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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) ökar i världen och kan leda till 

allvarliga fotkomplikationer. Det har påvisats brister i den förbyggande vården för 

att undvika fotkomplikationer. Sjuksköterskan ansvarar för att stötta personer med 

DMT2 och målet är att få dem att känna sig självständiga och delaktiga i sin 

egenvård.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa omvårdnadsåtgärder och egenvård som 

förebygger fotkomplikationer för personer med DMT2                                     

Metod: En litteraturstudie som utgår ifrån 20 vetenskapliga artiklar med 

kvantitativ uppbyggnad. Sökningarna av Artiklarna är sökta i databaserna Cinahl 

och Pubmed. Samtliga artiklar är kvalitetsgranskade.                                                        

Resultat: Identifiering av risker är en viktig faktor i förebyggandet av 

fotkomplikationer. Dagliga inspektioner och undersökningar av fötterna är viktiga 

egenvårdsråd som sjuksköterskan bör tilldela genom individuell undervisning.  

Sjuksköterskan skall efter bästa förmåga stötta och motivera personer med DMT2 

till god egenvård.                                                                             

Slutsats: Sjuksköterskan bör undervisa och ge personer med DMT2 tillräcklig 

kunskap, för att självständigt kunna utföra förebyggande egenvård. 

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, Risker, Egenvård, Fotkomplikationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Background: Diabetes mellitus type 2 (DMT2) increases in the world and can 

lead to serious foot complications. It has been demonstrated deficiencies in 

preventive care to avoid foot complications. The nurse is responsible for 

supporting people with DMT2 and the goal is to get them to feel independent and 

involved in their self-care.  

Aim: The aim of the study was to highlight nursing care and self-care to prevent 

foot complications for people with DMT2 

Method: A literature review based on 20 scientific articles by quantitative 

structure. Articles are searched in the databases Cinahl and Pubmed. All items are 

quality controlled. 

Results: Risk identification is a key factor in the prevention of foot complications. 

Important self-care measures as to inspect and examine their feet daily are 

substances as the nurse should provide individual instruction in. The nurse shall 

endeavor to support and motivate people with DMT2 until good self-care. 

Conclusion: The nurse should teach and give people with DMT2 sufficient 

knowledge, to independently carry out preventive self-care. 

 

Keywords: Diabetes type 2, Risk, Self-care, Foot complications 
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INLEDNING 
 

Utifrån egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning konstaterades ett lidande bland 

personer med diabetes mellitus typ II (DMT2) som drabbats av fotkomplikationer och 

sjuksköterskans brister i utförandet av den förebyggande vården. Upplevelsen i mötet med 

dessa personer gav uppsatsförfattarna en känsla av otillräcklighet, som medförde en önskan 

om fördjupad kunskap gällande förebyggande omvårdnadsåtgärder och råd till egenvård för 

personer med DMT2. Hälso- och sjukvården ska ge upplysning om viktiga risker för 

komplikationer och biverkningar, vilka metoder som finns för undersökning, vård, behandling 

och förebyggande åtgärder, för att undvika sjukdom eller skada (Patientlagen, SFS 2014:821).  

 

 

BAKGRUND  
 

Diabetes mellitus typ II 
 

Diabetes klassificeras med typ I och typ II, där båda typerna yttrar sig genom ett förhöjt 

blodsockervärde. Vid DMT2 reduceras produktionen av insulin och blir slutligen inte 

tillräcklig för att upprätthålla en jämn blodsockernivå (Diabetesförbundet, 2015). Nedsatt 

känslighet för insulin orsakas av minskad muskelmassa i takt med ökad fettvävnad och brist 

på fysisk aktivitet. Mycket stillasittande aktiviteter medför att blodflödet till muskulaturen 

minskar (Ericson & Ericson, 2012). DMT2 orsakas främst av övervikt och är den vanligaste 

typen av diabetes, 80-95% av de personer som drabbats av diabetes i Sverige får DMT2 

(Diabetesförbundet, 2015). DMT2 och diabetes typ I är båda kroniska sjukdomar, men i 

jämförelse med typ I diabetes kan personer med DMT2 bli fri från mediciner, genom 

viktminskning och/eller bättre kosthållning (Bartol, 2012; Ljung, Olsson, Rask & Lindahl, 

2012). Idag har ca 3-4 % av den svenska befolkningen DMT2 och sjukdomen ökar i hela 

världen (Diabetesförbundet, 2015).  År 2030 kommer diabetes att vara den sjunde största 

dödsorsaken i världen och av alla personer med diabetes är 90 % diagnostiserade med DMT2 

förespår WHO (World Health organization, 2016). Motiverande samtal från sjuksköterskor 

kan hjälpa personer i riskzonen för att utveckla DMT2 till en hälsosammare livssituation 

genom ökad fysik aktivitet och hälsosammare mat och på så vis undvika att insjukna i 

sjukdomen (Whittemore et al., 2009).  
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Fotkomplikationer   
 

En komplikation för personer med DMT2 är angiopati, vilket innebär att blodkärlen tar skada 

av den höga halten glukos i blodet som orsakar bland annat kraftig förträngning av framförallt 

perifera kärl.  En annan komplikation är neuropati som är en direkt följd av angiopati. När 

nervfibrer inte får tillräckligt med blodtillförsel finns risk för lokal försämrad nervfunktion 

(Attvall, 2015; Liu, Fu & Xu, 2010; Silverira da Silva, Haddad, Rossanels & Marcon, 2015). 

Neuropati gör så att den sensomotoriska funktion försämras vilket innebär att personer med 

neuropati inte kan till exempel känna om det är kallt eller varmt och smärta. Utvecklingen av 

fotsår ökar i samband med neuropati (Attvall, 2015). Neuropati i kombination med en 

infektion går under benämningen ”den diabetiska foten” och är ett mycket allvarligt tillstånd, 

som leder till ett stort lidande med nedsatt funktion av foten, som i många fall kan leda till 

amputation (Silverira da Silva et al., 2015).  Personer med DMT2 löper risk att förlora 

extremiteter (Silverira da Silva et al., 2015; Yusof et al., 2015).   

 

Socialstyrelsen (2015a) Nationella riktlinjer för diabetesvård tydliggör att 

diabeteskomplikationer så som svårläkta fotsår går att förhindra genom att attackera de 

riskfaktorer som har stor inverkan på ursprunget av komplikationerna.  

 

Socialstyrelsens (2015b) Nationella riktlinjer för diabetesvård- utvärdering beskriver hur 

långvarig diabetes kan resultera i allvarliga fotproblem, såsom svårläkta fotsår och svåra 

infektioner. Riskerna för att insjukna i akuta och allvarliga infektioner och fotsår är 

överhängande och innebär ett stort lidande samt minskad livskvalitet för personen. Vidare 

konstateras bland annat brister i förebyggande åtgärder för att undvika fotkomplikationer för 

personer med diabetes. För att uppnå bättre resultat i vården av diabetes fotkomplikationer 

skall vikt läggas på individens förväntningar, integritet, delaktighet och specifika behov. 

Socialstyrelsen menar att det är önskvärt att påskynda förbättringsarbetet i vården av 

fotkomplikationer som uppstår i samband med diabetes. Förbättringsområdena handlar om att 

stärka kunskapen för all vårdpersonal om diabetesvård och erbjuda regelbundna fotkontroller 

och tillgång till förebyggande fotvård (Socialstyrelsen, 2015).  

Av alla fotsår hos personer med diabetes så leder ca 15 % till amputation (Roback, 2009). 

Fotkomplikationer relaterade till personer med diabetes är en ekonomisk belastning för Hälso- 

och sjukvårdssystemet (Liang, Dai, Zuojie, Zhou & Meijuan, 2012). Kostnaderna för en 
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amputation av en fot på grund av fotkomplikationer är i Sverige är från 249 000 kr upp till 

462 000 kr (Roback, 2009). 

Sjuksköterskans roll och ansvar 
 

Det är av stor vikt att i tidigt skede identifiera risker och tillämpa omvårdnadsåtgärder 

eftersom fotkomplikationer för personer med DMT2 kan ge stora effekter på livet t.ex. fysiska 

och sociala handikapp, negativ effekt på självkänslan och självbilden (Silverira da Silva et al., 

2015).  

Upplevelsen av ohälsa är relaterad till att personen med diabetes känner en stor börda av 

sjukdomen och har en negativ inställning till både sjukdomen och behandlingen. De personer 

som upplever minst hälsa är de med utvecklade komplikationer av sin diabetes. Det 

konstateras att upplevelsen inte skiljer sig mellan de två typerna av diabetes och deras 

komplikationer (Wikblad, Smide & Leksell, 2014). En mycket viktig del av sjuksköterskans 

roll är att motivera personer med diabetes till att vara aktiva i sin behandling av diabetes 

(Bartol, 2012).  

