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Sammanfattning 

Syfte: Att undersöka preventiva åtgärder för att förhindra fotsår hos diabetiker samt belysa de 

riskfaktorer som bidrar till uppkomsten. Metod: Datainsamlingen gjordes via sökmotorn 

ELIN@Dalarna samt databaserna Cinahl och PubMed. Resultat: Presentares utifrån elva 

artiklar. Resultatet visade att ett förhöjt tryck på foten var en stor riskfaktor för att utveckla 

fotsår och risken kunde minskas med en speciellt utformad sko. Studier visade också att 

undersökning av fötterna vid diabetes var viktigt. Ett ytterligare resultat var att information 

och undervisning i ett tidigt stadie var viktigt för att förebygga risken för utveckling av fotsår. 

Vidare bekräftades i resultatet att patienter med diabetes saknade adekvat kunskap om 

fotvård. Neuropati, deformerade fötter, förhårdnader, tryck, vaskulär sjukdom, illasittande 

skor och perforerande våld visade sig också vara riskfaktorer till utvecklandet av 

diabetesfotsår. Slutsats: Studien visar att diabetespatienter har bristfällig kunskap om sin 

sjukdom då de inte förstår vilka riskfaktorerna är och att de bidrar till utvecklingen av 

diabetesfotsår. Preventiva åtgärder och riskfaktorer är därför viktiga för sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal att känna till och ha kunskap om i det preventiva arbetet för att förhindra 

att diabetesfotsår uppstår.  

 

Nyckelord: diabetes, fot, fotsår, prevention, riskfaktorer 
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INTRODUKTION 

Historik om diabetes 

Sjukdomen diabetes mellitus har varit känd i över 3500 år och ordet diabetes hänförs den 

grekiske läkaren Aretaios från Kappadokien. Han menade att den med diabetes dricker rikligt 

och har stora urinmängder. Mellitus betyder honungssöt och avser urinens doft. På 1670- talet 

beskrivs den söta urindoften av Willis men glukosinnehåll i urinen dokumenterades inte 

förrän år 1776 av Dobson. I slutet på 1880-talet gjordes fynd vid operativa ingrepp på hundar 

genom att ett avlägsnande av bukspottkörteln gav diabeteslikande tillstånd. År 1921 

upptäcktes att bristen på insulin var orsaken till sjukdomen. Därefter har det framkommit att 

det finns olika typer av diabetes och behandling av sjukdomen (Agard, Berne, & Östman, 

2007). 

 

Vad är diabetes? 

För att kroppen ska fungera behöver våra celler energi i form av glukos, men det är viktigt att 

det varken är för mycket eller för lite glukos i blodet och därför regleras detta med hjälp av 

insulin. Insulinet produceras i bukspottkörteln i speciella celler, såkallade betaceller. När vi 

äter producerar dessa celler insulin för att hjälpa glukosen in till andra celler och vävnader i 

kroppen. När personen drabbas av diabetes fungerar inte denna reglering och glukoshalten i 

blodet blir för hög, så kallad hyperglykemi (Alvarsson et al., 2007). 

 

Två huvudgrupper av diabetes 

Det finns två huvudgrupper av diabetes, typ 1 och typ 2 och dessa leder till kronisk 

hyperglykemi (Ericson & Ericson, 2008). Typ 1 uppstår ofta i ung ålder och beror på att 

kroppens immunförsvar förstör cellerna i bukspottkörteln så insulinproduktionen upphör. Typ 

2, som oftast uppstår i vuxen ålder, beror på en försämrad upptagningsförmåga av insulin i 

cellerna och vävnaden i kroppen, eller en minskad frisättning av insulin (Alvarsson et al., 

2007). Vid insulinbrist får inte musklerna den glukos de behöver för att kunna fungera då kan 

de utvinna glukos genom att förbränna fria fettsyror. Nackdelen med att förbränna fettsyror är 

att det bildas restprodukter i form av ketonkroppar, dessa kan utnyttjas av det centrala 

nervsystemet som energi men de ketonkroppar som inte används omvandlas till aceton. Då 
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uppstår det tillstånd som kallas för ketoacidotisk koma (Ericson & Ericson, 2008). Förr i tiden 

dog de flesta personer med diabetes av just ketoacidotisk koma (Wikblad, 2006).  

 

Förekomst av diabetes 

År 2003 beräknades ungefär 194 miljoner av världens befolkning ha sjukdomen diabetes 

(Khamseh, Vatankhah, & Baradaran, 2007). Forskare tror även att siffrorna kommer öka och 

att diabetes kommer krypa allt längre i åldrarna till följd av ett allt mer stillasittande och 

stressfylld livsstil (Wikblad, 2006). I Sverige finns det cirka 300 000 personer med sjukdomen 

diabetes. Diabetes typ 1 står för 10-15 procent av förekomsten och typ 2 står för 85-90% av 

förekomsten (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2007). Det är cirka 40 barn 

per 100 000 i åldern 0-14 år som drabbas diabetes typ 1 varje år. Det är stora skillnader 

mellan länder och i Kina och Japan är frekvensen så låg som 1 barn per 100 000 som drabbas 

av diabetes varje år. Vad som ligger bakom denna stora skillnad är ärftlighet, levnadsvanor 

med mera (Ericson & Ericson, 2008). På grund av den höga förekomsten av diabetes räknas 

sjukdomen idag till en av våra stora folksjukdomar i Sverige (Alvarsson et al., 2007).  

