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     Abstrakt  

Bakgrund: Typ 2-diabetes är en växande folksjukdom som ökar världen över för varje 

år. Typ 2-diabetes leder ofta till komplikationer kopplade till sensoriska och 

cirkulatoriska nedsättningar och i kombination med högt blodsocker försvåras 

läkningsprocessen och ökar uppkomsten av diabetessår. Diabetsessår är svårläkta och kan 

leda till amputation. Syftet med studien var att samla kunskap över vilka 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda sig av för att förebygga diabetessår 

hos personer med typ 2-diabetes.  

Metod: Denna studie är en systematisk litteraturöversikt. En systematisk 

litteratursökning gjordes i CINAHL och Web of Science, där 14 artikler valdes ut efter 

kvalitetsgranskningen. Inklusionskriterier var personer med typ 2-diabetes och 

exklusionskriterier var farmakologiska åtgärder, olika typer av omläggningsmaterial och 

kirurgiska åtgärder.  

Resultat: I resultatet framkom två huvudkategorier som förebyggande åtgärder mot 

uppkomst av diabetessår, dessa kategorier var information och utbildning samt 

identifikation och kontroll av foten. Personen behöver stöd och information av 

sjuksköterskan för att förstå vikten av egenkontroll och hur den kan utföras. 

Sjuksköterska är oftast den som först möter personen och behöver därför i ett tidigt skede 

identifiera riskfaktorer för att förebygga uppkomsten av diabetessår.  

Slutsats: Genom ett personcentrerat och evidensbaserat arbete kan sjuksköterskan uppnå 

målet med att utforma individanpassade omvårdnadsåtgärder, hos personer med 

diabetessår och förbättra hälsan hos individerna. 

 

Nyckelord: Typ 2-diabetes, diabetessår, förebyggande åtgärder, omvårdnadsintervention 

och systematisk litteraturöversikt.  
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Diabetes är en livslång kronisk sjukdom där personerna både kan uppleva välbefinnande och 

hälsa trots sjukdomen (Thorstensson & Westin, 2011). Men det är inte ovanligt att personerna 

upplever att deras tillvaro förändras när de får diagnosen. Personer som drabbas av typ 2-

diabetes kan känna en känsla av att vara fängslade, begränsade och tappa kontrollen över sitt eget 

liv (Ahlström, 2007). Yrkesval kan komma att påverkas av sjukdomen, till exempel så är 

skiftarbete inte att rekommendera eftersom dygnsrytm och måltider inte kan hållas regelbundna. 

Regelbunden sömn i kombination med regelbundet födointag är viktigt för att blodglukosvärdet 

inte ska påverkas negativt (Ericson & Ericson, 2012, s.588). Känslan av att tappa kontrollen på 

grund av sjukdomen, svårigheter i att omformulera sin identitet kan uppstå och skapa ångest hos 

personen. Omprioriteringar om vad personen upplever som viktigt är en del i att återfå 

kontrollen. Denna transcendence behövs för att skapa mening och uppleva hälsa trots en kronisk 

sjukdom (Mayan, Morse & Eldershaw, 2006). 

 

Diabetes mellitus är idag en växande folksjukdom som ger stora konsekvenser för såväl 

samhället som individen. Uppskattningsvis har ca en miljon odiagnostiserad diabetes och ca 1.5 

miljoner har diagnosen typ 2-diabetes. Globalt drabbas ca 5 procent  av världens befolkning av 

diabetes mellitus och prevalensen för insjuknande dubblas med varje generation (Benbow, 2005; 

Standards of medical care in diabetes, 2012). Typ 2-diabetes debuterar oftas smygande hos äldre 

personer och många av dessa är samsjuka i obesitas, de är fysisk inaktiva och har en sämre 

näringstillförsel. Många personer lever med sjukdomen under en lång tid utan att vara medveten 

om det, eftersom deras insulinproduktion inte helt upphört. Det kan ta allt från veckor till år 

innan sjukdomen upptäcks, vilket betyder att personerna oftast gått med ett högt långtidssocker 

(HbA1c) under en längre tid och en viss skada på kärlväggar har oftast hunnit uppstå (Mulder, 

2008, s.86-92;Standards of medical care in diabetes, 2012). 

 

Sjuksköterskans ansvar är att genomföra omvårdnad, på ett sådant sätt att personens integritet 

och autonomi inte kränks. Omvårdnaden ska utgå från ett humanistiskt synsätt, där personen ses 

som aktiv och skapande. Målet med omvårdnaden är att på en personcentrerad nivå främja hälsa 

och välbefinnande, förebygga ohälsa och lindra lidande. Det finns två olika definitioner på 

omvårdnadsåtgärder, beroende och oberoende. Oberoende omvårdnadsåtgärder är sådana som 

sjuksköterskan själv kan besluta om utan läkarens ordination, dessa kan vara stödjande 
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undervisning, information och samordning av olika proffesioner (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016, s.5-6). Ansvaret för omvårdnadsåtgärder ligger hos sjuksköterskan, åtgärder som bygger 

på att stödja och upprätthålla hälsa bör individanpassas utifrån vilka behov som finns. 

