förändrad livssituation, 

hade en rädsla för hur framtiden skulle se ut och en stressande tillvaro med dagliga 

bördor (Beattie et al., 2014; Bradbury & Price, 2011; Fox, 2005). Att ha många 

sociala kontakter är inte det viktiga, utan kvaliteten på dem (Rustøen 1992). 

Sjuksköterskan kunde utgöra ett betydande stöd (Bradbury & Price, 2011) men det 

fanns en önskan om att sjuksköterskan skulle lyfta blicken för att se hela människan, 

inte bara såret (Fox, 2005). Gale et al. (2008) och Morgan och Moffatt (2008) visar i 

sina studier hur personer med sår upplevde att sjuksköterskan inte tyckte att deras sår 

var viktiga och visade ointresse för situationen de befann sig i. I en vårdsituation är 

det av vikt att se hela människan och att tänka på att varje person är unik samt 

respektera deras livsvärld, för att främja personlig växt och utveckling (Rustøen, 

1992). Sjuksköterskan har en central roll i att stärka personers tilltro och tillit genom 

att skapa hälsofrämjande möten i omvårdnaden (Kristenson, 2012). Livskvaliteten hos 

personer med diabetiska fotsår påverkas av relationen med sjuksköterskan och dennes 

förhållningssätt i omvårdnaden. För att förbättra livskvaliteten skulle sjuksköterskor 

kunna lägga större vikt på att vara ett emotionellt stöd och inte endast fokusera på 

omläggningen av såret. 

Att uppmärksamma livskvaliteten hos personer med diabetiska fotsår kan vara 

betydelsefullt för att förebygga risken att de drabbas av psykisk ohälsa som 

depression. Genom kunskap om hur rädsla, smärta, immobilitet, kunskap och stöd 

påverkar livskvaliteten kan möjligheten att skapa en mer meningsfull tillvaro hos 

personer med diabetiska fotsår möjliggöras.  

Konklusion 

De tolv artiklar som tas upp i resultatet belyser vad som påverkade livskvaliteten hos 

personer som hade diabetiska fotsår. Resultatet visar att rädsla, smärta, immobilitet, 

kunskap och stöd påverkade livskvaliteten hos personer med diabetiska fotsår. 

Personer med diabetiska fotsår upplevde ofta rädsla över långsam sårläkning och en 

eventuell framtida amputation. Rädslan och oron påverkade livskvaliteten och gjorde 

det svårt att planera för framtiden. Smärtan orsakad av diabetiska fotsår ledde till 

sämre livskvalitet då den påverkade dagliga aktiviteter, psykisk hälsa, sociala 

relationer och fritid. Smärtan försämrade mobiliteten och orsakade en lägre känsla av 

självständighet. Immobilitet gav även upphov till social isolering och hade betydande 

inverkan på relationer inom familjen, då personer med diabetiska fotsår hade svårt att 
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utföra dagliga aktiviteter och kände sig som en belastning för familjen. Kunskap om 

sin sjukdom och egenvård i att förebygga sår hade betydelse för livskvaliteten 

eftersom vård uppsöktes i ett sent skede, vilket resulterade i att läkningen av såren tog 

längre tid. Detta orsakade även skuldkänslor och känslor av försummelse, då 

egenvården ofta förbisågs på grund utav att det inte fanns tillräcklig kunskap om 

konsekvenserna. De flesta med diabetiska fotsår upplevde att stöd från olika håll 

hjälpte till att hantera vardagen, däremot saknades tillräckligt med emotionellt stöd 

och det uttrycktes önskemål om att sjuksköterskan skulle uppmärksamma människan 

bakom fotsåret. 

Implikation 

Efter att ha granskat studier om vad som påverkar livskvaliteten hos personer med 

diabetiska fotsår framkom att den största delen av forskningen inom området är 

kvantitativ och visar på att livskvaliteten är försämrad. Det skulle vara av värde att i 

framtiden genomföra mer kvalitativ forskning som fokuserar på den subjektiva 

upplevelsen av vad som påverkar livskvaliteten hos personer med diabetiska fotsår. 

Det är av vikt att få en djupare förståelse för hur personer med diabetiska fotsår 

upplever livskvaliteten och vad sjuksköterskan och andra i den drabbades omgivning 

kan göra för att förbättra. För att som sjuksköterska kunna ge en bättre omvårdnad 

och förbättra livskvaliteten kan också relevanta omvårdnadsdiagnoser ställas med 

hjälp av NANDA-International. Detta kan stärka livskvaliteten hos personer med 

diabetiska fotsår, då diagnoser och åtgärder utifrån den unika individen kan ställas.
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord CINAHL PubMed 

Diabetic foot ulcer X X 

Diabetic foot ulcer* X X 

Diabetic foot X X 

Diabetic foot (Heading) X  

Diabetic foot (MeSH)  X 

Coping* X X 

Experience* X X 

Quality of Life X X 

Quality of Life (Heading) X  

Quality of Life (MeSH)  X 

Qualitative study X X 

Qualitative X X 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

151023 CINAHL 

Diabetic foot ulcer AND Quality of 

life. 