Sjuksköterskans främsta arbetsuppgift är att förebygga sjukdom och hjälpa människor med 

hälsoproblem. En del av detta arbete är att identifiera- och minimera risker för ohälsa 

(Willman, 2009). För att sedan kunna ge guidning, stöd och aktiv hjälp till personer med 

omvårdnadsbehov. Sjuksköterskans ansvarsområde är god omvårdnad där personen som 

vårdas upplever hälsa, känner sig oberoende och självständig. God omvårdnad är även 

personcentrerad vård där både personen och dess anhöriga känner trygghet, delaktighet och 

upplever respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  Med god omvårdnad menas att 

sjuksköterskan sätter personen i centrum och ser han/hon som unik individ och i sin fulla 

enhet. Samtidigt som vården är säker utifrån den aktuella situation som råder och utifrån 

behov (ibid.).  

En av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder är att göra personer med sjukdom oberoende och 

självständiga och i största möjliga mån så delaktiga i sin egen vård som möjligt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan skall arbeta utifrån den humanistiska 

människosynen, vilket innebär att människan är en individ med ansvar och frihet, är i centrum 

och i högsta grad medveten. Den humanistiska människosynen innefattar även att 

människan/individen är kulturskapande och är ansvarig för sitt eget handlande. Hela 

människan med kropp, själ och ande har rätt till god vård, ett gott liv och en önskan om att 

göra gott (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). God omvårdnad och stöd i egenvård från 
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sjuksköterskan är av stor vikt för att kunna öka intresset och upplysa om betydelsen av 

behandlingen (Bartol, 2012). Egenvård innebär att någon inom hälso- och sjukvården har 

värderat att en person själv kan eller med bidrag av någon annan genomföra en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd (Socialstyrelsen, 2013).  

Egenvård 
 

Egenvårdsbalans presenteras av Orem (2001) första gången 1971 och präglas av syftet, att 

sjuksköterskan vill och skall göra gott och se personen framför sjukdomen som den människa 

och individ denna är. Med egenvård menar Orem (2001) är sysslor som personen med 

sjukdom tar första steget till själv och utför för att kunna bevara hälsa, liv och välmående. 

Målet med omvårdnadsteorin är självständighet för personen med sjukdom. Sjuksköterskan 

skall urskilja egenvårdsbehov hos personen med sjukdom och ge stöd för att individen själv 

kan utföra sin egenvård genom råd och undervisning. Sjuksköterskan ska utgå från individens 

egenskaper och vilja, planera vården så att individen med sina specifika behov och brister kan 

bli så självständig som möjligt och i största mån återgå till sitt vanliga liv.  

Self-care is a human regulatory function that individuals must, with deliberation, 

perform for themselves or have performed for them (dependent-care) to supply and 

maintain a supply of materials and conditions to maintain life; to keep physical and 

psychic functioning and development within norms compatible with conditions 

essential for life; and for integrity of functioning and development. (Orem, 2001, 

s.143) 

Orems (2001) teori om egenvårdsbalans är en sammanställning av tre olika grundpelare som 

redogör för teorin om egenvårdsbrist, omvårdnadssystem och egenvård. Egenvårdsbrist 

beskrivs som en begränsning för människan, där de individuella egenvårdsbehoven inte går 

att nå som en följd av till exempel diabetes. Egenvård bygger på en medvetenhet där 

människan agerar efter behovet av vård, med motivation och intresse. Orem (2001) menar att 

alla har den här förmågan men besitter inte mognad och kunskap att tillämpa den. Andra är 

beroende av närstående för att kunna tillgodose sina omvårdnadsbehov. Omvårdnadssystemet 

innefattar de två ovanstående teorierna och gör dem möjliga i praktiken genom en balansering 

mellan brister och behov. Vid obalans mellan brister och behov förväntas det att 

sjuksköterskan skall göra en omvårdnadsplan, där det tydligt skall framgå vem som skall 

utföra åtgärderna (personen med sjukdom, annan person eller sjuksköterskan) (ibid).  
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Problemformulering  
 

Det är av stor vikt att tidigt förebygga fotkomplikationer hos personer med DMT2, då det är 

en växande patientgrupp och fotkomplikationer kan leda till ett stort lidande. Det är även en 

stor ekonomisk belastning för hälso- och sjukvården. Sannolikheten att sjuksköterskan möter 

personer med DMT2 med risk för fotkomplikationer är stor. Det förebyggande arbetet bör 

uppmärksammas och beaktas för att inte riskera fler och allvarliga komplikationer samt 

lidande för personen med DMT2. 

Syfte 

 
Syftet med studien var att belysa omvårdnadsåtgärder och egenvård som förebygger 
fotkomplikationer för personer med DMT2 
 

 

Frågeställning                                                                                                                  
 

Vilka egenvårdsåtgärder kan förebygga fotkomplikationer hos personer med DMT2? 
Vilka omvårdnadsåtgärder kan förebygga fotkomplikationer hos personer med DMT2? 
 
 
Centrala begrepp 
 

Personer med diabetes definierar uppsatsförfattarna i denna litteraturstudie som personer med 

sjukdomen diabetes mellitus oberoende av vilken typ.  

Fotkomplikationer definierar uppsatsförfattarna i denna litteraturstudie med angiopati, 

neuropati och fotsår. 

Förebygga/prevention är åtgärder inom vård och omsorg för att avstyra uppkomsten av eller 

effekten av lidanden, skador, sociala problem, psykiska eller fysiska.  Primärprevention avser 

att förhindra sjukdom eller skada. Sekundärprevention avser att förhindra återinsjuknade eller 

utveckling av lidande. Tertiärprevention avser att minska effekterna av vad som redan 

inträffat (Socialstyrelsen, 2016)  
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METOD  
 

Design 
 

Examensarbetet utförs som en litteraturstudie grundad på empiriska studier, som är 

presenterade i vetenskapliga artiklar. Denna litteraturstudie är uppbyggd på kvantitativa 

studier för att kartlägga ett begränsat problemområde. Resultaten från de vetenskapliga 

artiklarna har granskats, sammanställts och analyserats för att nå ny kunskap i form av 

evidensbaserad och beprövad erfarenhet, se Friberg (2012).  

Urval av litteratur 
 

Databaserna med inriktning på omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008) Cinahl och 

Pubmed har använts för att söka empiriska vetenskapliga artiklar som svarar på 

litteraturstudiens syfte. Sökorden som valdes är grundade på syftet och fri text. Sökord som 

använts är: Diabetes, Diabetes 2, Nurs*, Foot, Ulcer*, Risk, Prevention, Prevent*, Health 

Promotion, Self- care, Foot exam, Diabetic foot, type 2 diabetes. Sekundära sökord 

(nyckelord från vetenskapliga artiklar, funna vid sökningar baserade på ovanstående sökord) 

som används är: Neuropathy, screening, Motivation, Neuropad, Type 2 Complications, Early, 

Autonomy.  Booleska operatorer har använts i sökningarna: AND och NOT (NOT har 

ensades utnyttjats en gång för att exkludera diabetes typ 1), för att skapa olika kombinationer. 

se Tabell 1 (bilaga II). Valda artiklar sammanställdes och granskades utifrån Friberg (2012) i 

en tabell (bilaga III) för att tydliggöra resultatet, design, nationalitet och syfte. 

Inklusionskriterier  
 

Artiklar som valdes in i litteraturstudien skulle vara granskade av etisk kommitté, svara på 

syftet samt vara förhandsgranskade. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska 

för att underlätta förståelsen. Artiklarna skulle vara av medel eller hög vetenskaplig kvalité 

enligt granskningsmodellen (bilaga I). Litteraturstudien Artiklar som var publicerade efter 

2006 och litteraturstudier valdes bort. 

Exklusionskriterier  
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Artiklar inriktade på Diabetes mellitus typ- 1. Artiklar inriktade på sjuksköterskor inom 

specialist områden. De omvårdnadsåtgärder och egenvårdråd som inte är aktuella för en 

sjuksköterska i Sverige enligt socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvård, exempelvis råd om 

att klippa naglarna. Artiklar med deltagare under 18 år. 

Värdering av artiklarnas kvalitet 
 

Artiklarna är kvalitetsgranskade enligt en modifierad version hämtad från Högskolan Dalarna, 

utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008) kvantitativa 

studier (bilaga I). Granskningsmodellen tar upp frågeställningar kring titeln, studiens innehåll, 

huruvida abstraktet återger studiens innehåll, introduktion, syfte, metod, relevant design, 

beskrivning och relevans av Inklusions- och exklusions kriterier, hur urvalsmetoden är 

beskriven och relevant för studiens syfte, population, datainsamling, var och när studien 

genomfördes, studiens trovärdighet, etiska aspekter, kliniskt värde, intern och extern validitet. 

Artiklarna granskas och poängsätts utifrån hur många "ja" som går att utvinna (se bilaga I).  

För den kvantitativa modellen är maxpoängen 29. Utifrån hur många poäng som summeras 

graderas artiklarnas kvalitet procentuellt där hög kvalitet är 80 % och över, medel kvalitet 60-

79% och låg kvalitet ≤ 60 %.  