Behandlingsmål sätts upp som länkar ihop de olika områdena; kost, motion, frågor runt den 

eventuella medicinska behandlingen och hur personen kan komma att känna vid högt respektive 

lågt blodglukos (Ljung et al., 2013). Ljung et al., (2013) fann att en viktreducering på 5-10 

procent behövdes för att uppnå metabolisk balans hos dem med högt BMI och i förlängningen 

minska komplikationer som exempelvis diabetessår. Sjuksköterskans allmänna ansvar vid 

diabetesvården är att hålla sig uppdaterad på området samt lyssna till personens egna 

erfarenheter.  

 

En komplikation som vanligen uppstår hos personer med diabetes är mikroangiopati vilket 

innebär kärlskador i små kärl som till exempel njurar, fingrar, tår. Andra komplikationer till följd 

av sjukdomen är  neuropati, vilket är en nervskada som påverkar känseln och retinopati som 

innebär en skada på ögats små kärl som leder till försämrad syn. Nyckelfaktorer som är 

närvarande i var och en av dessa innefattar perifer neuropati, känselbortfall i tår och fötter, 

fotdeformitet, felställningar av foten och tår, perifer vaskulär sjukdom, små kärlen i yttre delarna 

av till exempel tår. Tidigare diabetessår och tidigare amputation av foten eller benet (Lavery, 

Armstrong, Vela, Quebedeaux och Fleischli, 1998). Den kroniska neuropatin kan ses hos 

uppemot hälften av alla personer som haft diabetes i över 25 år. Tilltagande känselbortfall i tår 

och fötter, fingrar eller händer leder till ökad risk för skador. Personer med diabetes har oftast 

nedsatt förmåga att uppfatta var de har sina fötter och tår och med tiden minskar samt försvinner 

känseln för tryck, vibrationer, värme och beröring men även perspirationen samt 

svettningsfunktionen (Epps & Smart, 2016).   

 

Behandling av diabetessår är utmanande på grund av deras multifaktoriella etiologi och det 

lägger stor belastning på patienter, vårdsystem och samhälle. Upp till 25 procent av alla personer 

med diabetes utvecklar förr eller senare sår på nedre extremiteterna. Generella faktorer som 

försämrar sårläkningen är: störd ämnesomsättning, försämrad nutrition, försämrat 

inflammatoriskt försvar, en förhöjd glukosnivå i blodet, trombocyternas vidhäftande och 

hopklumpnings förmåga ökar vilket utöver tidigare nämnda faktorer även leder till ökad risk för 
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blodproppar (Epps & Smart, 2016). 

Det finns många olika former av material och metoder för att påskynda läkningen eller förebygga 

diabetessår som till exempel skumförband, avlastnings stövel, vakuumbehandling (Al Thebati, 

AL-Ouda, Al khaldi, Al sofyani och Al Saeed, 2016). Al Thebati et al. (2016) kan inte se någon 

signifikant skillnad mellan skumförband och avlastning stövel när det kommer till läkningen av 

diabetessår. Resultatet visar at vakuumbehandling har en signifikant förbättring av sårläkningen 

på diabetessår. Dessa metoder är inriktade på att läka redan uppkomna sår. Brod (1998) tar upp 

en mycket viktig aspekt som är försämrad livskvalite hos personer med diabetessår och vikten av 

att förebygga uppkomsten av dessa.  

 

Apelqvist och Ragnarson Tennvall (2004) beskriver komplexiteten av diabetesfoten, denna 

komplexitet består i läkningssvårigheter, deformiteter av leder och nedsättning av fysiologiska 

funktioner. En svensk studie visade att trots att den primära diagnosen rapporterats som något 

annat, var främsta orsaken till att närmare 80 procent av de inneliggande patienterna på 

vårdavdelning komplikationer relaterade till den diabetiska foten. Epps och Smart (2016) och 

Apelqvist och Ragnarson Tennvall (2004) menar att personerna får genomgå mycket onödigt 

lidande och att samhällsekonomin påverkas negativt av diabetessår. En studie gjord i Sverige 

med 220 patienter med djupa diabetessår visade på en generell läkningstid på 29 veckor, om 

ingen amputation behövdes där kostnader per patient uppgick till 139 554 kr. Det är därför inte 

enbart viktigt för personens välbefinnande, utan även kostnadseffektivt för sjukvården att 

förebygga uppkomst av diabetessår (Apelqvist och Ragnarson Tennvall., 2004). 

 

Eftersom personer med typ 2-diabetes ofta inte upplever några symtom i ett tidigt skede innebär 

det att de kan gå med sjukdomen under lång tid innan diagnosen ställs. Det kan innebära att 

komplikationer som kärlskador redan kan ha uppstått, och diabetessår kan lättare uppkomma. 

Epps och Smart (2016) tar upp bristen i att det finns lite internationell data samlad om 

komplikationer och prevention runt diabetessår, trots att förekomsten av diabetessår har ökat.  