Limits: Published date 2005-2015, 

abstract available, peer reviewed 

English language. 36 13 5 2 

151023 PubMed 

Diabetic foot ulcer AND Quality of 

life. 

Limits: Published date 2005-2015, 

abstract available, English 

language. 

236 

(8)* 43 14 8 

151023 CINAHL 

Diabetic foot ulcer* AND 

experience*. 

Limits: Published date 2005-2015, 

abstract available, peer reviewed 

English language. 35 (5)* 5 4 2 

151026 PubMed 

Diabetic foot ulcer* AND 

experience*. 

Limits: Published date 2005-2015, 

abstract available, English 

language. 86 (5)* 6 1 0 

151026 CINAHL 

Diabetic foot ulcer* AND coping*. 

Limits: Published date 2005-2015, 

abstract available, peer reviewed 

English language. 3 (2)* 1 0 0 

151026 PubMed 

Diabetic foot ulcer* AND coping*. 

Limits: Published date 2005-2015, 

abstract available, English 

language. 2 2 2  0 

151026 CINAHL 

Diabetic foot AND qualitative 

study. 

Limits: Published date 2005-2015, 

abstract available, peer reviewed 

English language. 18 (2)* 3 0 0 

151026 PubMed 

Diabetic foot AND qualitative 

study. 

Limits: Published date 2005-2015, 

abstract available, English 

language. 42 (4)* 4 1 0 

151029 CINAHL 

(MM "Diabetic Foot") AND 

Qualitative 

Limits: Published date 2005-2015, 

abstract available, peer reviewed 

English language. 21 (4)* 0 0 0 

151029 PubMed 

"Diabetic Foot"[Mesh] AND 

Qualitative 

Limits: Published date 2005-2015, 

abstract available, English 

language. 25 (4)* 2 0 0 
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* Tidigare lästa abstrakt och dubbletter av artiklar redovisas inom parentes 

 

 

 

151029 

 

 

CINAHL 

(MM "Quality of Life") AND 

diabetic foot ulcer   

Limits: Published date 2005-2015, 

abstract available, peer reviewed 

English language. 

 

18 

(15)* 

 

 

0 

 

0 

 

0 

151029 PubMed 

"Quality of Life"[Mesh] AND 

diabetic foot ulcer 

Limits: Published date 2005-2015, 

abstract available, English 

language. 

77 

(33)* 0 0 0 

Total 

summa   

599 

(168)* 79 27 12 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

Referens de Almeida, S. A., Salomé, G. M., Dutra, R. A. A., & Ferreira, L. M. (2014). Feelings of 

powerlessness in individuals with either venous or diabetic foot ulcers. Journal of Tissue Viability, 

23(3). doi:10.1016/j.jtv.2014.04.005 

Land  

Databas 

Brasilien 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att analysera känslor av maktlöshet hos patienter med venösa bensår och 

jämföra det med patienter med diabetiska fotsår, för att förbättra omvårdnaden hos denna grupp, 

samt att bli bättre på direkta interventioner för att tillfredsställa individuella behov hos patienter 

med sår.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Explorativ deskriptiv tvärsnittstudie 

Urval 100 patienter med diabetes mellitus och fotsår och 100 patienter med venösa bensår. Alla patienter 

vårdades på två sårkliniker.  

Inklusionskriterier: Patienter med diabetes typ 1 eller 2 och fotsår, patienter med venösa sår, över 

18 år. 

Exklusionskriterier: Patienter som inte kunde svara på frågeformuläret på grund av fysiska eller 

mentala orsaker.  

Datainsamling Data samlades in mellan maj 2010 - augusti 2012.  

Två frågeformulär användes.  Det första frågeformuläret undersökte sociodemografiska och 

kliniska faktorer. Det andra frågeformuläret var Powerlessness Assessment Tool (PAT) som 

användes för att mäta maktlöshet hos vuxna patienter.  