 
Tillvägagångssätt 
 

Uppsatsförfattarna har enskilt sökt på sökorden i olika kombinationer på olika databaser. Av 

sökträffarna lästes intressanta rubriker och av de intressanta rubrikerna lästes 

sammanfattningen av artikeln. Om sammanfattningen av artikeln svarade på syftet valdes 

artikeln ut för gemensam kvalitetsgranskning enligt granskningsmallen. Artiklarna lästes och 

granskades var för sig av uppsatsförfattarna för att få en djupare förståelse av artiklarnas 

innehåll och kvalitet. Inkluderande artiklar (n=20) redovisas i en resultattabell (se bilaga III). 

Artiklarnas resultat lästes igen av båda uppsatsförfattarna och bearbetades både enskilt och 

gemensamt. Resultatsammanställningen genomförde uppsatsförfattarna gemensamt.  

Analys  
 

Resultatet av valda artiklar lästes enskilt och granskades flera gånger av båda 

uppsatsförfattarna för att på så vis få en bättre förståelse för sammanhanget och innehållet. 

Utifrån innehållet identifierades skillnader och likheter i omvårdnadsåtgärder och 

egenvårdsråd. Artiklarnas resultat har sammanställts och delas upp i olika områden utifrån de 
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likheter uppsatsförfattarna fann. Resultatet presenterades utifrån funna områden i 

litteraturstudien, se Friberg (2012).      

Forskningsetiska aspekter 
 

Samtliga artiklar är granskade av etiska kommittéer och utformade med noggranna etiska 

överväganden. Endast engelska artiklar har används i litteraturstudien. För att analysera och 

minska risken för informationsförlust har de funna artiklarna noga översatts till svenska. 

(Forsberg & Wengström, 2008).  Uppsatsförfattarna har strävat efter att analysera artiklarna 

till litteraturstudien från en objektiv synvinkel utan att lägga in egna värderingar.  

RESULTAT  
 

Resultatet grundades i 20 kvantitativa artiklar från hela världen. Samtliga artiklar är 

vetenskapliga och publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan 2007- 2015.  Resultatet 

presenterades i fyra områden ” Identifiering av risker”, ”Egenvårdsåtgärder”, 

”Sjuksköterskans undervisning” och ” Motivation och stöd”. 

Identifiering av risker 
 

Utvecklingen av fotkomplikationer var en hög och primär risk vid angiopati och neuropati 

(Baba, Foley, Davis & Davis, 2014; Bansal et al., 2014; Chellan et al., 2012; Francia et al, 

2015; Lavery et al, 2007; Lavery, Lafontaine, Higgins, Lanctot & Constantinides, 2012; 

Samanioto, Haddad & Rossanels, 2014; Ziegler et al., 2012).  

 

Rökning och alkoholkonsumtion i samband med diabetes var en stor riskfaktor för att 

utveckla angiopati och neuropati vilket var direkt förknippat med fotkomplikationer (Bansal 

et al., 2014; Chellan et al., 2012).  Enligt Samanioto et al. (2014) och Bruun et al. (2014) var 

förnekelse av fotkomplikationer en primär risk för att utveckla fotkomplikationer. Trots att 

personer med DMT2 var medvetna om riskerna kan det vara svårt för personerna med DMT2 

att göra de livsstilsförändringar som krävs för att undvika och förebygga fotkomplikationer. 

Enligt Bruun et al. (2014) beror det på låg motivation till egenvård och dålig insikt i 

behandlingen för personer med DMT2. Majoriteten av deltagarna i Baba et al. (2014) studie, 

som upplevde att deras fotstatus var normal, hade ökade riskfaktorer som förhårdnader, torr 

hud och neuropati.                                                                                                          
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Stigande ålder och lång sjukdomshistoria av DMT2 menar Francia et al. (2015)¸ Bansal et al. 

(2014) och Lavery et al. (2007) var risker som kan leda till fotkomplikationer. Orsakerna till 

det, bortsett från trauma var neuropati och angiopati menar Lavery et al. (2007) och Fujiwara 

et al. (2011). Minskad fotledsrörlighet relaterad till ökande ålder, sjukdom eller tidigare 

utläkta fotsår var viktigt att identifiera i ett tidigt skede, för att inte utveckla fotkomplikationer 

(Francia et al., 2015). Samanioto et al. (2014) belyste i sin studie att dålig kontroll av fötterna, 

bristande fothygien, olämpliga skor, nagelsvamp, fotsvamp, förhårdnader i huden, klotår och 

benutskott var riskfaktorer som kunde leda till fotkomplikationer.                                                                                         

 

Lågutbildade personer med DMT2 hade 7,86 % större chans att utveckla fotsår än personer 

med DMT2 som hade en akademisk utbildning (Chellan et al., 2012). Personer med DMT2 

med akademisk utbildning kunde bättre behärska sin egenvård än personer med DMT2 som 

var lågutbildade (Raaijmakers et al., 2014). Enligt Chin et al. (2012) var bristande kunskap i 

egenvård av fötterna en risk för att utveckla fotkomplikationer. Studien visade att personer 

med DMT2 med stor risk för fotkomplikationer hade sämre kunskap om sjukdomen och 

egenvård, än personer med DMT2 med lite risk för fotkomplikationer. 

 

Egenvårdsåtgärder 
 

Daglig egenvård av fötterna var den främsta och viktigaste faktorn för att förebygga 

fotkomplikationer (Bruun et al., 2014; Chellan et al., 2012; Chin, Huang & Hsu, 2012; Fan, 

Sidani, Cooper – Brathwaiten & Metcalfe, 2014; Meng et al., 2014; Nemocová & Hlinková, 

2013; Lavery et al., 2007).  

 

Personer med nydiagnostiserad DMT2 kunde riskera att utveckla neuropati eller hade redan 

utvecklat neuropati. Det var av stor vikt att sjuksköterskan i ett tidigt skede undersökte 

fötterna och undervisade i egenvårdsundersökning för att kunna förebygga fotkomplikationer 

(Bansal et al., 2014).  Ziegler et al. (2012) studie visade att personer med symtom för DMT2 

som ännu inte fått diagnosen hade risk för att utveckla neuropati. 

 

God egenvård innebar daglig undersökning/inspektion av fötterna genom att både se och 

känna (Chellan et al., 2012; Chin et al., 2012; De Sá Policarpo et al., 2014; Scollan- 

Koliopoulos, Walker & Bleich, 2010). Enligt Scollan- Koliopoulos et al .(2010) var det även 

viktigt att sjuksköterskan gav instruktioner till personer med DMT2 i att inspektera skor och 
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skosulor dagligen. Studien påvisade dock att dagliga bad som innefattade lång 

blötläggningstid av fötterna, hade en negativ effekt på huden som kunde leda till 

fotkomplikationer. Att dagligen rengöra sina fötter och samtidigt inspektera dem var en viktig 

faktor för att förebygga fotkomplikationer (Chellan et al., 2012; Chin et al., 2012; De Sá 

Policarpo et al.,2014; Scollan- Koliopoulos et al., 2010). Med daglig egenvårdskontroll av 

fötterna menade Chin et al. (2012) var att rengöra fötterna och att torka dem noga, särskilt 

under och mellan tårna. Smörja och massera fötterna var viktiga förebyggande 

omvårdnadsåtgärder (De Sá Policarpo et al.,2014; Fan et al., 2014). Enligt Meng et al. (2014) 

var god egenvård att ta hjälp när kunskapen inte räckte till, så att specialister kan hjälpa till 

vid till exempelvis förhårdnader. 

 

Lokal värmeökning på foten var ett av tecknen på inflammation. Värmemätning av foten var 

ett sätt att förebygga ett begynnande fotsår. Med en infraröd termometer (TempTouch) som 

läste av temperaturen på hudytan kunde personer med DMT2 i ett tidigt skede upptäcka ett 

begynnande fotsår innan det hade utvecklats (Lavery et al., 2007). Termometern skulle 

användas på fotens mest utsatta punkter så som stortån, hälen, trampdyna, hallux valgus och 

fotryggen.  En temperaturökning med två grader var ett tecken på en begynnande 

inflammation och skulle då behandlas i förebyggande syfte, så att inte fotsår 

utvecklades(ibid).   

 

Bra anpassade skor och strumpor som var rymliga och inte tryckte var en viktig faktor för att 

förebygga fotkomplikationer (De Sá Policarpo et al., 2014; Fan et al., 2014; Lavery et al. 

2012; Meng et al., 2014; Nemocová & Hlinková ,2013). Skosulor som var tryckfördelande 

och motverkade skjuvning hade en god förebyggande effekt mot fotkomplikationer för 

personer med DMT2 (Lavery et al., 2012). 

Neuropad var ett mätverktyg i egenvårdsundersökning som gick att använda i hemmet för att 

identifiera neuropati.  Neuropad mätte känsligheten i huden genom tre nivåer: normal, 

begränsad och nedsatt- förmåga.  Neuropad applicerades på huden och ett svar kunde utläsas 

efter tio minuter (Papanas et al., 2011).  Neuropad var tillförlitlig och kunde användas i 

egenvårdsyfte, för att personer med DMT2 på egen hand skulle kunna identifiera när det var 

dags att uppsöka sjukvården (Mendivil et al., 2015; Papanas et al., 201; Ziegler et al., 2012). 
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Sjuksköterskans undervisning  
 

Information och utbildning i egenvård gav ökad kunskap till personer med DMT2 (Chang, 

Chang, Hwang & Chen, 2015; Fan et al., 2014; Fujiwara et al., 2011; Lavery et al., 2012;  

Meng et al., 2014; Nemocová & Hlinková, 2013; Scollan- Koliopoulos et al., 2010). 