Syftet var att samla kunskap över vilka omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda sig 

av för att förebygga diabetessår hos personer med typ 2-diabetes.   
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Metod  

Backman (2008, s. 24, s. 167- 178 ) skriver att i allt vetenskapligt arbete ingår det att undersöka 

vad som tidigare gjorts inom området, vilket också är till stor nytta i det egna arbetet. En 

litteratursökning i referensdatabaser kan enklast genomförs elektroniskt, via en dator. Dagens 

teknik har gjort det möjligt att genom bekvämligheten i hemmet enkelt kunna söka efter 

vetenskaplig litteratur. Genom att göra en elektronisk sökning sparas både tid och pengar. De 

flesta referensdatabaser fungerar i grunden ungefär likadant och för att få en så korrekt sökning 

som möjligt, är det viktigt att använda sig av databasens guider och hjälpfunktioner.  

 

Litteratursökning 

Metoden systematisk litteraturöversikt användes för att svara på syftet i denna studie. Backman  

(2008, s.23-24) beskriver att i en integrerad litteraturstudie samlas kunskap systematiskt in, inom 

området för att skapa en kunskapsöversikt. En pilotsökning i CINAHL, PubMed och Web of 

Science genomfördes för att kontrollera att det fanns tillräckligt med material inom området. Vid 

pilotsökningen framkom det att träffarna i PubMed och CINAHL gav många dubbletter och 

därför valde författarna att inte använda sig av PubMed i denna studie. En systematisk 

litteratursökning i databaserna CINAHLoch Web of Science genomfördes, där inklusionskriterier 

var personer med typ 2-diabetes och exklusionskriterier var farmakologiska åtgärder, olika typer 

av omläggningsmaterial och kirurgiska åtgärder. Svensk mesch användes för att översätta 

svenska ord till engelska och på så sätt få korrekta engelska sökord, på de medicinska orden som 

ingår i sökningen. Sökorden som användes i sökningarna var diabetes type 2, wound, ulcer, 

pressure wounds och prevention. Sökorden ulcer, wound och pressure wounds kombinerades 

med den booleska söktermen OR, för fånga upp så många artiklar som möjligt som var relaterade 

till diabetessår. Vidare slogs de träffarna ihop med diabetes type 2, prevention och den booleska 

söktermen AND.  

 

Urvalet av artiklar gjordes genom att författarna läste abstraktet på alla artiklar som kom fram i 

sökningarna, i de två databaserna. De artiklar som svarade mot syftet valdes sedan ut till 

kvalitetsgranskning. Sökningen i CINAHL gav 30 träffar och efter att författarna läst abstraktet 

på samtliga träffar valdes 7 stycken ut för granskning. Sökningen i Web of Sience gav 91 träffar 

och efter att författarna läst samtliga abstrakt valdes 11 stycken ut för granskning. I båda 
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sökningarna fanns det två dubbletter vilket gjorde att sammanlagt 16 stycken artiklar valdes ut 

för kvalitetsgranskning. 

 

Tabell 1 Litteratursökning  CINAHL 2017-09-11. Begränsningar: engelska, peer reviewed, datum 2007-01-01 - 

2017-12-31, full text 

Sökning *) Sökord Resultat Valda 

1 FT diabetes type 2 18,549  

2 FT wound 59,753  

3 FT ulcer 23,899  

4 FT pressure wounds 1,843  

5  S2 OR S3 OR S4 75,143  

6 FT prevention 377,412  

7  S1 AND S5 AND S6 30 7 (2) 

 
Web of Science 2017-09-11.  

Begränsningar: engelska, peer reviewed, datum 2007-01-01 - 2017-12-31, full text 

Sökning *) Sökord Resultat Valda 

1 FT Diabetes type 2 176,680  

2 FT Ulcer OR wound OR pressure wound 422,557  

3 FT prevention 884,399  

4  S1 AND S2 AND S3 91 11(2) 

(x) = antal dubletter 

 

Kvalitetsgranskning  

De artiklar som valdes ut till kvalitetsgranskning granskades utifrån protokollen i Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011, s.171-176) samt SBU:s bilagor. För att stärka trovärdigheten vid 

kvalitetsgranskningen, granskades artiklarna av båda författarna var för sig och sedan jämfördes 
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resultatet. Vid meningsskiljaktighet diskuterades detta tills författarna kom överens. Samtliga 

artiklar som valdes ut till kvalitetsgranskning skattades till medel och hög nivå, förutom två där 

metoden var svår att avgöra och SBU:s bilaga 1 för relevans därför användes. Två artiklar föll 

bort vid kvalitetsgranskningen eftersom de inte uppfyllde inklusionskriterierna vid en närmare 

granskning, vilket gjorde att det slutgiltliga antalet artiklar blev 14 stycken. Graderingsmodellen 

för att bedöma kvaliteten på artiklarna, motsvarar en tregradig skala. Där grad ett (hög) är när 

studien hamnar mellan 80-100%, grad två (medel) är när studien hamnar mellan 70-79% samt 

grad tre (låg) blir när det slutgiltiga resultatet hamnar på 60-69% (Willman et al., 2011, s.95-96).   