Dataanalys Statistisk analys genomfördes i statistikprogrammet SPSS. Chi-square test användes för att 

jämföra variablerna mellan grupperna. Även Kruskal-Wallis test och Spearman korrelations 

koefficient användes i analysen.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats 87 % av patienterna med diabetiska fotsår rapporterade starka känslor av maktlöshet. Det var fler 

patienter med diabetiska fotsår som uppgav starkare känslor av maktlöshet än de med venösa sår.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

Referens Beattie, A. M., Campbell, R., & Vedhara, K. (2014). 'What ever I do it's a lost cause.' The 

emotional and behavioural experiences of individuals who are ulcer free living with the threat of 

developing further diabetic foot ulcers: a qualitative interview study. Health Expectations, 17(3), 

429-439. doi:10.1111/j.1369-7625.2012.00768.x 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska känslomässiga och beteendemässiga konsekvenser av att leva med ökad risk 

för nya diabetiska fotsår. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Tematisk temaanalys 

Urval 15 personer från sydvästra England som hade en historia av diabetiska fotsår men var sårfria under 

tiden för studien. Deltagarna identifierades av en fotvårdsspecialist och de som var villiga att delta 

i studien blev vidare kontaktade via telefon.  

Inklusionskriterier: Typ 1 eller 2 diabetes, hade en historia av diabetiska fotsår men var sårfria 

under tiden för studien. 

Exklusionskriterier: Mental ohälsa, kommunikationssvårigheter eller om Engelska inte var 

modersmålet. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som tog plats mellan februari – september 2009. Tolv deltagare valde 

att intervjuas i hemmet och tre deltagare blev intervjuade på universitetet i ett tyst rum. En 

ämnesguide användes vid intervjuerna för att uppmuntra deltagarna att uttrycka sina känslor och 

tankar. 

Dataanalys Alla intervjuer spelades in, transkriberades, kodades, kategoriserades och formades till teman. 

Intervjuerna fortsatte tills mättnad var nådd och ingen ny information kom fram.  

Bortfall 7 personer. 

Slutsats 3 teman framkom: Upplevelse av minskad förmåga att förebygga uppkomsten av nya diabetiska 

fotsår, negativa känslor som oro och ängslan, att leva med hotet om att utveckla nya diabetiska 

fotsår. Deltagarna berättade om hur de kände hopplöshet i att förbygga nya sår, även om de 

försökte på alla sätt, utvecklades ändå nya sår. De uttryckte också tankar som rädsla för att 

utveckla nya sår eller att behöva genomgå en amputation samt känslor av skuld för att de inte hade 

tagit hand om sig själva. Några deltagare beskrev även att brist på kunskap gjorde att de sökte 

hjälp för sent. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

 

Referens Bradbury, S. E., & E Price, P. (2011). Diabetic foot ulcer pain: The hidden burden (Part two). 

EWMA Journal, 11(2), 25-37. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka hur smärta från diabetiska fotsår påverkar livskvaliteten. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Tematisk innehållsanalys 

Urval Tre personer valdes utifrån bekvämlighetsurval från en lokal fotvårdsspecialist. 

Inklusionskriterier: 18 år eller äldre, erfarenhet av specifik smärta från fotsår, var villiga att delta i 

en intervju och att personen fullt ut kunde förstå informationen för att kunna ge sitt medgivande 

till deltagande. 

Exklusionskriterier: Demens eller andra svårigheter till kommunikation. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med fokus på smärta. Intervjuerna skedde hemma hos respektive 

deltagare och varade i ca 30 min. Identifikation och rekrytering av deltagare skedde mellan 

september 2007- januari 2008 och det tog sex månader totalt att samla in materialet. 

Dataanalys Alla intervjuer spelades in och blev manuellt transkriberade av forskaren för att sedan verifieras av 

en annan forskare. Efter varje intervju gjordes memoanteckningar på allt som inte verbalt 

kommunicerades. All data blev analyserad genom tematisk temaanalys där de kategoriserade data 

och skapade teman. 

Bortfall 2 personer  

Slutsats 4 teman uppkom: Erfarenheter av smärta, fysiska effekter av smärta, Coping, stöd och social 

påverkan och psykisk påverkan. Deltagarna berättade om olika faktorer som påverkade smärtan 

och att analgetika inte alltid gav någon effekt. På grund av smärtan som resulterade i immobilitet 

beskriver deltagarna att de förlorade sin självständighet vilket hade stor påverkan på livskvaliteten. 

Stöttning och sociala relationer gjorde att det var lättare att klara av situationen men upplevelse av 

att vara en börda för familjen delades av flera deltagare.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 4 

Referens Fox, A. (2005). Innocent beginnings, uncertain futures: exploring the challenges of living with 

diabetic foot ulcers. Canadian Journal Of Diabetes, 29(2), 105-110. 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet vara att studera människors erfarenhet av diabetiska fotsår för att få en bättre förståelse för 

deras behov samt utveckla rekommendationer för att förbättra stödet till dessa personer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Tematisk analys 

Urval 10 patienter (6 män och 4 kvinnor) som blivit tillfrågade att delta av personal på den klinik de 

besökte. Intresserade patienter blev inbokade på besök som inte skulle störa deras medicinska 

vård. Deltagarna hade haft diabetes mellan 5-25 år och medicinerades med antingen orala 

blodsockersänkande läkemedel, insulin eller både och. Patienterna hade haft sina fotsår från 8 

månader upp till 18 månader. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, före och 

efter patientens besök på diabetesmottagningen på ett sjukhus i Kanada. Intervjuerna varade ca 1 

timma och spelades in. 