 

Symtom av diabetes 

Symtomen på diabetes kan i början vara diffusa och utvecklas successivt under flera veckors 

tid. Patienten märker då främst av ökade urinmänger, törst, torr hud, torra slemhinnor, 

minskat i vikt, trött i kroppen och att utandningsluften kan lukta aceton (Ericson & Ericson, 

2008).  

 

Komplikationer vid diabetes 

Diabeteskomplikationer är vanliga då diabetes påverkar hela kroppen. Det kan till exempel 

handla om en neuropati (skada på nerver) eller en skada på kärl (Bharara, Viswanathan, & 

Cobb 2008). Dessa skador är en senkomplikation som drabbar 50 procent av de som har 

diabetes (Wikblad, 2006). Nervskadan är en komplikation som utvecklas under en lång tid 

och förblir permanent. När känseln i fötterna är försämrad betyder det att signalen tillbaka till 

hjärnan från fötterna inte fungerar som den ska (Bielby, 2006). Det kan gå så långt att 

termoreceptorerna och mekanoreceptorerna i huden skadas och leder till ökad temperatur och 

det skadade området ändrar färg (Bharara et al., 2008). En annan typ av neuropati är motorisk 

neuropati som kan leda till att musklerna i fötterna försvagas och det kan ge deformiteter i 
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fötterna (Wikblad, 2006). Långvarig hyperglykemi (för hög blodsockernivå) kan leda till fot- 

och bensår. Fotkomplikationerna kan vara hudsår, destruktion av djupare vävnader samt 

sårinfektion (Ericson & Ericson, 2008). Majoriteten av alla diabetessår uppkommer i framfots 

eller tå-regionen (Bus, Van Deursen, Kanade, Wissink, Manning, Van Baal & Harding, 2009).  

 

Diabetesfotsår 

Fotsår är en allvarlig komplikation hos personer med diabetes. På grund av neuropati kan 

personen ha svårt att känna när till exempel skorna skaver eller när den trampar på något vasst 

så att ett sår uppstår (Bielby, 2006). Av cirka 15 procent av de 150 miljoner personer som har 

diabetes i världen har det beräknats att de kommer att utveckla ett fotsår någon gång 

(Wikblad, 2006).  

Många personer med diabetes är rädda för komplikationer, speciellt för de som leder till en 

amputation. I Sverige är kostnaderna väldigt höga och behandling av fotsår och amputation 

får ekonomiska konsekvenser. I västvärlden är fotsår hos diabetiker orsaken till ca 70 procent 

av amputation i nedre extrimiteterna (Wikblad, 2006).  

 

I Sverige har Socialstyrelsen utvecklat riktlinjer för diabetiker och fotkomplikationer. 

 Fötterna skall kontrolleras minst en gång per år och deras tillstånd ska dokumenteras i 

journalen. 

 En kärlkirurg ska bedöma möjligheten att byta eller vidga kärlen innan en amputation 

får ske. 

 En fotterapeut med adekvat utbildning bör tillhöra sjukvårdsorganisationen och ingå i 

diabetesteamet (Wikblad, 2006). 

 

Lidande vid fotsår 

Fotsår är mycket vanligt hos diabetiker och medför mycket lidande och enligt Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) finns tre olika lidande. Livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande är bland annat kopplat till stress och andra 

faktorer i människors vardag som är förankrat i dess livsvärld. Sjukdomslidande är något som 

drabbar människor på grund av en sjukdom eller annan ohälsa, till exempel diabetes. Det 

kommer ofta utav symtomen (smärta, klåda, illamående med mera) från sjukdomen eller bara 

av vetskapen av att vara sjuk (ensamhetskänsla, sårbarhetskänsla med mera). Vårdlidande är 



4 

 

det lidande som skapas när en patient inte blir sedd och tagen på allvar av vården. Det kan 

bero på brist på vård eller okunskap inom vårdandet (Dahlberg et al., 2003).  

 

Studien av Valensi, Girod, Baron, Moreau-Defarges och Guillon (2005) visade att de som 

hade fotsår upplevde sämre hälsa och mer lidande än de utan fotsår. De personer som hade 

utvecklat fotsår hade också haft diabetes längre, bodde ensamma i större utsträckning, var till 

största delen äldre män, behandlades mestadels med insulin och kände ett större livslidande 

och sjukdomslidande än de utan fotsår. De största skillnaderna mellan grupperna var fysisk 

funktion, social funktion, förändrad livsroll och upplevelse av hälsa och det var de utan fotsår 

som upplevde sig må bäst (Valensi et al., 2005).  

 

Sjuksköterskans yrkesroll 

I sjuksköterskans omvårdnadsarbete ingår det att planera och utföra planerade eller ordinerade 

omvårdnadsåtgärder (Ehnfors, Ehrenberg, & Thorell-Ekstrand, 2007). Syftet med att 

omvårdnadsåtgärderna genomförs är att hälsa ska främjas och bibehållas och välbefinnande 

likaså.  Sjuksköterskan ska även förebygga sjukdom och ohälsa (Ehnfors et al., 2007). 