 

Enligt Scollan- Koliopoulos et al. (2010) var individuell undervisning av egenvårdsmetoder 

efter behov, det bästa för att uppnå så effektiv egenvård som möjligt. 

Personer med diabetes som tilldelats intensiv och individuell undervisning i förebyggande 

vård av fotsår, visade sig minska utvecklingen av fotsår. Undervisningen gav personer med 

diabetes mer kunskap om sin diabetessjukdom och hur fötterna skulle vårdas (Meng et al., 

2014). 

 

Individuell utbildning i fotvård ”face to face” visade en tydlig utveckling hos personer med 

DMT2 (Fan et al., 2014). Utvecklingen påvisade stärkt tilltron till sin egenvårdsförmåga av 

fötterna, samt en uppenbart ökad kunskap om sår- och fotvård. Effekten av pedagogisk 

utbildning av fotvård till personer med DMT2, med låg risk för fotsårsutveckling hade god 

effekt. Ingripande fotvårdsutbildning i egenvårdsmetoder presenterades och 

sammankopplades med riskmedvetenhet av specifika områden. Grundliga och årliga 

kontroller hos sjukvården var av stor betydelse i den förebyggande vården (ibid.).  

 

Individuellt utbildningsprogram för vård till personer med diabetes, som syftade till att 

identifiera fotvårdens förebyggande effekt för personer med diabetes påvisade goda resultat 

(Fujiwara et al., 2011). Utbildningsprogrammet innehöll praktiska och pedagogiska 

fotvårdsövningar samt individuell utbildning utifrån risker för fotkomplikationer. Med hänsyn 

till fötternas status och bakomliggande riskstatus anpassades utbildningen av vård till varje 

person (ibid.). 

 

Nemocová & Hlinková (2013) presenterade i sin studie att det inte fanns någon skillnad i 

kunskap för personer med DMT2. Efter utbildning i förebyggande egenvård och instruktioner 

i aktiviteter för fötterna, kunskap om diabeteskomplikationer samt problemlösning av 

fotkomplikationer. Oavsett om den skett individuellt eller i grupp, visade samtliga deltagare i 

studien på förhöjda kunskaper efter sex månaders uppföljning.   
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I en studie publicerad av Chang et al. (2015) användes broschyrer och praktiska övningar med 

Buerger-metoden för att ge deltagarna kunskap. Deltagarnas hälsoförebyggande beteende 

utvärderades vid fysiska träffar med konsultation och rådgivning. Ändringar gjordes utifrån 

individens behov av motion, hälsosam mat samt inställningen till att arbeta förebyggande. 

Efter avslutad studie konstaterades att personers med DMT2 hade en minskad risk att 

utveckla sår, minskad oro för utveckling av fotkomplikationer samt utvecklat ett 

hälsoförebyggande beteende och större välbefinnande (ibid.). Utbildning via en förinspelad 

film som tar upp vad fotkomplikationer var, uppkomst, dess riskfaktorer, förebyggande 

egenvård med fokus på rätt anpassade skor och skosulor visade på positiva effekter för 

personer med DMT2 i sin självständiga egenvård (Lavery et al., 2012). 

 

Motivation och stöd  
  

Motivation och stöd från sjuksköterskan behövdes för att personer med DMT2 skulle kunna 

genomföra en god egenvård (Bansal et al., 2014; Chellan et al., 2012; Chin et al., 2012; De Sá 

Policarpo et al., 2014; Nemocová & Hlinková, 2013; Raaijmakers et al., 2014; Scollan et al., 

2010). 

 

De Sá Policarpo et al.(2014) hade i sin studie intervjuat personer med DMT2 om deras 

inställning, kunskapsnivåer och praktiska tillämpningar av fotvård. Deltagarna brast i 

utförandet av sin fotvård, dock påvisade majoriteten av deltagarna att det fanns en 

medvetenhet om vikten av att arbeta förebyggande och en motivation av att förbättra sina 

kunskaper i den förebyggande vården. Personer med DMT2 som upplevde stöd från 

sjuksköterskan kände en större självständighet i egenvård och kunde hantera egenvården 

bättre än de som kände mindre stöd från sjuksköterskan (ibid.). Motiverande samtal och stöd 

till personer med DMT2 var framgångsrika metoder för att förebygga fotkomplikationer. 

Personer med DMT2 samt andra kroniska sjukdomar och/ eller psykiska sjukdomar var sämre 

på att hantera sin diabetes och egenvård (Raaijmakers et al., 2014). 

 

Upplevd risk och rädsla för amputation av en fot ledde till större engagemang i egenvård av 

fötterna (Scollan et al., 2010). Personer med DMT2 som utförde daglig och noggrann 

egenvård, upplevde en mindre rädsla inför att riskera att behöva amputera. Rädslan ökade hos 

personer som utförde egenvården sporadiskt. De personer med DMT2 som hade en 

familjehistoria av amputation kände att rädslan hade en negativ effekt på egenvården av foten 
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och resulterade i att de kände ett mindre engagemang i egenvården. Hos personer med DMT2 

som inte hade en familjehistoria av amputation, var rädslan en motiverande faktor till att 

utföra god egenvård (ibid). Livssituationen var en avgörande faktor för hur motiverade 

personer med DMT2 kände inför sin egenvård. Inflytande i sin egen behandling var 

avgörande för att personer med DMT2 skulle känna kraft och motivation för att utföra god 

egenvård (Bansal et al., 2014).   

 

Enligt Nemocová & Hlinková (2013) var utbildning i egenvård en faktor som höjde 

motivationen. Personer med DMT2 som hade stor risk för fotkomplikationer hade bättre 

attityd gentemot sin egenvård (Chellan et al., 2012). Enligt Chin et al. (2012) tog yngre 

personer med DMT2 bättre hand om sina fötter och utövade oftare dagliga 

egenvårdsundersökningar än äldre personer. Med yngre menades samtliga mellan 55 till 68 år 

och med äldre menades över 69 år. De personer med DMT2 som utförde dagliga 

egenvårdsundersökningar av båda fötterna kände en större egenförmåga att ta hand om sina 

fötter och kände mindre svårigheter att utöva egenvården. Personer med DMT2 som inte 

genomförde dagliga egenvårdsundersökningar kände mindre motivation för att utöva 

egenvård, trots vetskapen om att dagliga kontroller och vård av fötterna var mycket viktiga 

för personer med DMT2. Dock visade studien vidare att stöd från sjukvården, vänner och 

familj hade liten inverkan på motivationen inför utförandet av egenvård av fötter för personer 

med DMT2 (Chin et al., 2012).  

 

DISKUSSION  
  

Sammanfattning av huvudresultatet 
 

Att tidigt identifiera risker för fotkomplikationer, är en av flera viktiga och grundläggande 

åtgärder sjuksköterskan bör tillämpa i det förebyggande arbetet. Sjuksköterskan arbetar 

utifrån god omvårdnad, där en viktig faktor är att instruera personer med DMT2 i egenvård av 

fötter, som ett led i den förebyggande vården. TempTouch som kan avläsa en begynnande 

inflammation, tryckfördelande sulor samt Neuropad är exempel på tämligen enkla 

tillämpningsbara metoder, som sjuksköterskan bör informera personer med DMT2 som löper 

risk för fotkomplikationer. Att tilldela personer med DMT2 individuell undervisning i 

förebyggande fotvård har påvisat god effekt och minimerar riskerna för fotkomplikationer. 

Pedagogisk-, ansikte mot ansikte- och personligt anpassad utbildning genererar minskad oro 

för att utveckla fotkomplikationer. Personer med DMT2 som inte utför god egenvård känner 
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en rädsla för mer allvarliga fotkomplikationer. För att underlätta i den förbyggande vården har 

anhöriga liksom sjuksköterskan, en viktig och betydande del, genom att stötta och motivera 

till egenvård. 

 
 
Resultatdiskussion 
 

Undervisning till personer med DMT2 framkom som den viktigaste faktorn i den 

förebyggande vården av fotkomplikationer (Meng et al., 2014; Nemocová & Hlinkoá, 2013; 

Fujiwara et al., 2011; Scollan-Koliopoulos et al., 2010; Chang et al., 2015; De Sá Policarpo et 

al., 2014; Laverly et al, 2012; Schaper, Van Netten, Apelqvist, Lipsky, & Bakker, 2016). 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) menar att sjuksköterskan är ansvarig att guida, stötta 

och tilldela aktiv hjälp för personer med omvårdnadsbehov och anpassa vården individuellt. 

Orem (2001) menar att alla besitter förmågan att utföra egenvård, men alla har inte den 

fullständiga kunskapen att tillämpa den i praktiken. 