Dataanalys Det bandade materialet transkriberades, organiserades och kodades för att få fram olika teman. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats 4 teman framkom: Hur allt började, Dagliga utmaningar, Copingstrategier och hantering av 

rädsla och oförutsägbarhet. Deltagarna berättade om hur immobilitet påverkade det dagliga livet 

såsom att behöva sluta jobba, att bli socialt begränsad och att rädslan för nya sår eller att bli 

amputerad alltid finns i bakhuvudet. Studiens resultat visade på att de personer som hade 

diabetiska fotsår mötte stora utmaningar i både i familjen, på arbetet och i det sociala livet vilket 

ibland påverkar självkänslan. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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Artikel 5 

Referens Goodridge, D., Trepman, E., Sloan, J., Guse, L., Strain, L. A., McIntyre, J., & Embil, J. M. (2006). 

Quality of life of adults with unhealed and healed diabetic foot ulcers. Foot & Ankle International, 

27(4), 274-280. 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka livskvaliteten hos patienter diagnostiserade med diabetes 

med läkta och oläkta sår. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Deskriptiv jämförande tvärsnittsstudie 

Urval Två grupper, en grupp med 57 patienter med oläkta sår och en grupp med 47 patienter med läkta 

sår. Alla patienterna var äldre än 45 år och besökte en poliklinik specialiserad på diabetiska 

fotproblem.  

Inklusionskriterier: Diagnostiserade med diabetes mellitus typ 2 under minst ett år och kunde 

förstå och prata engelska.  

Exklusionskriterier: Hade andra stora faktorer som kunde påverka livskvaliteten, som till exempel 

dialysbehandling eller blindhet samt grad 5 enligt Wagners klassificering (gangrän hela foten) och 

genomgått amputation, varit inlagd på sjukhus eller vårdhem under en längre tid och att inte kunna 

tillhandhålla informerat samtycke. 

Datainsamling Patienternas sår blev kliniskt undersökta och klassificerade av en specialist på diabetiska 

fotproblem. Telefonintervjuer användes för att samla in data om demografiska och allmänna 

hälsofaktorer, som också kompletterades av läkarjournaler. Telefonintervjuerna genomfördes av 

fyra forskarassistenter efter att huvudforskaren genomfört testintervju. Telefonintervjuerna varade 

mellan 30-55 minuter. Frågeformuläret Short Form 12 (SF-12) användes för att mäta 

hälsorelaterad livskvalitet som består av Physical Health Component Summary (PCS) och Mental 

Health Component Summary (MCS). Gruppen med oläkta sår fick fylla i Cardiff Wound Impact 

Scale (CWIS) för att undersöka hur det oläkta såret påverkade deras livskvalitet.  

Såren undersöktes utifrån läkarjournaler gällande antal sår, lokalisation, djup och hur länge de haft 

oläkt sår eller hur längesedan det var såret hade läkt. Fotsåren graderades enligt Wagners 

klassifikation.  

Dataanalys Statistisk analys genomfördes i statistikprogrammet SPSS. Deskriptiv analys användes för att 

undersöka alla studerade variabler. Chi-Square test användes för att analysera variabler som 

utbildningsnivå och boendesituation. Student´s envägs t-test användes för att analysera jämförelser 

av medelvärden och standardavvikelse. Bivariat analys användes för att jämföra gruppen med 

patienter med läkta sår med gruppen med patienter med oläkta sår med varandra.  

Bortfall 10 personer. 

Slutsats Patienterna med oläkta sår rapporterade signifikant mer begränsningar i livet än gruppen med läkta 

sår. Begränsningarna var bland annat att de hade svårt att kunna genomföra lagom fysisk aktivitet, 

utföra något bestämt, kunna arbeta eller göra andra aktiviteter samt att de hade ett begränsat social 

liv. Enligt mätningen med CWIS rapporterade patienterna med oläkta sår att de var oroliga över 

såren, läkningen, att inte kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet, vilka skor de kunde använda 

och att deras sociala liv var begränsat.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 6 

Referens Mazlina, M., Shamsul, A. S., & Saini Jeffery, F. A. (2011). Health-related quality of life in 

patients with diabetic foot problems in malaysia. Medical Journal of Malaysia, 66(3), 234-238. 