 

I Lag (SFS, 1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 2 kap § 1 står 

det att ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet” (Raadu, 2007 s. 39). Vidare står det i Hälso- och 

sjukvårdslag [HSL] (SFS, 1982:763) under § 2 c att ”Hälso- och sjukvården ska arbeta för att 

förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges 

upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada” (Raadu, 2007 s. 109). 

Sjuksköterskan arbetar under dessa stadgar och kopplat till diabetes så har hon skyldighet att 

ha kunskap om diabetes och riskfaktorer kopplade till det.  

Problemformulering  

Målet med denna studie var att erhålla kunskap kring hur vårdpersonal kan förebygga fotsår 

hos diabetiker och vilka riskfaktorer som är viktiga att belysa. Genom att sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal får ökad kunskap och förståelse för detta ämne kan patienters lidande 

minskas och onödiga kostnader också minskas för både patienter och samhället.  
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Syfte 

Att undersöka preventiva åtgärder för att förhindra fotsår hos diabetiker samt belysa de 

riskfaktorer som bidrar till uppkomsten. 

 

Frågeställningar 

Vilka preventiva åtgärder finns för fotsår hos diabetiker? 

Vilka är riskfaktorerna för utvecklingen av fotsår hos diabetiker? 

METOD 

Design 

Studien har genomförts som en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2003).  

 

Urval av litteratur 

Artiklarna till studien söktes vid sökmotorn ELIN (Electronic Library Information Navigator) 

och databasen CINAHL och PubMed. Sökorden som använts är diabetes, foot ulcers, foot, 

risk factors, prevention och interventions. Sökorden har använts enskilt eller i kombination 

(se tabell 1). I valet av artiklar har författarna först läst artiklarnas titel. Om titeln ansågs 

relevant för studiens syfte lästes även dess abstract. Fanns det information i abstractet som 

matchade studiens syfte och frågeställning lästes artikeln i fulltext. Vidare granskades artikeln 

om den innehöll relevant information i förhållande till aktuell frågeställning. Därefter 

granskades artiklarna med hjälp av granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar 

(se analys). Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle matcha författarnas syfte 

och frågeställning, vara skrivna på engelska och ha en hög eller medelhög kvalitet (se analys).  

De skulle även finnas i fulltext och vara publicerade mellan år 2000-2010. 

Exklusionskriterierna bestod av artiklar som inte hade fokus på omvårdnad och som inte 

matchade studiens syfte och frågeställning.  
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Tabell 1. Översikt över artikelsökningen. 

Sökmotor/ Sökord Avgränsningar 

Antal 

träffar 

Granskade 

med mall 

Inkluderade 

artiklar 

i resultatet 

Databas 

     ELIN@Dalarna* Diabetes 2000-2010, 76803 

  

 

AND Foot 

ulcers fulltext 318 16 3 

ELIN@Dalarna* Diabetes 2000-2010, 76803 

  

 

AND 

Interventions fulltext 2185 

  

 

AND Foot 

 

73 4 2 

ELIN@Dalarna* Diabetes 2000-2010, 76803 

  

 

AND Risk 

factors fulltext 7860 

  

 

AND Foot 

 

139 2 1 

ELIN@Dalarna* Diabetes 2000-2010 76803 

  

 

AND 

Prevention fulltext 4524 

  

 

AND Foot 

 

117 2 1 

Cinahl Diabetes 2000-2010, 

   

  

fulltext, 3556 

  

 

AND Foot 

abstract 

tillgängligt 162 3 2 

PubMed 

 

 

Diabetes 

AND Foot 

ulcers 

AND Risk 

factors 

2000-2010, 

fulltext, 

abstract 

tillgängligt 

64275 

 

677 

 

135 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

      Summa: 

   

30 11 

 

*= artiklarna som sökts via sökmotorn ELIN@Dalarna (Electronic Library Information 

Navigator) kommer från databaserna Blackwell, Elsevier och Informaworld.  

 

Tillvägagångssätt  

Uppsatsförfattarna sökte artiklarna till resultatdelen enskilt. Artiklarna lästes också enskilt och 

i detta steg gjordes också ett första urval. De artiklar som kvarstod granskades sedan 

tillsammans. Sammanställningen av resultatet gjordes enskilt men texten har sedan 

analyserats och skrivits tillsammans.  
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Analys 

Artiklarna bedömdes med hjälp av två olika granskningsmallar: Checklista för kvantitativa 

artiklar och checklista för kvalitativa artiklar (se bilagorna 1 och 2). Checklistorna är 

modifierade efter Forsberg & Wengström (2003), fungerar så att de innehåller flertalet frågor 

och för varje ja svar så får artikeln ett poäng och för varje nej svar får artikeln noll poäng. 29 

poäng var maxpoäng och 23 poäng var medel på den kvantitativa granskningsmallen. 25 

poäng var maxpoäng och 20 poäng var medel på den kvalitativa granskningsmallen. De 

kvantitativa artiklar som uppnått medel inkluderades och de kvalitativa artiklar som uppnått 

medel inkluderades (Forsberg & Wengström, 2003). När resultatdelen arbetades fram och 

materialet analyserades var det viktigt att ha tydlig struktur för presentationen. Författarna 

konstruerade därför teman baserat på likhet i innehåll.  

 

Etisk granskning 

I en litteraturstudie behövs inget etiskt tillstånd men uppsatsförfattarna har strävat efter att 

återge resultatet på ett sanningsenligt vis. Alla människor har dock egna värderingar och det 

kan därför vara svårt att förhålla sig objektiv vid läsning av en text. På grund av det kan viss 

subjektivitet förekomma i granskningen.  