 

Tabell 2 Kvalitetsgranskning av artiklarna i analysen (n=14) 

Författare 

År  

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare 
 

Metod 
datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Bus, van Deursen, 

Armstrong, Lewis, 

Caravaggi, och 

Cavanagh, (2016), 

Nederländerna, 

UK, USA och 

Italien.  

Systematis

k översikt 

176 olika 

studier. 2 

systematiska 

granskningar och 

meta-analyser, 

32 RCT, 15 

kontrollstudier 

och 127 icke 

kontrollstudier 

Systematisk översikt 

genomförd i enlighet 

med föredragna 

rapporteringspunkter 

för systematiska 

recensioner och 

meta-analyser 

(PRISMA) 

  

Evidens för effekten av 

avlastning med fotbäddar, 

special skor och andra 

avlastnings material finns. 

Men behövs mer forskning 

på preventionen för att 

förhindra första gångs sårs 

uppkomst 

Medel 

kvalitet 

enligt 

Bilaga F av 

Willman et 

al. (2011).  

Crawford, 

Anandan, Chappell, 

Murray, Price, 

Sheikh och Coates, 

(2015), 

England. 

Systematis

k översikt 

10 kohort studier  Ramdomiserad 

effekts meta- analys, 

systematisk litteratur 

gransning 

Granskningen visar att 

monofilament, stämgaffel, 

paplation av pulsar, visuell 

bedömning av 

fotdeformiteter och 

anamnes ger bra 

indikationer för vilka 

individer som är i risk för 

diabetessår 

Hög 

kvalitet 

enligt 

Bilaga F av 

Willman et 

al. (2011).  
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 Tabell 2 Forts. Kvalitetsgranskning av artiklarna i analysen (n=14) 

Författare 

År  

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare 
 

Metod 
datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Formosa, Gatt och 

Chockalingam, 

(2013), 

Malta. 

Kvantitativ 243 deltagare Retrospektiv 

observations studie. 

Två som utförde 

undersökningarna, 

metoder som tidiagre 

evidensbaserats 

användes. 

Dataprogramm 

användes för att 

strukturera insamlad 

information inför 

analys 

Samband mellan 

fotdeformiteter och 

diabetes sår hos personer 

med typ 2 diabetes.  

Hög 

kvalitet i 

enlighet 

med Bilaga 

G av 

Willman et 

al. (2011).  

Gale, Vedhara, 

Searle, Kemple och 

Campbell, (2008), 

England. 

Kvalitativ 18 deltagare Semistrukturerad in-

depth intervju 

metodik, 

målmedvetet urval. 

Utomstående 

intervjuare. Bandade 

och ordagrant 

översatta 

Kunskapsnivån hos 

individer med typ 2 

diabetes, om vad 

diabetessår är och 

egenvården var mycket låg 

enligt denna studie. 

Hög 

kvalitet i 

enlighet 

med SBUs 

Bilaga nr 5 

Gershater, 

Pilhammar, 

Apelqvist och Alm-

Roijer, (2011), 

Sverige. 

Kvantitativ 131 deltagare Randomiserad 

kontroll studie som 

utgått från 

CONSORT 

kriterierna 

Hur strukturerade 

patientdrivna grupp 

utbildningar främjar 

egenvården  

Medel 

kvalitet i 

enlighet 

med Bilaga 

G av 

Willman et 

al. (2011).  

Kirkman, 

(2013), 

USA. 

Kvantitativ Framgår inte Systematisk litteratur 

översikt,  

Det är viktigt att screena 

typ 2 diabetiker för att 

förebygga utvecklingen av 

diabetessår eller 

komplikationer som leder 

till sår 

Kvalitet: 

Relevant 

utifrån 

SBUs 

bilaga 1, 

bedömning 

av relevans 
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 Tabell 2 Forts. Kvalitetsgranskning av artiklarna i analysen (n=14) 

 

Författare 

År  

Land 

 

Typ av 

studie 

 

Deltagare 
 

 

Metod 
datainsamling/analys 

 

Huvudfynd 

 

Kvalitet 

Lavery, Higgins, 

Lanctot, 

Constantinides, 

Zamorano, 

Athanasiou och 

Agrawal, (2007), 

USA. 

Kvantitativ 173 deltagare Blindad 15 mån RCT 

studie 

standard utbildning/terapi, 

strukturerad utbildning 

med fotundersökning eller 

förbättrad utbildning/terapi 

med temperaturmätning av 

fötterna är effektivare i 

förebyggande av 

diabetessår 

Medel i 

enlighet 

med Bilaga 

G av 

Willman et 

al. (2011).  

Li, Zhang, Barker, 

Chowdhury och 

Zhang, (2010), 

USA. 