Land  

Databas 

Malaysia 

PubMed 

Syfte Syftet var att utvärdera effekten av fotproblem på hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med 

diabetes i Malaysia. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

Prospektiv tvärsnittsstudie 

Urval 140 patienter med fotkomplikationer i en interventionsgrupp och 134 patienter med diabetes utan 

fotproblem i en kontrollgrupp. Bekvämlighetsurval användes där deltagarna rekryterades vid 

besök på en fotklinik under en fyramånadersperiod år 2007.  

Inklusionskriterier: Fotsår, perifer neuropati, perifer kärlsjukdom eller charcot fot.  

Exklusionskriterier: 18 år eller yngre, inte läs- eller skrivkunnig i engelska eller Bahsa Malaysia, 

svåra medicinska problem eller andra pågående sjukdomar som påverkar livskvaliteten, genomfört 

stora amputationer i ett eller båda benen eller varit inlagd på sjukhus senaste tre månaderna.  

Datainsamling Deltagarna fick fylla i två stycken frågeformulär. Det första frågeformuläret var om 

sociodemografiska faktorer och om de hade andra sjukdomar samt om diabetesbehandling. Det 

andra frågeformuläret var SF-36 om hälsorelaterad livskvalitet. Efter att de fyllt i frågeformulären 

undersöktes deltagarna av huvudforskaren samt två utbildade personal. Efter det kategoriserades 

fotskadorna i fyra grupper: Fotsår, Perifer neuropati, Perifer arteriell sjukdom och Charcot fot. Vid 

undersökningarna användes monofilament (fibertråd) och ABI för att ta reda på perifer neuropati 

och perifer arteriell sjukdom. Fotsåren graderades enligt Wagners klassifikation. 

Charcot fot undersöktes kliniskt och röntgades.   

Dataanalys Data analyserades i statistikprogrammet SPSS. För att analysera skillnader mellan de två 

grupperna användes oberoende t-test. För varje domän i SF-36 användes Mann-Whitney U-test för 

att analysera skillnaderna mellan grupperna.  

Bortfall 24 personer. 

Slutsats Patienterna som hade diabetes och fotproblem rapporterade en generell sämre livskvalitet än de 

patienterna i kontrollgruppen med diabetes. Störst skillnad rapporterades i fysisk funktion och i 

fysisk rollfunktion. Detta visade på att det fanns stora begränsningar i rörelseförmågan hos 

patienter med diabetiska fotsår. Patienter med diabetiska fotsår hade även sämre mental hälsa än 

de patienter utan sår.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Ribu, L., Rustøen, T., Birkeland, K., Hanestad, B. R., Paul, S. M., & Miaskowski, C. (2006). The 

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

life. Journal of Pain, 7(4), 290-299. doi:10.1016/j.jpain.2005.12.002 

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva prevalensen och förekomsten av smärta orsakad av diabetiska 

fotsår vid gång, stående, under natten och hur det påverkar patienternas hälsorelaterade livskvalitet 

genom att använda allmänna och sjukdomsspecifika instrument.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittstudie  

Urval 177 deltagare var möjliga för studien och av dem var det 127 patienter som valdes ut för studien. 

Patienterna rekryterades från sex stycken diabetiska polikliniker i Oslo. Alla patienter hade 

behandlats på någon av klinikerna mellan augusti 2002 - augusti 2003.  

Inklusionskriterier: Över 20 år, diagnostiserade med diabetes typ 1 eller 2, hade ett eller flera 

diabetiska fotsår nedanför malleolerna, mentalt adekvata och kunde läsa och skriva på norska.  

Exklusionskriterier: Boende på vårdhem, personer som hade kognitiv eller mental ohälsa, personer 

med bara bensår eller enbart enkla fotproblem.  

Datainsamling Patienterna fick svara på ett frågeformulär om demografiska variabler som kön, ålder, 

boendeförhållanden, utbildningsnivå och anställningsform. De fick även självrapportera 

diabetestyp och hur länge de haft diabetes, vilket verifierades av personalen eller ur läkarjournaler. 

Labproverna HbA1c och CRP togs. Längd och vikt rapporterades från patienterna själva eller ur 

läkarjournaler för att kunna räkna fram BMI. Även tidigare komplikationer av diabetes, hjärt-

kärlsjukdom, retinopati och neuropati, Charcot fot och amputation samt användning av insulin och 

diabetiska läkemedel självrapporterades och verifierades av läkarjournaler.  

Det undersöktes hur länge patienterna haft såren och dess lokalisation, storlek och grad (Wagners 

klassifikation). Förlust av känsel och perifer kärlsjukdom i de lägre extremiteterna undersöktes.  

Patienterna fick fylla i frågeformuläret SF-36 om hälsorelaterad livskvalitet och ett 

sjukdomsspecifikt instrument kallat DFS (Diabetes Foot Ulcer Scale).  

Förekomst av smärta rapporterades genom att använda två frågor från domänen fysisk hälsa i 

DFS.  