 

Tabell 2. Presentation av artiklar som ligger till grund för uppsatsens resultat  

Författare Land/År Titel Design/ 

Metod 

Antal 

deltagar

e (=N) 

Poäng  

från 

kvalitets-

granskning 

Calle-Pascual 

A.L.,  

Durán A., 

Benedí A.,  

Calvo M.I.,  

Charro A.,  

Diaz J.A., 

Calle J.R.,  

Gil E., 

Marañes J.P., 

Cabezas-

Cerrato J. 

Spanien 2002 A 

preventative 

foot care 

programme 

for people 

with diabetes 

with different 

stages of 

neuropathy 

Kvantitativ 

Prospektiv 

observations 

studie baserad 

på 

frågeformulär 

N=308 24/29 

Gale L., 

Vedhara K., 

Searle A., 

Kemple T., 

Campbell R. 

Storbritannien 

2008 

Patients’ 

perspectives 

on foot 

complication

s in type 2 

Kvalitativ 

studie baserad 

på 

semistrukturer

ade intervjuer 

N=18 22/25 
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diabetes 

Iversen M.M., 

Østbye T., 

Clipp E., 

Midthjell K., 

Uhlving S., 

Graue M., 

Hanestad B.R. 

Norge 2008 Regularity of 

preventive 

foot care in 

persons with 

diabetes: 

Results from 

the Nord-

Trøndelag 

healt study 

Kvantitativ 

studie baserad 

på 

frågeformulär 

N=1312 26/29 

Johnson M., 

Newton P., 

Jiwa M., 

Goyder E. 

England 2005 Meeting the 

educational 

needs of 

people at risk 

of diabetes-

related 

amputations 

Kvalitativ 

studie baserad 

på intervjuer  

med ”vignette 

teknik” 

N=15 24/25 

Khamseh 

M.E., 

Vatankhah N., 

Baradaran 

H.R. 

Iran 2007 Knowledge 

and practice 

of foot care 

in Iranian 

people with 

type 2 

diabetes 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie 

baserad på 

frågeformulär 

N=148 23/29 

Lavery L.A., 

Peters E JG., 

Armstrong 

DG. 

 

USA 2008 What are the 

most 

effective 

interventions 

in preventing 

diabetic foot 

ulcers 

Kvantitativ 

Fall - kontroll 

studie 

N=87 23/29 

Owings T.M., 

Apelqvist J., 

Stenström A., 

Becker M., 

Bus A., 

Kalpen A., 

Ulbrecht J.S., 

Cavanagh P.R. 

USA 2009 Plantar 

pressures in 

diabetic 

patients with 

foot ulcers 

which have 

remained 

healed 

Kvantitativ 

studie baserad 

på 

intervju,   

frågeformulär 

samt 

fotinspektion 

N=49 23/29 

Rasli MHM., 

Zacharin MR. 

Australien 

2008 

Foot 

problems and 

effectiveness 

of foot care 

education in 

children and 

adolescents 

with diabetes 

mellitus 

Kvantitativ, 

studie baserad 

på 

frågeformulär 

och 

fotinspektion 

N=557 26/29 

Schmidt S., 

Mayer H., 

Tyskland 2008 Diabetes foot 

self-care 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie 

N=269 26/29 
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Panfil E-M. practices in 

the German 

population 

baserad på 

frågeformulär 

Searle A., 

Wetherell 

M.A., 

Campbell R., 

Dayan C., 

Weinman J., 

Vedhara K. 

Storbritannien 

2008 

Do patients’ 

beliefs about 

type 2 

diabetes 

differ in 

accordance 

with 

complication

s: An 

investigation 

into diabetic 

foot 

ulceration 

and 

retinopathy 

Kvantitativ, 

studie baserad 

på 

frågeformulär 

N=66 26/29 

Winkley K., 

Stahl D., 

Chalder T., 

Edmonds 

M.E., 

Ismail K. 

Storbritannien 

2007 

Risk factors 

associated 

with adverse 

outcomes in a 

population-

based 

prospective 

cohort study 

of people 

with their 

first diabetic 

foot ulcer 

Kvantitativ, 

prospektiv 

befolknings- 

undersökning 

(kohort studie) 

N=262 23/29 

 

RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet under fyra övergripande teman som berör riskfaktorer för 

utvecklingen av diabetesfotsår samt preventiva åtgärder: Tryck och avlastning, Undersökning 

av diabetesfoten, Information, undervisning och kunskap, samt Övriga riskfaktorer till 

utvecklandet av diabetesfotsår 

 

Tryck och avlastning 

Owings, Apelqvist, Stenström, Becker, Bus, Kalpen, Ulbrecht och Cavanagh (2009) 

undersökte risken av det tryck som skor utgör på fotsulan hos diabetespatienter. Patienterna 

som inkluderades i denna studie hade deformerade fötter och hade haft diabetesfotsår som läkt 

och förblivit läkta. Författarna till studien kom fram till att det var farligast att ha ett förhöjt 
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tryck på hallux och mellanfotsbenen (Owings et al., 2009). Lavery, Peters och Armstrong 

(2008) kom även de fram till att det fanns punkter på foten där det var störst risk att utveckla 

sår och föreslog att personal borde undersöka dessa punkter för att minska risken för fotsår.  