Systematis

k översikt 

56 studier Systematisk litteratur 

granskning 

De kostnads effektiva 

interventioner som tas upp 

är årliga kontroller, mer 

utvecklad fotvård än 

vanliga standard, 

livsstilsintervention, 

riskbedömning/screening, 

hjälp att sluta röka 

Hög 

kvalitet i 

enlighet 

med bilaga 

F av 

Willman et 

al. (2011).  

Lincoln, Radford, 

Game och 

Jeffcoate,  

(2008), 

England. 

Kvantitativ 172 deltagare Blindad RCT personlig utbildning om 

egenvård och risker för att 

utveckla diabetessår var 

bättre än standard 

undersökningarna 

Hög 

kvalitet i 

enlighet 

med Bilaga 

G av 

Willman et 

al. (2011).  

Pickin, Kaye, Bush, 

Thomas och  Gill, 

(2008), 

England. 

Kvantitativ Ca 3000 

deltagare 

Retrospektiv 

fallstudie med 

dokumentation i 

journaler 

Framtagning av en 

broschyr med information 

om förebyggande åtgärder 

för att undvika diabetessår 

på semestern genom tex 

undvika sandaler och het 

sand 

Kvalitet: 

Relevant 

SBUs 

bilaga 1, 

bedömning 

av relevans 
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 Tabell 2 Forts. Kvalitetsgranskning av artiklarna i analysen (n=14) 

Författare 

År  

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare 
 

Metod 
datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Schaper, Van 

Netten, Apelqvist,  

Lipsky och Bakker, 

(2016), 

Nederländerna, 

Sverige, Schweiz 

och England. 

 

Systematis

k översikt 

429 artiklar  Systematisk litteratur 

översikt. GRADE 

systemet användes 

för granskning av 

artiklarna 

Sammanställning av 

preventiva metoder för 

diabetesfötter. Vilka olika 

metoder som finns. 77 

olika typer av preventioner 

kondenseras ner i denna 

rapport 

Medel 

kvalitet i 

enlighet 

med Bilaga 

F av 

Willman et 

al. (2011).  

Schmidt,  Mayer 

och Panfil, (2008), 

Tyskland. 

Kvantitativ 269 deltagare Utforskande 

tvärsnitts studie, 

bekvämlighet urval, 

enkät 

Det skiljer sig inget mellan 

riskgrupperna, men ju fler 

undervisningstillfällen 

desto bättre egenvårds 

beteende 

Medel 

kvalitet i 

enlighet 

med Bilaga 

G av 

Willman et 

al. (2011).  

Van Netten, Price, 

Lavery, Monteiro-

Soares,  

Rasmussen, Jubiz 

och Bus, (2016), 

Nederländerna, 

UK, Colombia, 

USA, Portugal och 

Danmark. 

Kvantitativ 74 st, 30 st 

kontrollstudier 

och 44 st icke 

kontrollstudier 

Systematisk översikt 

genomförd i enlighet 

med föredragna 

rapporteringspunkter 

för systematiska 

recensioner och 

meta-analys riktlinjer 

(PRISMA) 

 

det finns evidens som 

styrker effekten av 

temperatur kontroller av 

fötterna, 

patientundervisning och 

fotvård som förebyggande 

åtgärder vid diabetessår 

Hög 

kvalitet i 

enlighet 

med 

Bilaga G av 

Willman et 

al. (2011).  

Vatankhah, 

Noudeh, Khamseh 

och Baradaran, 

(2010), 

Iran. 

Kvantitativ 148 deltagare Sambandsanalys 

Insamling genom 

mätinstrument och 

diabetesfot 

riskformulär n 

Scottish 

Intercollegiate 

Guidelines 

Genom att screena 

personer med typ 2 

diabetes kan vi dela in dem 

i rätt riskgrupp och sedan 

anpassa åtgärderna utifrån  

Medel 

enligt 

Bilaga G av 

Willman et 

al. (2011).  

 

Analysen  

I denna systematiska litteraturöversikt har analysprocessen grundats i Whittemore och Knafl 

(2005) metodartikel. Analysen började med datareduktion, författarna läste igenom samtliga 

artiklar och de textenheter som svarade på syftet extraherades. För att lätt kunna hitta igen från 

vilken artikel varje textenhet kommer ifrån, valde författarna att numrera samtliga artiklar. 

Författarna bestämde sig för att numrera artiklarna i den ordning artiklarna hamnade i 
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referenslistan, den artikeln som kom först i referenslistan fick nummer ett och den som kom tvåa 

fick nummer två och så vidare. Whittemore och Knafl (2005) beskriver tillvägagångssättet för 

dataextraktion och hur tydlighet kan skapas genom att använda sig av tabeller för att bilden av 

informationen blir så tydligt som möjligt. Författarna i denna studie valde att använda sig av 

denna metod, då alla textenheterna som extraherades placerades i en tabell för att lättare kunna 

jämföra datan. Textenheterna översattes till svenska, kondenserades och kodades. Alla 

textenheter, översättningar samt kondenseringar kodades med nummer utifrån vilket nummer 

artikeln fått och i vilken ordning de kom i de vetenskapliga artiklarna. Till exempel artikel 

nummer ett och textenhet nummer ett från samma artikel fick kodningen 1:1, textenhet nummer 

två från samma artikel fick kodningen 1:2 och så vidare (Whittemore & Knafl, 2005).  