Dataanalys För att analysera demografiska och sjukdomsspecifika variabler användes deskriptiv analys. För 

att analysera skillnader mellan de undersökta variablerna användes ANOVA eller chi-square test. 

För att analysera skillnaden mellan de tre grupperna av smärta som framkom användes post hoc 

analys.  

Bortfall 8 personer. 

Slutsats Patienterna delades in i tre grupper efter hur mycket smärta orsakat av diabetiska fotsår de uppgav 

(ingen smärta, smärta periodvis och ihållande smärta) 75 % av patienterna rapporterade smärta på 

grund av diabetiska fotsår vid både gång och stående samt under natten. De patienter som 

rapporterade ihållande smärta orsakad av diabetiska fotsår rapporterade sämst hälsorelaterad 

livskvalitet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 8 

Referens Ribu, L., Hanestad, B. R., Moum, T., Birkeland, K., & Rustoen, T. (2007a). 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. Quality of Life Research, 16(2), 179-189. 

doi:10.1007/s11136-006-0031-y 

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att 1. Beskriva hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med diabetiska 

fotsår, genom att jämföra hälsorelaterade livskvalitet med en grupp utan diabetes samt ännu en 

grupp med diabetes. 2. Att utforska sociodemografiska skillnader och livsstilsfaktorer mellan 

grupperna.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

Tvärsnittsstudie 

Urval 127 deltagare i gruppen med diabetiska fotsår.  

Alla patienterna som valdes ut hade varit behandlade på ett av sex sjukhus i Norge mellan augusti 

2002 - augusti 2003. Inklusionskriterier: 20 år eller äldre, diagnostiserad med diabetes typ 1 eller 

2, hade haft ett eller flera fotsår nedanför malleolerna, mentalt friska, kunna skriva och läsa norska 

och ha besökt polikliniken på sitt lokala sjukhus. Exklusionskriterier: Boende på vårdhem, 

kognitiv eller mental sjukdom, enbart bensår eller enkla fotproblem.  

221 deltagare med diabetes. 5903 deltagare i gruppen från den allmänna befolkningen. Deltagarna 

till dessa två grupper valdes ut från ett statistiskt register i Norge. 10 000 deltagare över 15 år 

valdes ut att medverka i lottningen och frågeformulär skickades ut där 6827 personer svarade 

inom perioden oktober 2002 - februari 2003. Utifrån de 6827 personerna delades deltagarna in i 

två grupper. I gruppen allmän befolkning blev antalet deltagare 5903 personer och i gruppen med 

personer med diabetes blev antalet 221 personer.  

Datainsamling Deltagarna kategoriserades utifrån sociodemografiska variabler som kön, ålder, 

boendeförhållanden, utbildningsnivå och anställningsform. Livsstilsfaktorerna vikt och längd 

självrapporterades och därefter räknades BMI ut. Frågor om tobaksvanor kartlades. Samtliga 

deltagare fick fylla i frågeformuläret SF-36 om hälsorelaterad livskvalitet. 

Dataanalys Statistisk analys genomfördes i statistikprogrammet SPSS. För att studera skillnader i 

demografiska variabler och livsstilsvariabler mellan de tre grupperna användes Chi-square test 

tillsammans med Cramer´s V mätinstrument. Skillnader mellan grupperna gällande hälsorelaterad 

livskvalitet analyserades med oberoende t-test. 

Bortfall 8 personer. 

Slutsats Patienter med diabetes och fotsår jämfördes med diabetesgruppen utan fotsår och visade att på en 

signifikant lägre livskvalitet på alla domäner i SF-36 frågeformuläret i gruppen med diabetes och 

fotsår. De största skillnaderna fanns i begränsad fysisk rollfunktion, fysisk funktion, begränsad 

emotionell rollfunktion och social funktion. Där alla p-värden var mindre än 0,001. Även den 

fysiska hälsan var sämre i gruppen med diabetiska fotsår än i gruppen med diabetes. Gruppen med 

diabetes och fotsår rapporterade en sämre livskvalitet generellt på alla domäner i SF-36 jämfört 

med gruppen utan diabetes, de minsta skillnaderna som framkom mellan grupperna var att den 

mentala hälsan var sämre i gruppen med diabetes och fotsår.  I gruppen med patienter med 

diabetiska fotsår framkom det att BMI och hälsorelaterad livskvalitet hade ett samband med 

varandra.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I  
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Referens Ribu, L., Hanestad, B. R., Moum, T., Birkeland, K., & Rustoen, T. (2007b). Health-related quality 

of life among patients with diabetes and foot ulcers: Association with demographic and clinical 

characteristics. Journal of Diabetes and its Complications, 21(4), 227-236. 

doi:10.1016/j.jdiacomp.2007.02.001 

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte  

 