Studien av Owings et al., (2009) visade att personer som har haft diabetesfotsår som läkt hade 

använt skor som avlastade fotsulan samt följt de råd som de fått, bland annat att inte gå 

barfota. Owings et al., (2009) föreslog att det tryck som mäts inuti skorna bör vara det tryck 

som ska ligga till grund för bedömning om avlastningsskor blir aktuellt för patienten. Trycket 

på foten bör ligga runt 200 kPa för att inte nya sår ska uppstå. Owings et al. (2009) menade att 

om mätning av trycket på foten kan bli vanligt förekommande och ett tryck på runt 200 kPa 

kan uppnås så bör patienter med risk för fotsår och patienter som haft fotsår löpa mindre risk 

för att utveckla nya fotsår (Owings et al., 2009).  

 

Undersökning av diabetesfoten 

Enligt Iversen, Østbye, Clipp, Midthjell, Uhlving, Graue och Hanestad (2008) var den 

viktigaste aspekten för att förebygga fotsår regelbunden fotinspektion, både att patienter gör 

det själv och att de får dem undersökta av vårdpersonal. Knappt 60 % av patienterna sa att de 

själva regelbundet kontrollerade sina fötter eller fick sina fötter inspekterade av 

vårdspersonal. Regelbundna fotkontroller skedde oftast för de som redan hade 

diabeteskomplikationer, var äldre, hade haft diabetes i mer än 10 år, var kvinna, hade lägre 

utbildningsnivå eller hade större midjeomfång (Iversen et al., 2008). Även Searle, Wetherell, 

Campbell, Dayan, Weinmann och Vedhara (2008) kom i sitt resultat fram till att patienter 

med fotsår upplevde bättre egenvård, i form av kontroll av fötter, än patienterna utan fotsår. 

I studien Gale, Vedhara, Searle, Kemple och Campbell (2008) framgick det att 

diabetespatienter hade fått information om att undersöka sina fötter regelbundet men syftet 

med kontrollerna var inte tydligt nog. En deltagare sa: ”It’s a load of old tosh isn’t it? What 

would I want to check them [feet] every morning for?”  (Gale et al., 2008 s. 560). Deltagarna 

var inte rädda för att få skavsår eller trampa på någonting vasst när de gick barfota eller i 

sandaler. De hade föreställningen om att de skulle känt om det fanns något i skon eller om de 

trampar på något  (Gale et al., 2008).  

I Khamseh et al’s studie (2007) framgick det att majoriteten av patienterna inte visste om att 

de borde kontrollera fötterna och skorna dagligen eller hur de skulle klippa sina tånaglar.  

Schmidt, Mayer och Panfil (2008) ville undersöka i vilken utsträckning som personer med 

diabetes utför egenkontroll av sina fötter. Författarna undersökte också om det fanns några 
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skillnader mellan olika grupper av personer med risk för diabetesfotsår. Indelningen skedde 

med hänsyn till hur många egenvårdsprogram, i form av kontroll av fötter, de har genomgått. 

Grupp ett: aldrig, grupp två: en gång, grupp tre: två till tre gånger och grupp fyra: mer än tre 

gånger. Resultatet visade att grupp 4 fyra innehöll de personer som utförde den bästa 

egenvården och att de som hade en diagnostiserad neuropati eller perifier vaskulär sjukdom 

var de som i störst utsträckning deltog i egenvårdsprogram (Schmidt et al., 2008).  

 

Information, undervisning och kunskap 

I en studie av Rasli och Zacharin (2008) följdes en grupp barn och ungdomar som hade typ 1 

och typ 2 diabetes eftersom de ville undersöka vikten av att ge tidig information om fotvård 

för att minska risken för diabetesfotsår. Deltagarna samt föräldrarna fick muntlig och skriftlig 

information kring skötsel av fötterna. Informationen innehöll optimal klippning av naglarna, 

skötsel av förhårdnader, vikten av bekväma och välsittande skor och att det är bra att använda 

bomullsstrumpor som låter huden andas. Vid uppföljningen visade det sig att fotproblemen 

hade halverats. Rasli och Zacharin (2008) påpekade i sin diskussion att dessa barn och 

ungdomar ännu inte utvecklat några diabetesfotsår. Författarna anser att det är viktigt att 

diabetiker får mer kunskap om hur de ska undersöka fötterna för att sår inte ska uppstå. De 

anser även att de behöver fortlöpande information och undervisning för minska risken för 

diabetesfotsår ytterligare (Rasli & Zacharin, 2008).  

Johnson, Newton, Jiwa och Goyder (2005) visade i sin studie att diabetiker var i behov av 

tidig information och undervisning om hur de skulle kontrollerar sina fötter för att tidigt 

upptäcka sår och undvika framtida komplikationer. Johnson et al. (2005) menade att som 

vårdpersonal är det viktigt att inte bara ge information och undervisa patienterna utan att 

också se till att de hålls motiverade att lära sig mer om sjukdomen och sköta den. En stor del 

av deltagarna i studien av Johnson et al. (2005) förstod inte att sjukdomen kunde ge 

komplikationer som kan påverka deras liv. En av deltagarna sa: 

”When I first got it, I was er, ’Oh, it’s only diabetes’. I didn’t know anything about it, 

and I just thought it were another illness, i didn’t realise at the end of the day, I’d to 

have become like this, I didn’t realise ’it’ll not happen to me’, but it has, everything’s 

happend….I know when I were younger, I neglected myself, I really did, and now I’m 

paying for it.” (Johnson et al., 2005 s. 328). 