 

Uppsatsförfattarna vill understryka vikten av individuellt anpassad information och vård, 

vilken styrks av Scollan- Koliopoulos et al. (2010) och Fan et al. (2014) som konstaterar att 

individuell undervisning i egenvårdsmetoder är det som genererar bäst resultat. Dock 

rekommenderar Socialstyrelsen (2015a) bland annat grupputbildning till personer med DMT2 

för att undvika diabeteskomplikationer, vilket uppsatsförfattarna tolkar som en svaghet i 

litteraturstudien. Detta påverkar även litteraturstudiens trovärdighet. Vidare påvisar Van 

Netten et al. (2016) att det inte finns tillräcklig forskning inom ämnet för att konstatera 

undervisning som en riktlinje för förebyggande fotkomplikationer. Det styrks av 

Socialstyrelsens (2015b) utvärdering av de nationella riktlinjerna som konstaterar att det 

brister i följsamheten av preventionens samtliga delar.  

Individuellt anpassad information anser uppsatsförfattarna vara en viktig indikator och menar 

att det på ett enkelt sätt kan tillföras i vården. Detta sätter uppsatsförfattarna i perspektiv till 

en vårdavdelning, där mötet sker individuellt och informationen kan anpassas till personer 

med DMT2, utifrån situation och personlig kunskap i egenvård. Uppsatsförfattarna lyfter 

Orems (2001) egenvårdsteori, som menar att sjuksköterskan ska förhålla sig till individens 

egenskaper och vilja, identifiera brister och se till de individuella behoven. Om personer med 

DMT2 tilldelas tillräcklig kunskap och undervisning i egenvårdsåtgärder, menar 

uppsatsförfattarna att det skulle minimera riskerna att utveckla fotkomplikationer. Trots att 

individanpassad undervisning vore bäst menar Nemocová & Hlinková (2013) att det inte 
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fanns någon väsentlig skillnad i kunskapsbehållning mellan de som fått individ- och/eller 

gruppundervisning. Det påverkar inte uppsatsförfattarnas positiva inställning till 

individanpassad undervisning, då uppsatsförfattarna menar att den kan tillföras naturligt i det 

dagliga omvårdnadsarbetet. 

 

Uppsatsförfattarna såg även identifiering av risker som en stor och viktig faktor i den 

förebyggande vården av fotkomplikationer och kan med fördel ingå som en central del i 

undervisningen till personer med DMT2. Förnekelse av fotkomplikationer (Samanioto, 

Haddad & Rossanels, 2014 och Bruun et al., 2014) ser uppsatsförfattarna som en allvarlig risk 

och vill förtydliga vikten av tidig identifiering av risker, genom Baba et al. (2014), som 

påvisar att de som upplevt att deras fotstatus varit normal, visat motsatsen med hög indikation 

för begynnande fotkomplikationer. Detta anser uppsatsförfattarna vara en starkt motiverande 

faktor till att arbeta förebyggande och ge utbildning, genom att tilldela personer med DMT2 

goda kunskaper om identifiering av risker. Uppsatsförfattarna menar att liten kunskap i ämnet 

skapar en osäkerhet och ett minskat intresse att utföra egenvården på ett korrekt sätt. 

Förnekelsen kan förklaras genom att personer med diabetes är medveten om riskerna, men har 

svårt att tillämpa egenvårdsåtgärder när inga komplikationer gjort sig synliga. 

Sjuksköterskans roll är då att identifiera dessa personer med DMT2 som löper risk för 

fotkomplikationer och skapa goda förutsättningar för individen att lyckas med egenvården av 

fötterna.  

  

Orem (2001) menar att motivation och intresse av egenvården skapas genom att människan är 

medveten och agerar när det finns ett behov av vård. Vilket uppsatsförfattarna tycker stämmer 

väl överens med vad egenvården handlar om och hur den uppfattas i studierna. Det är med 

andra ord, inte förrän fotkomplikationen har utvecklats som intresset och motivationen att 

utföra fotvården höjs. För att inte öka chanserna att utveckla fotkomplikationer är det av stor 

betydelse att personer med DMT2 tar ansvar för sin egenvård och accepterar att DMT2 kan 

medföra risker för fotkomplikationer (Schaper et al., 2016). Uppsatsförfattarna menar även att 

sjuksköterskan är ansvarig att motivera personer med DMT2 att utföra god egenvård och se 

till att den utförs på ett korrekt sätt. Chin et al. (2012) sätter sig dock emot det som 

uppsatsförfattarna anser som en viktig faktor gällande motivation av egenvård och påvisade 

att stöd från sjuksköterskan, vänner och anhöriga har en liten inverkan på motivationen.  
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Schaper et al. (2016) påvisar i sin studie en annan viktig och grundläggande aspekt, som 

uppsatsförfattarna inte lyft nog tydligt, vilket handlar om att klarlägga om personen med 

diabetes har förmågan att utföra daglig fotinspektion eller inte. Vilket även kan styrkas genom 

Orem (2001) som menar att alla inte har förmågan att utföra omvårdnadsåtgärder och behöver 

en närstående som stöttar vid egenvården. Uppsatsförfattarna förhåller sig till att alla personer 

med DMT2 är benägna att utför egenvård men med individuella inställningar och motivation.  

 

Uppsatsförfattarna har funnit flera goda tillämpningsbara egenvårdsåtgärder för personer med 

DMT2 och Lavery et al (2007) menar att TempTouch är en metod som kan tillämpas i tidigt 

skede för att förebygga fotkomplikationer. Detta påvisar även Van Netten et al. (2016) och 

Bus et al (2016) i sina studier, som ligger till grund för International Working Group on the 

Diabetic Foot (IWGDF). Dessa beskriver temperaturmätning av fötterna som ett enkelt sätt att 

arbeta förebyggande mot fotkomplikationer och ger snabbt svar (ibid). Dock stödjer inte 

Socialstyrelsen (2015a) dessa vetenskapliga fynd, vilket uppsatsförfattarna ser som en svaghet 

och detta påverkar litteraturstudiens tillförlitlighet. Vad personer med DMT2 behöver för att 

kunna arbeta förebyggande menar uppsatsförfattarna är individuellt och sjuksköterskans 

främsta uppgift är att hitta de åtgärderna som är mest lämpade till personer med DMT2. 

Uppsatsförfattarna har funnit att det saknas tillräcklig kunskap om egenvård hos personer med 

DMT2 och menar att daglig inspektion av fötterna, bra skor och strumpor, tvätta och torka 

fötterna noga, är viktiga och enkla åtgärder som sjuksköterskan kan informera om till 

personer med DMT2 (Bus et al., 2016).  

 

Metoddiskussion 
 

Syftet var att belysa de omvårdnadsåtgärder och egenvårsråd sjuksköterskan bör tillämpa för 

personer med DMT2 som löper risk för fotkomplikationer. En litteraturstudie valdes som 

lämplig metod, av den orsaken att en empirisk studie skulle kräva mer tid och inte kunna 

följas upp inom ramen av fastställd studietid. Fördelarna med en litteraturstudie anser 

uppsatsförfattarna är att det ger en bredare, mer tillförlitlig och internationell bild av valt 

ämne. De inkluderade artiklarna har ett världsomfattande ursprung. Uppsatsförfattarna menar 

att olika kulturer, traditioner och levnadsvanor kan påverka resultatet negativt. Dock ger 

bredden av nationalitet i studierna en större trovärdighet då resultatet visar på liknande 

åtgärder, oavsett studiens nationalitet. 
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De funna artiklarna är skrivna på engelska och det finns risk att resultaten från artiklarna 

översatts och tolkas fel, trots att fritt tillgängliga engelska- svenska lexikon på nätet använts. 

Detta betraktar uppsatsförfattarna som en svaghet i utformningen av litteraturstudien. En 

annan svaghet med litteraturstudien är att vissa av de funna artiklarna är utförda i 

hemsjukvården och på diabeteskliniker. Det har medfört att stora delar av resultaten har 

uteslutits, för att det har en mer specialiserad inriktning. En styrka finner uppsatsförfattarna i 

de kvarstående omvårdnadsåtgärderna och egenvårdsråd, som oavsett vårdinrättning utförde 

liknande omvårdnadsåtgärder och egenvårdråd med samma mål: att förebygga 

fotkomplikationer.  

 Uppsatsförfattarna har nyttjat de omvårdnadsinriktade databaserna PubMed och Cinahl, som 

de finner mest relevant i förhållande till valt ämne. Relevanta artiklar från andra databaser 

med omvårdnadsinriktning kan dock missats, då endast två databaser använts. Sökorden till 

sökningarna i databaserna är valda efter syftet till litteraturstudien, för att finna relevanta 

artiklar, dock kan relevanta artiklar ha försummats då MeSH-termer uteslutits.   

Uppsatsförfattarna har använt sig av sekundära sökord, vilket uppsatsförfattarna menar är 

nyckelord från vetenskapliga artiklar, funna vid sökningar baserade på syftet till 

litteraturstudien. Detta ser uppsatsförfattarna vara både en styrka och en svaghet. Styrka är att 

nyckelorden är centrala för ämnet men det finns risk för att nyckelorden kan vara 

missvisande. Till exempel styrker bara Socialstyrelsen (2015a) användningen av 

monofilament eller stämgaffel som en identifierings verktyg för att identifiera neuropati. 