Syftet med studien var 1. Att beskriva sociodemografiska variabler, typiska kännetecken relaterat 

till diabetes och sår, senkomplikationer och behandlingsfaktorer för patienter med diabetiska 

fotsår. 2. Att utforska kopplingar mellan patienters livskvalitet och sociodemografiska variabler, 

kännetecken relaterat till diabetes och sår, senkomplikationer och behandlingsfaktorer. 3. Att 

utforska vilka av dessa variabler och kännetecken som starkast påverkar variationerna i 

hälsorelaterad livskvalitet hos patienterna med diabetiska fotsår.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

Tvärsnittstudie 

Urval 127 deltagare. Alla deltagarna var behandlade på poliklinik på sitt lokala sjukhus mellan augusti 

2002 - augusti 2003. Deltagarna valdes ut enligt bekvämlighetsurval.  

Inklusionskriterier: Ett diabetiskt fotsår nedanför malleolerna, 20 år eller äldre, diabetes typ 1 eller 

2, mentalt frisk, kunde skriva och läsa norska och besökt poliklinik på deras lokala sjukhus. 

Exklusionskriterier: Boende på vårdhem, kognitiv svikt, mental ohälsa, endast hade bensår eller 

enkla fotproblem.  

Datainsamling Data samlades genom att mäta sociodemografiska variabler som boendesituation, utbildningsnivå 

och sysselsättningsgrad. Data kategoriserades angående kännetecken för diabetes och sår. 

Deltagarna fick fylla i frågeformuläret SF-36 om hälsorelaterad livskvalitet.  

Dataanalys Data analyserades med statistikprogrammet SPSS. Tvådimensionell analys användes för att 

undersöka korrelationen mellan demografiska variabler, kliniska variabler och hälsorelaterad 

livskvalitet. ANOVA och Pearson´s r factor användes för att analysera statistisk signifikans.  

Bortfall 8 personer. 

Slutsats Variabler som var signifikanta för livskvaliteten var dåligt kontrollerat blodsocker, BMI <25 

kg/m2, senkomplikationer som retinopati, neuropati, högt CRP och sår större än 5 cm2, ABI <0,9, 

samt perifer kärlsjukdom. Demografiska variabler hade liten påverkan på livskvaliteten i denna 

studie.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I 
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Referens Ribu, L., Birkeland, K., Hanestad, B. R., Moum, T., & Rustoen, T. (2008). A longitudinal study of 

patients with diabetes and foot ulcers and their health-related quality of life: Wound healing and 

quality-of-life changes. Journal of Diabetes and its Complications, 22(6), 400-407. 

doi:10.1016/j.jdiacomp.2007.06.006 

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att 1. utvärdera sårläkning under en 1-årig uppföljning av patienter med 

diabetiska fotsår. 2. Att jämföra hälsorelaterad livskvalitet hos dessa patienter vid baseline, efter 6 

månader och 12 månader. 3. Att utvärdera om sårläkning är relaterat till förändringar i 

patienternas livskvalitet.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie.  

Prospektiv longitudinell.  

Urval Patienter från 6 sjukhus i Norge rekryterades vid besök hos diabetessjuksköterskan på kliniken för 

sårbehandling. 170 patienter tillfrågades och 135 tackade ja till att delta.  

Inklusionskriterier: 20 år eller äldre, diabetes typ 1 eller 2, hade haft ett eller flera fotsår under 

malleolerna, mentalt frisk, kunna prata och skriva norska samt hade besökt någon av klinikerna.  

Exklusionskriterier: Boende på vårdhem, mental ohälsa, endast bensår eller bara enkla fotproblem. 

Datainsamling Data samlades in vid baseline, efter 6 månader och efter 12 månader. 

Data samlades in genom att patienterna fick genomgå kliniska tester samt fylla i frågeformuläret 

SF-36 om hälsorelaterad livskvalitet. 

Dataanalys Klinisk data analyserades med McNemar´s modifierade chi-square test. Statistiska signifikanta 

skillnader gällande hälsorelaterad livskvalitet analyserades med ANCOVA.  