 



12 

 

Det framkom i studien av Johnson et al. (2005) att patienterna inte förstått vikten av den 

information som de fått. Deltagarna i studien kände sig besvika över att de inte hade fått 

tillräcklig information och undervisning i hur de skulle ta hand om sin sjukdom. Författarna 

menade att en möjlig förklaring till detta var stora variationer i vårdpersonalens kunskap och 

hur de gav ut informationen till patienterna (Johnson et al., 2005).   

En deltagare sa: ”I mean, I was never told about the importance of looking after my feet, it’s 

in the last six, seven years, if that, that I’ve been told. ” (Johnson et al., 2005 s. 328). Johnson 

et al. (2005) kom fram till att patienterna också hade dålig insikt i sin diabetessjukdom vilket 

bidrog till sämre egenvård av fötterna. Bristen på kunskap bidrog även till att patienterna 

sökte sjukvård senare.  

Gale et al. (2008) undersökte patienters: 1) tankar kring fotsår och amputationer, 2) kunskap 

om egenvård, och 3) komunikation med vårdpersonal. En deltagare berättade: 

 

 ”I had been told at surgery [that footcare was very important] but I hadn’t sort 

of…you know how they go on about, they go on about your diet, they go on about 

your cholesterol, they go on and you think, ” Oh It’s just another thing”, you know.” 

(Gale et al., 2008 s. 557).  

 

Det var ofta när de fick höra om andras fotproblem som de började tänka på komplikationer 

hos de själva. En deltagare sa: ”Well, I suppose it’s hearing about our neighbour having to 

have three toes off. Makes me a bit more conscious of the fact that I’ve got to look after 

them.”  (Gale et al., 2008 s. 557). Vidare framkom i studien att de flesta patienter inte visste 

om att diabetesfotsår var svårläkta och oftast inte läkte utan behandling. Endast 2 av 18 visste 

att diabetesfotsår skiljer sig från vanliga sår på foten. De flesta tyckte också att 

vårdpersonalen var dåliga på att ge information och pratade ofta i sjukvårdstermer och att det 

hände att patienterna inte blev trodda över symtomen de berättade om (Gale et al., 2008).  

I studien av Khamseh et al. (2007) ville de undersöka deltagarnas kunskap om egenvården av 

fötter hos diabetiker. De kom fram till att deltagarna i studien saknade adekvat kunskap om 

fotvård vid diabetes. Mer än hälften av deltagarna tyckte inte att de hade fått tillräckligt med 

råd och anvisningar om fotvård  (Khamseh et al., 2007). En av deltagarna i studien av Gale et 

al. (2008) ansåg sig dock fått adekvat information om egenkontroll av fötterna. Hon trodde att 

om hon undersökte fötterna tio minuter om dagen skulle risken för att utveckla fotsår minska.  

Calle-Pascual, Durán, Benedí, Calvo, Charro, Diaz, Calle, Gil, Marañes och Cabezas-Cerrato 

(2002) skrev i sin studie om ett utbildningsprogram för att tidigt identifiera risker för 
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utvecklingen av diabetesfotsår. Programmet innehöll utbildning i att använda rätt skor, 

fothygien, ta bort förhårdnader, skötsel av naglar, rätt strumpor, fotvårdsprodukter och 

egenkontroll av fötterna. De skriver i sin diskussion att de som genomgår programmet 

minskar sina risker för att utveckla diabetesfotsår med mellan 8 till 22 gånger. De menar även 

att programmet är både enkelt och kostnadseffektivt.  

 

Övriga riskfaktorer till utvecklandet av diabetesfotsår 

Lavery, Peters och Armstrong (2008) identifierade sju riskfaktorer för utvecklandet av 

diabetesfotsår, nämligen: neuropati, deformerade fötter, förhårdnader, tryck, vaskulär 

sjukdom, illasittande skor och perforerande våld. De kom även fram till att det fanns fyra 

olika riskfaktorer i kombination eller enskilt som bidrog till att fotsår uppstår. Den vanligaste 

kombinationen var neuropati, deformerade fötter, förhårdnader och förhöjt tryck på fotsulan. 

Andra kombinationen var perifer vaskulär sjukdom, den tredje var perforerande våld och de 

fjärde var illasittande skor. En annan riskfaktor var att ha deformerade fötter som gjorde att 

det uppstod sår vilket kan leda till vävnadsskada, inflammation, vävnadsdöd och till sist fotsår 

(Lavery et al., 2008). Winkley, Stahl, Chalder, Edmonds och Ismail (2007) ansåg att de 

mikrovaskulära komplikationer, diabetes typ, typ av diabetesbehandling och lokalisation av 

såret var de största riskerna för att nya fotsår ska uppstå. 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med föreliggande studie var att belysa preventiva åtgärder och riskfaktorer för fotsår 

hos diabetiker. I resultatet kom uppsatsförfattarna fram till fyra olika teman som belyser de 

preventiva åtgärderna: Tryck och avlastning, undersökning av diabetesfoten, vikten av 

information, undervisning och kunskap samt övriga riskfaktorer till utvecklandet av 

diabetesfotsår. Två studier kom fram till att ett förhöjt tryck på foten var en stor riskfaktor för 

att utveckla fotsår (Owings et al. 2009 & Lavery et al., 2008). Owings et al. (2009) kom även 

fram till att avlastning av en speciellt utformad sko kan minska risken för utvecklandet av 

fotsår. Iversen et al. (2008) menade de att undersökning av fötterna vid diabetes var viktigt för 

att tidigt minska risken för att utveckla fotsår. Ett gemensamt resultat var att information och 

undervisning i ett tidigt stadie var viktigt för att förebygga risken för utveckling av fotsår  
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(Rasli & Zacharin, 2008 & Johnson et al., 2005). Detta bekräftas vidare i  Johnson et al. 