En fördel i sökningar var att utnyttja booleska operatorerna AND och NOT. NOT har 

specifikt använts för att kunna begränsa sökträffarna till DMT2. Uppsatsförfattarna har flitigt 

använt sig av trunkering (*), vilket resulterade i fler sökträffar. Att använda in- och 

exkluderingar fann författarna som en styrka, för att skapa en så aktuell litteraturstudie som 

möjligt i förhållandet till syftet. 

Litteraturstudien speglar aktuell forskning i ämnet då majoriteten av artiklarna är publicerade 

mellan 2011 och 2015, endast en artikel är publicerad före år 2011, Lavery et al. (2007). I 

analysarbetet av valda artiklar (n=20) lästes artiklarna av båda uppsatsförfattarna flera gånger, 

för att studierna skulle tolkas rätt och ingen viktig information skulle gå förlorad, vilket 

uppsatsförfattarna uppfattade som en styrka. 
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Mängden artiklar (n=20) upplevde uppsatsförfattarna var hanterbar och antalet artiklar 

fördelades likvärdigt i resultatets områden. Uppsatsförfattarna kände en svårighet att forma 

resultatet efter områden, då artiklarna som är till grunden för resultatet tog upp likande 

omvårdnadsåtgärder och egenvårdsråd fast i olika kombinationer.  För att granskningen av 

artiklarna till resultatet skulle bli så trovärdigt och ha en så god reliabilitet som möjligt, 

granskades artiklarna först var för sig och diskuterades sedan gemensamt (Forsberg & 

Wengström, 2008). Dock konstaterar uppsatsförfattarna en individuell skillnad av 

granskningens resultat och kvalitet, då artiklarna tolkades olika. Nemocová & Hlinková 

(2013) granskades till medel vetenskaplig kvalité och inkluderas ändå, på grund av att studien 

poängterar effekten av ge utbildning i fotvård till personer med DMT2. Övriga nitton artiklar 

granskades till hög vetenskaplig kvalitet.   

Samtliga artiklar i resultatet svarade på syftet i denna litteraturstudie, men i vissa artiklar 

belystes även andra omvårdnadsåtgärder och egenvårdsråd för diabetes. Endast de delar som 

handlade om fotkomplikationer valde uppsatsförfattarna att behålla för en hög validitet i 

litteraturstudien.   

Två av artiklarna (Mendivil et al., 2015 & Zeigler et al., 2012) i resultatet för litteraturstudien 

har till större del finansierats av företag.  Men det redovisar artikelförfattarna tydligt i 

artiklarna vilket är i linje med Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden 

(Vårdförbundet, 2003). Detta ser uppsatsförfattarna som en svaghet då det presenterande 

resultatet i artiklarna kan vara speglat utifrån företagens intressen, vilket sänker 

litersturstudiens tillförlitlighet.  

Etikdiskussion 
 

En styrka är att samtliga studier har byggt på frivilligt deltagande, informerat samtycke och 

upplysningar om studiernas syfte. Samtliga deltagare är identitetsskyddade. Detta är i linje 

med Helsinforsdeklarationen (World Medical Association- Declaration of Helsinki, 2016). 

Uppsatsförfattarna till litteraturstudien har förhållit sig till, att samtliga deltagare i studierna 

hade förmågan att utföra sin egenvård och inte uppmärksammat de personer med DMT2 som 

hade nedsatt förmåga till egenvård. Denna oförmåga kan grundas i fysiska och/eller psykiska 

hinder. Detta menar uppsatsförfattarna är en svaghet ur ett holistiskt och forskningsetik 

perspektiv och bör beaktas i sjuksköterskans dagliga arbete.  
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Många personer med DMT2 är sårbara och har inte förmågan att själva utföra sin egenvård 

och är då beroende av andra att utföra vården. Dessa kan vara familj, vänner och vårdgivare. 

Om sjuksköterskan inte har tillräckliga resurser för att ge god och kvalitativ omvårdnad 

(anpassade egenvårdsåtgärder för individen), som förväntas av personen med sjukdom och 

dess anhöriga skapas en konflikt (Sarvimäki & Stenbock – Hult, 2008).  

Svensk sjuksköterskeförening (2014) menar att desto fler sjuksköterskor som deltar i 

omvårdnaden av personen med sjukdom, desto säkrare blir vården och komplikationer kan 

undvikas. Vilket innebär att kostnader för vården och samhällets sänks. Uppsatsförfattarna 

vill poängtera detta som en av de viktigaste faktorerna, för att undvika lidande för personer 

med DMT2 som löper risk för fotkomplikationer.  

Studiens kliniska betydelse 
 

Alla personer med DMT2 är inte riskmedvetna angående fotkomplikationer. Det fattas 

kunskap om förebyggande omvårdnadsåtgärder och egenvårdsråd för att förhindra 

fotkomplikationer vilket kan leda till ett stort lidande för personer med DMT2. 

Litteraturstudien kan hjälpa sjuksköterskor till större förståelse kring fotkomplikationer samt 

öka motivationen för sjuksköterskor att motivera till god egenvård för personer med DMT2.  

Slutsats 
 

Individuell undervisning i egenvårdsråd och identifiering av risker är en del av de primära 

åtgärderna sjuksköterskan kan tillämpa för att förebygga fotkomplikationer enligt denna 

litteraturstudie. Genom att förmedla kunskap om egenvårdsråd och fotkomplikationer till 

personer med DMT2 så kan sjuksköterskan höja motivationen för egenvården och förebygger 

fotkomplikationer.  

Förslag på vidare forskning 
 

Det finns tydliga riktlinjer för hur fotkomplikationer kan förebyggas, trots detta förekommer 

det brister i följsamheten. Uppsatsförfattarna har funnit att det saknas tillräcklig kunskap om 

egenvård hos personer med DMT2. Hur kan sjuksköterskan på bästa sätt ge stöd i 

egenvårdsråd till personer med DMT2, som inte har förmågan och/eller motivationen att 

utföra sin egenvård, för att inte riskera fotkomplikationer? Hur skall sjuksköterskan på bästa 

sätt tillämpa primärprevention för personer med DMT2?  
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Bilaga I 
 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 
 
 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?   
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 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 

 

 

 
 
 



 

28 
 

Bilaga II 
  

Databas Sökord Antal träffar 
Antal lästa ab- 

strakt 
Antal lästa artiklar 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat, n=20 

Cinahl Diabetes 2 AND Risk 

AND Foot 

AND Ulcer* 

AND Nurs* 

12477 

307 

171 

17 

 

 

27 

15 

 

 

9 

5 

 

 

4 

3 

Cinahl Diabetes 2 AND Nurs* 

AND Foot 

AND Prevent* 

2925 

144 

72 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

1 

Cinahl Diabetes 2 AND Prevent* 

AND Early 

AND Foot 

9912 

827 

35 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

0 

Cinahl  Diabetes AND Nurs* 

AND prevention 

NOT Diabetes 1 

AND Foot 

2925 

716 

429 

37 

 

3 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

Cinahl Diabetes 2 AND Prevent* 

AND Foot exam 

9912 

15 

 

5 

 

2 

 

1 

Cinahl Diabetes 2  

AND foot Prevent*  

AND Ulcer 

1275 

383 

155 

5 

0 

6 

5 

0 

3 

1 

0 

0 

Cinahl Preventing AND diabetic foot 146 4 4 2 

Pubmed Foot ulcer AND Type 2 Diabetes 

AND Motivation  

693 

6 

 

6 

 

1 

 

2 

Pubmed Type 2 Diabetes AND Autonomy 71 4 1 1 

Pubmed  Type 2 Diabetes AND Neuropathy 

AND Screening 

AND Preventing 

1893 

804 

17 

 

4 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Cinahl  Diabetes 2 AND Neuropathy 

AND screening 

809 

59 

 

10 

 

3 

 

1 

Cinahl Diabetes 2 AND Neuropathy 

AND preventing 

809 

24 

 

3 

 

2 

 

1 

Cinahl Diabetes 2 AND prevent* 

AND Self- care 

AND Foot 

9912 

418 

72 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

Cinahl Diabetes 2 AND Neuropad 4 3 3 1 
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Bilaga III Sammanställning av artiklar (n=20) som ligger till grunden för resultatet 
 

Författare 
År 

Land 
 
 

Titel Syfte 
Design 

 
Metod 

 
Deltagare 

 Resultat 
Kvalitets 

grad 

Baba, M., Foley, L., 
Davis W A., & Davis, 
M E.   
2014 
Australien 

Self-awareness of foot 
health status in patients with 
Type 2 diabetes: the 
Fremantle Diabetes Study 
Phase II 

För att bestämma självkännedom av 
diabetesrelaterade fotproblem och dess 
medarbetare i en samhällsbaserad kohort 
av personer med typ 2-diabetes. 