Bortfall 8 personer 

Slutsats Patienter med oläkta sår skattade sin livskvalitet sämre än de med läkta sår. Patienter med oläkta 

sår uppgav att dem kände sig socialt isolerade i längre perioder. Patienter med läkta sår 

rapporterade en bättre mental hälsa. Sämre livskvalitet bedömdes kunna vara en riskfaktor kopplad 

till sårläkning. Utbildning och kunskap i egenvård behövde vara en pågående process och inte 

endast en engångsföreteelse.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I  
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Referens Sanjari, M., Safari, S., Shokoohi, M., Safizade, H., Rashidinezhad, H., Mashrouteh, M., & Alavi, 

A. (2011). A cross-sectional study in kerman, iran, on the effect of diabetic foot ulcer on health-

related quality of life. The International Journal of Lower Extremity Wounds, 10(4), 200-206. 

doi:10.1177/1534734611428728 

Land  

Databas 

Iran 

PubMed  

Syfte Syftet med studien var att ta reda på faktorer som påverkade livskvaliteten hos Iranska patienter 

med diabetes och fotsår med användning av den Iranska versionen av SF-36 frågeformuläret.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval 132 patienter med diabetiska fotsår rekryterades från ett sjukhus poliklinik och tre privata 

endokrinkliniker. 54 patienter hamnade i gruppen med diabetes och fotsår. 78 patienter hamnade i 

gruppen med enbart diabetes som inte hade fotsår.  

Inklusionskriterier: Diagnostiserade med diabetes typ 1 eller 2 och kunde läsa och skriva på 

persiska. 

Exklusionskriterier: Kognitiv och mental ohälsa eller bara hade bensår men inte diabetes. 

Datainsamling Diabetestyp och duration av sjukdomen självrapporterades av patienterna och kontrollerades 

genom intervjuer med personalen och genom läkarjournaler.  

Sårrelaterade faktorer som hur många sår de hade och information om tidigare sår eller amputation 

undersöktes. Såren klassificerade enligt Wagners skala baserat på kliniska undersökningar och 

läkarjournaler. Även förlorad känsel och perifer kärlsjukdom i de lägre extremiteterna 

undersöktes. Labprover togs på alla patienter.  

Alla patienter i båda grupperna fick fylla i frågeformuläret SF-36 om hälsorelaterad livskvalitet.  

Dataanalys Statistisk analys genomfördes i statistikprogrammet SPSS. Deskriptiv analys användes för 

analysera demografiska och sjukdomsrelaterade faktorer. För de andra variablerna räknades 

medelvärde, standardavvikelse och frekvens ut.  För att jämföra undersökningsgrupperna med 

varandra användes chi-square test och Student´s t test. För att beskriva de diabetiska fotsårens 

påverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten användes linjär regression som analysmetod. 

Confounders kontrollerades. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Patienterna i gruppen med diabetiska fotsår hade en sämre livskvalitet gällande fysisk funktion än 

gruppen med patienter med diabetes.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I  
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Referens Yao, H., Ting, X., Minjie, W., Yemin, C., Xiqiao, W., Yuzhi, J.. . Shuliang, L. (2012). The 

investigation of demographic characteristics and the health-related quality of life in patients with 

diabetic foot ulcers at first presentation. The International Journal of Lower Extremity Wounds, 

11(3), 187-193. 

Land  

Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Syftet var att 1. Förstå demografiska faktorer, sårklassificering enligt Wagner och hälsorelaterad 

livskvalitet hos patienter som för första gången besöker kliniken för ett nytt diabetiskt fotsår. 2. 

Undersöka påverkan av diabetiska fotsår och dess svårighetsgrad på patientens hälsorelaterade 

livskvalitet. 3. Utforska påverkan av diabetiska fotsår och dess samband på patientens 

hälsorelaterade livskvalitet.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv observationsstudie 

Urval 131 patienter valdes ut på en klinik i Shanghai.  

Inklusionskriterier: Patienter med typ 2 diabetes med diabetiska fotsår nedanför malleolerna och 

vara vid medvetande för att kunna kommunicera med forskaren.  

Exklusionskriterier: Fotsår som inte var orsakade av diabetes, hade akuta komplikationer, tumörer, 

kognitiv eller mental ohälsa och genomgått stora livsförändringar den senaste månaden. 

Datainsamling Patienterna intervjuades angående demografiska förhållanden som ålder, kön, blodtryck, 

tobaksvanor, alkoholvanor, matvanor, diabetes, hur länge de haft fotsår innan de besökt kliniken, 

historia av hjärt-kärlsjukdomar, cerebrovaskulär sjukdom, andra kroniska komplikationer av 

diabetesen, tidigare fotsår och amputation samt orsak till sår.  

Därutöver gjordes ett antal labprover, samt att de självständigt fick fylla i frågeformuläret SF-36 

om hälsorelaterad livskvalitet. 

Dataanalys Statistisk analys genomfördes i statistikprogrammet SPSS. Student`s t test eller ANOVA användes 

för att jämföra kvantitativ data. 

Bortfall 3 personer. 

Slutsats Patienterna med diabetiska fotsår skattade sin hälsorelaterade livskvalitet som sämre än den 

generella befolkningen, där den fysiska rollfunktionen var den domän som var mest påverkad. 

Patienter med djupa, stora, infekterade sår och ischemi eller ödem i benen påverkade fysisk och 

mental hälsa samt social funktion.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I 
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