(2005) samt Khamseh et al. (2007) där de kom fram till att patienter med diabetes saknar 

adekvat kunskap om fotvård. Lavery et al. (2008) kom fram till sju riskfaktorer i deras studie 

vilka var: neuropati, deformerade fötter, förhårdnader, tryck, vaskulär sjukdom, illasittande 

skor och perforerande våld.  

 

Resultatdiskussion 

Patienter med diabetes har ofta dålig kunskap om hur de ska undersöka sina fötter (Khamseh 

et al., 2007 & Johnson et al., 2005). Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att vårdpersonal 

får kunskap om hur de informerar och undervisar patienter med diabetes till att sköta sin 

egenvård. Johnson et al. (2005) skrev att det är svårt som personal att veta hur informationen 

mottas av patienten. Det är därför viktigt att vara lyhörd för att veta om patienten förstått 

informationen.  

 

Uppsatsförfattarna anser att diabetespatienter bör ha återkommande utbildning om sjukdomen 

och dess komplikationer och hur den påverkar patienten i livets olika skeden. Detta bekräftas 

av Wikblad (2006) då de skrev att behandlingen av diabetes är så pass komplicerad och därför 

är ständig information och utbildning till patienten viktig. Enligt Gale et al. (2008) upplevde 

patienterna att vårdpersonal inte alltid var tydlig nog i att ge ut information. Detta tror 

uppsatsförfattarna kan förklaras med att vårdpersonal inte har fått tillräckligt med utbildning i 

hur de ska ge ut informationen på bästa sätt. Rasli & Zacharin (2008) skrev att 

fotvårdsutbildning till barn med diabetes är viktigt för att senare i livet förebygga 

diabetesfotsår. Det anser även uppsatsförfattarna är väsentligt eftersom det är viktigt att lägga 

grunden för undersökningsrutiner tidigt i livet då det är lättare att följa dem som vuxen. 

Wikblad (2006) menar att det var viktigt att föräldrarna var delaktiga i fotvårdsutbildningen 

för informationen kring sjukdomen var intensiv i början och det var mycket att ta in. För att 

underlätta föreslogs en checklista för de olika momenten kring egenvården. Det tror 

uppsatsförfattarna kan vara ett användbart verktyg då det kan motivera barnen och föräldrarna 

att utföra egenvården och de kan ta med sig listan vid vårdbesök för att få hjälp och stöttning 

med de olika momenten.  

 

Calle-Pascual et al. (2002) skrev om ett utbildningsprogram i sin studie för att minska risken 

för att utveckla diabetesfotsår. Programmet innehöll utbildning i använding av rätt skor, 
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fothygien, ta bort förhårdnader, skötsel av naglar, rätt strumpor, fotvårdsprodukter och 

egenkontroll av fötterna. Denna information fick även deltagarna i Rasli och Zacharins (2008) 

studie och uppsatsförfattarna anser att det är verkar vara ett användbart program i 

utbildningssyfte för både patienter och vårdpersonal då de får ett användbart verktyg som 

innefattar många identifierbara riskfaktorer. Det är väldigt viktigt anser uppsatsförfattarna att 

patienterna förstår den information som de fått och att de får ta del av ett utbildningsprogram 

för att förstå vikten av egenvård. Johnson et al. (2005) menade att patienters brist på insikt i 

egenvården bidrog till att de sökte sjukvård för sent. Uppsatsförfattarna tror att detta kan leda 

till ökad risk för svårtläkta diabetesfotsår som skapar både fysisk och psykist lidande för 

patienten.  

 

Enligt Iversen et al. (2008) var en viktig aspekt i att förebygga fotsår regelbunden 

fotinspektion, både av sjukvårdspersonal samt av patienten själv. Av vårdpersonal bör 

undersökningen av fötterna ske årligen (Wikblad, 2006). Det framkommer i studierna  Iversen 

et al. (2008) och Schmidt et al. (2008) att många av de diabetespatienter som undersöker sina 

fötter redan drabbats av komplikationer. Uppsatsförfattarna tror att en möjlig förklaring till 

detta är att det är först då som patienterna förstår allvaret i sjukdomen. Därför anser 

uppsatsförfattarna att det bekräftar vikten av tidig och kontinuerlig information och 

undervisning.  