 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver nästa steg i analysprocessen som är datadisplay. I detta 

steg grupperas liknande textenheter nära varandra i tabeller, för att lättare ska kunna upptäcka 

mönster och liknelser i materialet. Författarna till denna studie kom via kondenseringarna fram 

till underkategorier och huvudkategorier via jämförelse av materialet, där tabellerna var till stor 

hjälp för att lättare kunna se helheten. Analysprocessen går sedan vidare till data jämförelse där 

all data jämförs och författarna letar efter mönster, teman och relationer i materialet. Det sista 

steget i analysprocessen innebär att författarna drar slutsatser angående materialet. Först 

analyseras undergrupperna separat och sedan samtliga grupper ihop, för att slutsatser om 

materialet skulle kunna dras. Hela analysprocessen präglas av ett ständigt jämförande av datan 

som samlas in (Whittemore & Knafl, 2005). Författarna till denna studie valde att följa 

Whittemore och Knafl (2005)  beskrivning av analysprocessens fyra steg. För att 

analysprocessen skulle blir så trovärdig som möjligt, var båda författarna med under hela 

analysen. 

 

 

Resultat  

I de 14 artiklar som analyserats fann vi två huvudkategorier rörande förebyggande åtgärder, 

information och utbildning samt identifikation och kontroll som vi sjuksköterskor kan utföra. I 

analysen fann vi att 11 artiklar tar upp förebyggande åtgärder om information och utbildning. 

Denna kategori går att dela in i fyra underkategorier; förebyggande information, utbildning i 
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egenkontroll, stöd till livsstilsförändringar och behandlingsalternativ. Sju artiklar beskriver 

identifikation och kontroller som förebyggande åtgärd, för att upptäcka individer som löper risk 

för att utveckla diabetessår. Denna kategori delas upp i två underkategorier; screening och 

kontroll av foten.  

 

Tabell 3 Översikt av Kategorier 

Huvudkategori Underkategorier 

Information och utbildning Förebyggande information 

Utbildning i egenkontroll 

Stöd till livsstilsförändring 

Behandlingsalternativ  

 

Identifikation och kontroll Screening av riskgrupper 

Kontroll av foten 

 

Information och utbildning  

 

Förebyggande information  

Fem artiklar beskriver förebyggande information som åtgärder för att förebygga diabetessår 

(Gale, Vedhara, Searle, Kemple och Campbell, 2008; Gershater, Pilhammar, Apelqvist och Alm-

Roijer, 2011; Lincoln, Radford, Game och Jeffcoate, 2008; Pickin, Kaye, Bush, Thomas och 

Gill, 2008; Van Netten, Price, Lavery, Monteiro-Soares, Rasmussen, Jubiz och Bus, 2016). Gale 

et al. (2008) menar att kunskapsnivån hos personer med typ 2-diabetes är låg, studien belyser att 

personerna har dålig förståelse och kunskap om förebyggande åtgärder mot diabetessår samt 

andra komplikationer. Samband mellan höga blodsockervärden, komplikationer och sårbildning 

var inget deltagarna var medvetna om. Deltagarna i studien berättar även att den information som 

ges om egenvård för fötterna, försvinner i mängden av all annan information rörande diagnosen.  

 

Lincoln et al. (2008) och Pickin et al. (2008) beskriver hur muntlig information i kombination 

med broschyrer och skriftlig information, fungerade som förebyggande åtgärder mot diabetessår. 

Personer som låg i riskzonen för att utveckla ett diabetessår fick information om vad de bör 

undvika och vad de bör göra, för att minska risken att drabbas av ett diabetessår. Exempel på 
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information som gavs var att undvika att gå barfota, att använda sig av sandaler och strandskor, 

undvika varm sand och stenläggningar samt att regelbundet kontrollera fötterna genom att tvätta, 

torka och smörja in dem. Lincoln et al. (2008) kunde se att denna typ av intervention gav en tre 

gånger så hög reducering av uppkomsten av diabetessår eller amputation inom en 13 månaders 

period. Pickin et al. (2008) kunde dock inte se någon skillnad i uppkomsten av diabetessår efter 

interventionen.   

 

Gershater et al. (2011) och Van Netten et al. (2016) beskriver huruvida patientdriven utbildning i 

grupp fungerade som en förebyggande åtgärd, mot uppkomsten av diabetessår. I Gershater et al. 

(2011) studie genomförde deltagarna 14 gruppmöten på cirka 60 minuter, med två till fem 

deltagare i varje grupp plus en diabetessjuksköterska som ledde mötena. Diskussionerna under 

mötena grundades i frågor som ‘Var kommer diabetessår ifrån?’, deltagarna diskuterade med 

varandra och med en diabetessjuksköterska. Åtgärden visade på förbättrad förståelse men vidare 

forskning behövs för att verifiera om fothälsan hos deltagarna förbättras. 