Kvantitativ ansats 
 
Frågeformulärs bedömning 
om diabetes foten. 

n= 358  
(201 män och 
157 kvinnor) 

Studiens resultat visar att trots att personer 
med DMT2 sa att deras fötter var normala 
så hade de 67 % neuropati, torr hud, 
förhårdnadder i huden. Vilket är risker för 
att utveckla fotkomplikationer. Studien 
visar att självbedömd fothälsa inte är 
tillförlitligt. 
 

89 % Hög 

Bansal, D., Gudala, 
K., Muthyala, H., 
Esam, H P., 
Nayakallu, R., & 
Bhansali, A. 
2014 
 Indien 

Prevalence and risk factors 
of development of 
peripheral diabetic 
neuropathy in type 2 
diabetes mellitus in a 
tertiary care setting 

Bedöma förekomsten av diabetisk perifer 
neuropati (DPN), jämföra förekomsten 
mellan kända diabetes mellitus (KDM) 
och nyligen upptäckt diabetes mellitus 
(IDDM), identifiera riskfaktorer 
associerade dess förekomst mönster och 
eventuella köns bedöma -specifika 
skillnader är närvarande. 

Kvantitativ ansats 
 
En tvärsnittsstudie, på ett 
sjukhus där forskarna 
mätte frekvensen av 
neuropati hos diabetes 
patieter. 

n= 2006  
(989 män och 
1017 kvinnor) 

Studien visar att tidig upptäckt och 
screening av diabetes fötter är mycket 
viktig för att kunna förebygga 
fotkomplikationer. 

82 % Hög 

Bruun, C., Guassora, 
A D., Nielsen, A B S., 
Siersma, V., Holstein, 
P E., & de Fine 
Olivarius, N. 
2014  
Danmark 

Motivation, effort and life 
circumstances as predictors 
of foot ulcers and 
amputations in people with 
Type 2 diabetes mellitus. 

För att undersöka det prediktiva värdet av 
både patienter motivation och 
ansträngning i deras hantering av typ 2-
diabetes och deras livssituation för 
utveckling av fotsår och amputationer. 
 
 
 

Kvantitativ ansats 
 
En uppföljningsanalys, 6 år 
efter diabetesdebuten där 
forskarna mätte hur 
patienterna hantera fotsår, 
motivation, livssituation 
och ansträngning.  
 

n= 1058 
(543 män och 
515 kvinnor) 

Angiopati, neuropati och förnekelse av 
fotkomplikationer är primära risker som 
kan leda till fotkomplikationer, Studien 
visar att det beror på att det är svårt för 
personer med DMT2 att göra 
livsstilsförändringarna.  

100 % Hög 

Chang, C- F., Chang, 
C- C., Hwang, S- L., 
& Chen, M- Y 
2015  
Taiwan 

Effects of Buerger Exercise 
Combined Health-
Promoting Program on 
Peripheral 
Neurovasculopathy Among 
Community Residents at 
High Risk for Diabetic Foot 
Ulceration 

Ett standardiserat förfarande för Buerger 
övningar i kombination med ett 
hälsofrämjande program och undersökte 
dess effektivitet för att minska perifera 
neuro vaskulopati bland 
landsbygdsbefolkning taiwanesiska med 
typ 2-diabetes som var på hög risk att 
utveckla DFU. 

Kvantitativ ansats 
 
En en grupp 
kvasiexperimentell förtest-
posttest. Efter utbildning 
och genomförande av 
forskningen utvärderades 
resultatet efter ett år. 

n= 61 
(31 män och 
37 kvinnor) 

Studien visar att omvårdnadsåtgärden 
Buerger övningar som ökar 
blodcirkulationen i fötterna i kombination 
med ett hälsofrämjande program kan 
minska risken för fotsår hos DMT2 
personer. 

100% Hög 
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Författare 
År 

Land 

 
 

Titel 
 

 

Syfte 
Design 

 
Metod 

Deltagare Resultat 
Kvalitets 

grad 

Chellan, G., Srikumar, 
S., Varma, A K., 
Mangalanandan, T S., 
Sundaram, K R., 
Jayakumar, R V., Bal, 
A., & Kumar, H.  
2012  
Indien 

Foot care practice – The 
key prevent diabetic foot 
ulcers in India 

För att studera orsakssamband mellan 
kunskap, attityd och praktik (KAP) på 
Deabetic fotvårds mellan 
diabetespatienter med och utan diabetiska 
fotsår och riskfaktorer i samband med 
diabetiska fotsår. 

Kvantitativ ansats 
 
En strukturerad och 
validerat frågeformulär 

n= 203  
(137 män och 
66 kvinnor) 

studien visar att Motivation, fothygien, 
livsstilsförändringar och utbildning av 
(sjuksökterkan) är viktiga för att ha en bra 
egenvård och förhindra diabetiska fotsår 

82 % Hög 

Chin, Y- F., Huang, T- 
T., & Hsu B R-S. 
2012  
Taiwan 

Impact of action cues, self-
efficacy and perceived 
barriers on daily foot exam 
practice in type 2 diabetes 
mellitus patients with 
peripheral neuropathy 

Att identifiera effekterna av hälso Tro 
Modell faktorer på daglig fot-examen 
praxis bland diabetes mellitus patienter 
med perifer neuropati. 

Kvantitativ ansats 
 
Strukturerade 
frågeformulär 

n= 277  
(138 män och 
139 kvinnor) 

Studien visar att daglig fotundersökning 
även under foten och emellan tårna är den 
viktigaste åtgärden för att förbygga 
fotkomplikationer hos personer med 
neuropati. 

96 % Hög 

de Sá Policarp, N., 
Mourab, J., de Melo 
Júniorc, E., de 
Almeidad, P., de 
Macêdoe, S., da Silva, 
A., 
2014  
Brasilien 

Knowledge, attitudes and 
practices for the prevention 
of diabetic foot 

Syftet med denna studie var att identifiera 
de kunskaper, attityder och praxis för 
förebyggande av diabetiska foten hos 
patienter med typ 2-diabetes 

Kvantitativ ansats 
 
Frågeformulär studie på ett 
hälsocenter angående 
kunskaper i fotvård. 

n= 85  
(32 män  och 
53 kvinnor) 

Forskarna i studien menar att utförande, 
kunskap och attityd har stor betydelse för 
god egenvård av fötterna för att förhindra 
utvecklingen av fotkomplikationer. 

93 % Hög 

Fan, L., Sidani, S., 
Cooper – Brathwaite, 
A., & Metcalfe, K. 
2014  
Kanada 

Improving Foot Self-Care 
Knowledge, Self-Efficacy, 
and Behaviors in Patients 
With type 2 Diabetes at 
Low Risk for Foot 
Ulceration: A Pilot Study 

Förstudien syftar till att undersöka 
effekterna av en pedagogisk ingripande 
på patientens fot egenvård kunskap, hur 
effektivt och beteenden hos vuxna 
patienter med typ 2-diabetes med låg risk 
för fotsår. 

Kvantitativ ansats 
 
En pilotstudie, 
Undervisning av egenvård 
som följdes upp efter tre 
månader. 

n= 56  
(26 män och 
30 kvinnor) 

Studien visar att ansikte mot ansikte 
utbildning av egenvårdsmetoder så som, 
kontroll av fötterna, rengöring, 
mjukgörande, massage, fot/ben övningar, 
strumpor i skorna, breda skor o nagelvård 
är mycket effektiv. 

96 % Hög 

Francia, P., Seghieri, 
G., Gulisano, M., De 
Bellis, A., Toni, S., 
Tedeschi, A., & 
Anichini, R.  
2015 
Italien 

The role of joint mobility in 
evaluating and monitoring 
the risk of diabetic foot 
ulcer. 

Utvärdering av hur fotleden rörlighet 
(AJM) kan vara användbar vid 
identifiering av patienter med diabetes 
löper risk för fotsår (FU). 

Kvantitativ ansats 
 
En uppföljningsanalys, 
efter 8 från 
diabetesdebuten.  

n= 87 Neuropati, angiopati, stigande ålder, 
dåligfotledsrörlighet är riskfaktoer som 
kan leda till fotkomplikationer. 

89 % Hög 
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Författare 
År 

Land 

 
 

Titel 
 
 

Syfte 
Design 

 
Metod 

Deltagare Resultat 
Kvalitets 

grad 

Fujiwara, Y., Kishida, 
K., Terao, M., 
Takahara, M., 
Matsuhisa, M., 
Funahashi, T., 
Shimomura, I.,  & 
Shimizu, Y.  
2011 
Japan 
 

Beneficial effects of foot 
care nursing for people with 
diabetes mellitus: an 
uncontrolled before and 
after intervention study 

Syftet med denna studie var att bedöma 
effektiviteten i förebyggande fotvård 
sjuksköterskeprogrammet för 
diabetespatienter . 

Kvantitativ ansats 
 
Ett utbildningspogram som 
utvärderades efter två års 
studier. Deltagarna var 
indelade i fyra grupper 
utefter deras fotsatsus.  

n= 88  
(57 män 
och 31 
kvinnor) 

Studien visar att sjuksköterskans goda 
omvårdnad och utbildning är mycket 
effektivt för att förhindra fotkomplikationer. 