 

Lavery et al. (2008) och Owings et al. (2009) kom båda fram till att det fanns speciellt utsatta 

punkter på foten där risken för att utveckla fotsår var större. Tryck på hallux och 

mellanfotsbenen utgjorde störst risk för utveckling av fotsår. Lavery et al. (2008) skrev att 

vårdpersonal bör undersöka dessa punkter och det anser även uppsatsförfattarna vara av stor 

vikt. Owings et al. (2009) visade i sin studie att tryckavlastande skor var en framgångsrik 

förebyggande åtgärd för att minska risken för fotsår. Rasli & Zacharin (2008) belyste vikten 

av bekväma och välsittande skor hos diabetespatienter redan som barn. Uppsatsförfattarna 

frågar sig, med tanke på dagen skomode, hur ser de skorna ut och vad kostar de? Idag finns en 

uppsjö av skomodeller i olika prisklasser men hur bra och välsittande är dessa för barn med 

diabetes? Uppsatsförfattarna anser liksom Rasli och Zacharin (2008) att det därför är viktigt 

med information till föräldrarna om hur skorna påverkar fötterna hos barn med diabetes.  

 

Uppsatsförfattarna är förvånade över bristen på studier som berör riskfaktorer som rökning, 

motion, övervikt och kost i utvecklandet av diabetesfotsår. Dessa riskfaktorer har dock 
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framkommit i en del av studierna, men dess författare har inte presenterat dem som något 

resultat då de anser att de inte har belägg för detta. Detta förvånade uppsatsförfattarna då de 

hade förväntningar att dessa faktorer skulle utgöra en risk för utvecklandet av diabetesfotsår 

eftersom de läst mycket om de förväntade riskfaktorerna i annan litteratur.  

 

Metoddiskussion  

Under artikelsökningen visade det sig att urvalet inte var fullt så stort som uppsatsförfattarna 

förväntat sig få. Det kan kanske bero på att artikelsökningarna endast sträckte sig över 2000-

talet. Denna avgränsning gjordes dock för att ta del av den senaste forskningen. Antalet 

artiklar i sökningarna var ändå tillräckligt många för att hitta relevanta artiklar till 

resultatdelen.  

 

Uppsatsförfattarna valde i studien att använda ett brett syfte i avseendet att inte använda något 

speciellt ursprungsland eller ålder på deltagarna, då de anser att det är lika viktigt att 

förebygga diabetesfotsår oavsett ålder och land. I studien användes både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Detta gjordes för att resultatet skulle omfatta preventiva åtgärder utifrån 

olika synvinklar. Det hittades även artiklar som verkade intressanta men inte gick att få i 

fulltext. I vissa fall gick artiklarna att beställa från Högskolan Dalarnas bibliotek men detta 

gjordes inte då uppsatsförfattarna ansåg att arbetet skulle vara kostnadsfritt. Detta kan ha 

inneburit att relevanta artiklar kan ha missats. Dessutom kan artiklar ha missats på grund av 

att engelska inte är uppsatsförfattarnas modersmål.  

 

Studiens resultat svarar väl på dess syfte och frågeställning vilket stärker studiens interna 

validitet, enligt uppsatsförfattarna. Många av de preventiva åtgärder som framkom i 

föreliggande studies resultat är kända sedan tidigare vilket stärker resultatets evidens. 

Uppsatsförfattarna har gemensamt diskuterat artiklarnas resultat för att sedan tolka det. Det 

gjorde att tolkningen blev så sanningsenlig som möjligt. I resultatet valde uppsatsförfattarna 

att ta med citat ur artiklarna för att understryka trovärdigheten.  

 

Slutsats 

Studien visar att diabetespatienter har bristfällig kunskap om sin sjukdom då de inte förstår 

vilka riskfaktorerna är och att de bidrar till utvecklingen av diabetesfotsår. Preventiva åtgärder 
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och riskfaktorer är därför viktiga för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att känna till och 

ha kunskap om i det preventiva arbetet för att förhindra att diabetesfotsår uppstår. 

 

Förslag till vidare forskning 

Föreliggande studie belyser preventiva åtgärder för att förebygga fotsår hos diabetiker. 

Utifrån de åtgärder som framkom i resultatet anser uppsatsförfattarna att vidare forskning är 

relevant då antalet insjuknade i diabetes ökar årligen och diabeteskomplikationerna likaså. 

Uppsatsförfattarnas förslag till vidare forskning är sjukvårdspersonals tillvägagångssätt att 

informera och undervisa diabetespatienter i egenvård av fötter. Ett annat förslag till vidare 

forskning är att utarbeta en generell checklista för egenvård av fötter till patienter med 

diabetes. Uppsatsförfattarna tror att detta skulle kunna vara ett användbart verktyg i vården då 

alla patienter skulle få likvärdig information. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Uppsatsförfattarna har fått ökad kunskap och förståelse om preventiva åtgärder för 

förebyggandet av fotsår hos diabetiker genom denna litteraturstudie. Uppsatsförfattarna anser 

att sjukvårdspersonal bör utöka sin kunskap inom området, då det har visat sig i föreliggande 

studie att de har bristande kunskap i hur de ska informera och undervisa diabetespatienter 

kring egenvården av fötterna. Det är samtidigt viktigt att individanpassa vården då diabetes 

finns i olika åldrar och stadier. Uppsatsförfattarna anser att ämnet är högst relevant för deras 

kommande yrkesroll då det är vanligt med fotsår hos många diabetespatienter som de kommer 

möta i vården.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Granskningsmall för kvantitativa studier   

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2003) 

 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
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21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

 

Maxpoäng: 29  

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 
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Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitativa studier   

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2003) 

 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   



24 

 

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

 

Maxpoäng: 25  

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 

 

 