 

Utbildning i egenkontroll 

Fem artiklar beskriver olika förebyggande åtgärder som handlar om egenkontroll utbildning 

(Formosa, Gatt och Chockalingam, 2013; Lavery, Higgins, Lanctot, Constantinides, Zamorano, 

Athanasiou och Agrawal, 2007; Lincoln et al., 2008; och Schaper, van Netten, Apelqvist, Lipsky 

och Bakker, 2016; Van Netten et al., 2016). Formosa et al. (2013), Lincoln et al. (2008) och 

Schaper et al. (2016) understryker att eftersom tillgången till specialistvård eller medicinsk 

fotvård är begränsad, behöver det läggas stor vikt på prevention i form av egenvårdsutbildning 

för att förebygga diabetessår. I Lincoln et al. (2008) studie sågs en viss minskning i uppkomsten 

av diabetessår, när egenvårdsutbildning integrerades i den vanliga diabetesvården. Lavery et al. 

(2007) menar att en loggbok kan användas med fördel för att strukturerat följa råden om 

egenvård, här fylls i när kontrollen är utförd, vilka eventuella fynd personen hittar eller om allt är 

normalt. Van Netten et al. (2016) skriver att daglig applicering av ett svamp nagellack på tårna, 

är ett sätt att öka kontrollerna av fötterna.   
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Stöd till livsstilsförändring 

Två artiklar beskriver stöd till livsstilsförändring (Kirkman, 2013; Li, Zhang, Barker, 

Chowdhury och Zhang, 2010). I Kirkman (2013) och Li et al. (2010) menar att 

livsstilsinterventioner stärker hälsan för personer med typ 2-diabetes och minskar kostnaderna 

för sjukvården. De menar även att livsstilsinterventioner kan minska uppkomsten av 

komplikationer i samband med typ 2-diabetes. Om personer som ligger i riskzonen för att 

utveckla typ 2-diabetes utför livsstilsförändringar, kan sjukdomsutvecklingen fördröjas och 

personerna kan hålla sig friska längre. För personer som redan har typ 2-diabetes kan 

livsstilsförändringar leda till att blodsockernivåerna stabiliseras. Li et al. (2010) skriver att 

självövervakning av blodsockervärdena och rökstopp är två livsstilsförändringar som kan minska 

risken att drabbas av diabeteskomplikationer. Sjuksköterskan ansvarar för att stödja personerna 

till livsstilsförändringar och förklara nyttan av att genomföra dem.    

 

Behandlingsalternativ   

Tre artiklar tar upp olika behandlingsalternativ (Bus, van Deursen, Armstrong, Lewis, Caravaggi 

och Cavanagh, 2016; Schaper et al., 2016; Van Netten et al., 2016). Schaper et al. (2016) 

beskriver att alla tecken på början eller risk för sår måste behandlas. Sjuksköterskan kan till 

exempel genom reducering av förhårdnader, avlastning med hjälp av mjuka material, skyddande 

av blåsor samt tömning av blåsor, förebygga att ett diabetessår utvecklas. Bus et al. (2016) och 

Van Netten et al. (2016) skriver att användandet av individanpassade skor kan resultera i färre 

diabetessår. De menar dock att användandet av enbart ett inlägg i skon, inte garanterar att 

personen ska drabbas av färre diabetessår.  

 

Syntes  

Resultatet visar att information och utbildning är två viktiga förebyggande åtgärder mot 

diabetessår som sjuksköterskan kan utföra. Många personer med typ 2-diabetes har dålig 

kunskap om vad diabetessår är och hur komplikationer från sjukdomen kan uppstå och påverka 

fötterna. Sjuksköterskan bör ge förebyggande information muntligt och vid flera tillfällen samt 

komplettera med broschyrer och skriftlig information, för att möjligheten till att i lugn och ro 

återkoppla till samtal med sjuksköterskan. Utbildning i form av egenvård av fötterna och 

livsstilsförändring visar en reducering i uppkomsten av diabetessår och kan även förbättra 
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individens livskvalite samt vara kostnadseffektivt för sjukvården. Sjuksköterskan bär ansvaret 

för att individer som är i behov av individanpassade skor och inlägg hänvisas till rätt 

vårdinstanser.   

 

 

Identifikation och Kontroll 

 

Screening av riskgrupper 

Tre artiklar beskriver screening som förebyggande åtgärd för uppkomsten av diabetessår 

(Crawford, Anandan, Chappell, Murray, Price, Sheikh och Coates, 2015; Kirkman, 2013; Li et 

al., 2010). Crawford et al. (2015) och Li et al. (2010) vill screena alla med typ 2-diabetes för att 

kunna stödja personen till normala värden, gällande BMI, blodsocker, blodtryck och blodfetter. 