100%  
Hög 

Lavery, L a., Higgins, 
K R., Lanctot, D R., 
Constantindes, G P., 
Zamorano, R G., 
Athanasiou, K a.,… 
Agrawal, M C.  
2007  
USA 
 

Preventing Diabetic Foot 
Ulcer Recurrence in High-
Risk Patients 

Syftet med denna studie var att utvärdera 
effektiviteten av en temperaturövervakning 
instrument för att minska förekomsten av 
fotsår hos personer med diabetes som har en 
hög risk för nedre extremiteterna 
komplikationer 

Kvantitativ  ansats 
 
En slumpmäsig jämförande 
studie mellan två grupper. 

n= 173 
(93 män 
och 80 
kvinnor) 

Den förbättrade terapigruppen hade färre 
fotsår än standardbehandling. Patienterna i 
standardbehandligs gruppen hade större risk 
att utvekla fotsår. 

93 % Hög 

Lavery, L.,  
LaFontaine, J., 
Higgins,K., Lanctot, 
D., & Constantinides, 
G. 
2012  
USA 
 

Shear- reducing Insoles to 
Prevent Foot Ulceration in 
High- Risk Diabetic 
Patients. 

För att öka utbildarens kompetens med 
kunskap om effektiviteten av skjuv minska 
sulor för att förebygga fotsår hos patienter 
med högrisk diabetes. 

Kvantitativ  ansats 
 
En slumpmäsig jämförande 
studie mellan två grupper. 

n= 299  
(202 män  
och 97 
kvinnor) 

Resultatet visade att de som använt skosulan 
hade 3,5 % större chans att inte utveckla 
fotsår. 

93 % Hög 

Mendivil, C O., 
Kattah, W., Orduz, A., 
Tique, C., Cárdenas, J 
I., & Patino, J E.   
2015  
Colombia 

Neuropad for the detection 
of cardiovascular 
autonomic nerropathy in 
patients with tpe 2 diabetes 

Den aktuella studien utvärderat Neuropad 
som ett verktyg för diagnos av hjärt 
autonom neuropati baserat på HRV tester, i 
patienter med latino etnicitet från Bogota 
Colombia, som en sekundär mål utvärderade 
Neuropad för diagnos av Diatal symmetrisk 
polyneuropati baserad på symtom eller 
tecken . 
 
 

Kvantitativ  ansats 
 
En studie på ett sjukhus vid 
ett tillfälle, där effekten av 
Neuropad testades.  

n= 154  
(74 män 
och 80 
kvinnor) 

Studien visar att Neuropad är snabb, billig, 
tillförlitlig att använda för att diagnostisera 
neuropati. 

89 % Hög 
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Författare 
År 

Land 

 
 

Titel 
 
 

Syfte 
Design 

 
Metod 

Deltagare Resultat 
Kvalitets 

grad 

Meng, R., Chuan, Y., 
Lin, D Z., Xiao, H S., 
Mai, L F., Guo, Y C., 
& Yan, L.   
2014  
Kina 
 

Effect of Intensive Nursing 
Education on the Prevention 
of Diabetic Foot Ulceration 
Among Patient with High- 
Risk Diabetic foot: A 
Follow- Up Analysis 

Syftet med studien var att diskutera 
effekten av intensiv omvårdnad utbildning 
om förebyggande av diabetiska fotsår hos 
patienter med hög risk för diabetes fot. 

Kvantitativ ansats 
 
En uppföljningsanalys, 
Diabetes patienterna fick 
utbildning och 
utvärderades efter två år. 

n=185  
(96 män och 
62 kvinnor) 

Studien visar bland annat att intensiv 
individuell utbildning av sjuksköterska 
förhindrar utvecklingen av 
fotkomplikationer hos personer med hög 
risk.  

89 % Hög 

Nemcova, J., & 
Hlinkova, E.   
2013  
Slovakien 

The efficacy of diabetic foot 
care education 

Att kartlägga ef fi kans av utbildning om 
faktorer som inflytande 
inlärningsprocessen och beteendet hos 
diabetiker efter en ammande 
interventionsprojekt i diabetisk fotvård 
utbildning. 

Kvantitativ ansats 
 
En uppföljningsanalys, via 
en enkät per post efter 6 
månader efter utbildning. 

n= 100  
(53 män och 
47 kvinnor) 

Samtliga deltagare i studien hade efter 
utbildningen högre kunskap om 
fotkomplikationer och mer motivation och 
vilja att utföra förebyggande åtgärder för 
att förhindra fotkomplikationer 

75 % Medel 

Papanas, N., Paschos, 
P., Papazoglou, D., 
Papatheodorou, K., 
Paletas, K., Maltezos, 
E., & Tsapas, A. 
2011 
Grekland 
 
 

Accuracy of the Neuropad 
Test for the Diagnosis of 
Distal Symmetric 
Polyneuropathy in Type 2 
Diabetes 

Syftet med den aktuella studien var att 
undersöka riktigheten i Neuropad för 
diagnos och stadieindelning av DPN i 
olika stadier av neuropati, med hjälp av 
flera nivåer LRS att tolka den tid som 
behövs för att slutföra färgförändring av 
testet. 

Kvantitativ ansats 
 
En jämförande studie på ett 
sjukhus över 4 års tid.  

n= 212 
(107 män 
och 102 
kvinnor) 

Studien visar även att Neuropad är lätt för 
personer med Diabetes själva att använda 
och kan engagera patienterna själva i sin 
egen fotvård.  Neuropad kan användas i 
egenvårdsyfte för att patienter själva skall 
identifiera när det är dags att uppsöka 
sjukvården. 

96% Hög 

Raaijmakers, L., 
Martens, M., 
Hesselink, A., Weerdt, 
I., de Varies, N., & 
Kremers, S.   
2014  
Nederländerna 
 
 

Mastery and perceived 
autonomy support are 
correates of Dutch diabetes 
patients` self- management 
and quality of life 

Syftet med denna studie var att utvärdera 
sambandet mellan typ 2-diabetes patients` 
behärskning och upplevd autonomi stöd 
och deras självledningskompetens och 
hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL) 

Kvantitativ ansats 
 
Frågeformulär studie 
angående upplevelsen att 
klara av egenvården. 

n= 3352  
(1847 män 
och 1505 
kvinnor) 

Studien visar att personcentrerad vård med 
motiverad samtal gör patienterna mer 
motiverade till sin egenvård.  
 

82 % Hög 

Samanioto, F., 
Haddad, M., & 
Rossanels, M. 
2014 
Brasilien   
 

Self-care into the risk factors 
in diabetic foot ulceration: 
crosssectional study. 

För att analysera konsekvenserna av 
egenvård på riskfaktorer för sår i fötterna 
hos patienter med diabetes mellitus, i 
samband med dermatologi, ortopediska, 
neurologiska och vaskulära förändringar 

Kvantitativ ansats 
 
En studie från ett 
hälsocenter vid ett tillfälla 
angående fotstatusen på 
typ 2 diabetes patienter 

n= 1515 
(561 män 
och 954 
kvinnor) 

belyser i sin studie att dålig kontroll av 
fötterna, bristande fothygien, olämpliga 
skor, nagelsvamp, fotsvamp, förhårdnader i 
huden, klotår och benutskott är riskfaktorer 
som kan leda till fotkomplikationer.        

92% Hög 
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grad 

Scollan-Koliopoulos, 
M., Walker, E & 
Bleich 
2015  
USA 

Perceived risk of amputation, 
emotions, and foot self- care 
among adults with type 2 
diabetes 

Syftet med denna studie var att bestämma 
inverkan av att ha en familjemedlem som 
upplevde en amputation på en egen 
upplevd risk och rädsla att drabbas av en 
diabetesrelaterad amputation. 

Kvantitativ ansats 
  
Ett beskrivande 
tvärsnittsstudie med hjälp 
av papper och penna 
undersökningar per post. 

n= 68  
 (31 män och 
37 kvinnor)  

Studien visar att har personen med DMT2 
haft en familjemedlem som amputerat ett 
ben på grund av av diabetes hade personen 
större motivation för sin egen egenvård.  
 

89 % Hög 

Ziegler, D., Papanas, 
N., Rathmann, W., 
Heier, M., Scheer, M., 
& Meisinger, C. 
2012 Tyskland 

Evaluation of the Neuropad 
sudomotor function test as a 
screening tool for 
polyneuropathy in the elderly 
population with diabetes and 
pre-diabetes: the KORA F4 
surve 

Syftet med studien var att utvärdera nyttan 
av Neuropad för diagnos av polyneuropati 
hos äldre patienter med diabetes och pre-
diabetes från den allmänna befolkningen. 

Kvantitativ ansats 
 
En populationsbaserad 
hälsoundersökning. 

n= 432  
 (241 män 
och 191 
kvinnor) 

Studie visar att Neuropad kan användas 
som ett Screening verktyg för att upptäcka 
nedsatt nervfunktion på fötterna hos 
personer med diabetes med låg risk.  Vilket 
kan vara mycket viktigt i det förebyggande 
arbetet för att förebygga fotkomplikationer. 

100 % Hög 

 