Kirkman (2013) vill däremot gå steget längre och screena personer som ännu inte fått diagnosen 

diabetes, alltså de som ligger i riskzonen för att utveckla sjukdomen. Eftersom dessa personer 

oftare utvecklar komplikationer på grund av att de gått med sjukdomen under en längre tid utan 

vetskap. Personer i riskzon för att utveckla typ 2-diabetes har ofta högt blodtryck, höga 

blodfetter, övervikt BMI >25, rökning och alkohol och en inaktiv livsstil. I analysen 

framkommer det att screening i förebyggande syfte är en kostnadseffektiv åtgärd som 

sjuksköterskan kan utföra. Screeningen kan enkelt utföras vid vanliga hälsoundersökningar, där 

det som behövs är familjeanamnes, individens anamnes och blodprover vid regelbundna 

kontroller (Crawford et al., 2015; Kirkman, 2013; Li et al., 2010). Anamnes angående rökning 

och alkoholkonsumtion bör diskuteras med personen eftersom dessa faktorer ger en ökad risk för 

att utveckla diabetessår (Crawford et al., 2015; Kirkman, 2013). Kostnaderna för sjukvården 

skulle öka något om screeningprogram skulle utformas, men i slutändan så blir det en besparing 

eftersom kostnaderna ekonomiskt blir mindre än vid sårvård och amputation. Även antalet besök 

skulle minska om sjuksköterskor på hälsocentraler utförde dessa kontroller och personers lidande 

skulle minska och livskvaliteten öka (Li et al., 2010).  

 

Kontroll av foten 

Sex artiklar beskriver kontroller av foten som förebyggande åtgärd (Crawford et al., 2015; 

Formosa et al., 2013; Lavery, Higgins, Lanctot, Constantinides, Zamorano, Athanasiou och 
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Agrawal, 2007; Schaper et al., 2016; Schmidt, Mayer och Panfil, 2008; Van Netten et al., 2016). 

I Formosa et al. (2013), Schaper et al.(2016) och Schmidt et al.(2008) bedöms den visuella 

kontrollen av diabetesfoten som viktig för att upptäcka riskfaktorer. Lavery et al. (2007) tillägger 

i sin artikel att personen dagligen bör göra en inspektion av skor, strumpor och fötter i 

förebyggande syfte som komplement till sjukvårdens kontroller. Sjuksköterskan som ofta är den 

första i vårdkedjan kan göra en första bedömning. Formosa et al. (2013) såg att det fanns ett klart 

samband mellan fotens deformitet, neuropati och diabetessår. Schaper et al. (2016) har tagit fram 

ett frågeformulär, frågorna utgår från symtom från fötterna såsom domningar, hur huden och 

fotens anatomi ser ut, som stöd vid undersökning. Vidare i analysen ges evidens för att 10-g 

monofilament, 128Hz stämgaffel och palpation av pulsarna på fotryggen och fotknölarna i 

kombination med anamnes ses som tillförlitliga metoder, för att bedöma om en person har 

sensorisk eller cirkulatoriskt bortfall (Crawford et al., 2015; Lavery et al., 2007; Schaper et al., 

2016). Lavery et al. (2007) och Van Netten et al. (2016) skiljer sig från de tidigare kontroll 

metoderna, eftersom de förespråkar användandet av infraröd temperaturmätning som 

komplement för att kontrollera om risk för diabetessår finns.  

 

Syntes 

Genom analysen visar resultatet på att tidig identifikation och regelbunden kontroll av personer 

med typ 2-diabetes, kan förebygga uppkomsten av komplikationer och diabetessår. Denna åtgärd 

kan delas in i två delar, där den första är screening för riskfaktorer rörande den allmänna hälsan, 

till exempel kontroller av blodsocker, blodtryck, blodfetter, vikt och anamnes. Stabilitet av dessa 

värden påverkar läkningsprocessen och övervikt ökar belastningen på fötterna. Den andra 

åtgärden gäller kontroll av själva fötterna hos personen. Visuella kontroller är viktiga för att 

upptäcka deformiteter och felställningar, som kan leder till ökad tryckbelastning vid leder ökar 

risken för sårbildning. Utöver behöver kontroller göras av personens sensoriska och 

cirkulatoriska funktion eftersom nedsatt känsel och blodtillförsel ger ökad risk för diabetessår. I 

resultatet framkommer billiga och enkla metoder för denna typ av kontroller. Ansvaret som 

sjuksköterska innebär att vi behöver se över rutinerna när personer med typ 2-diabetes kommer 

på hälsokontroller eller andra besök för att utföra dessa kontroller som standard. 
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Diskussion  

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att samla kunskap över vilka förebyggande 

åtgärder som sjuksköterskan kan använda sig av för att förebygga diabetessår hos personer med 

typ 2-diabetes. I de 14 artiklarna som ingick i analysen beskrev 11 artiklar åtgärder om 

information och utbildning och sju artiklar beskrev identifikation och kontroll för att förebygga 

uppkomsten av diabetessår. 

 

Resultatet visade att det är viktigt med tidig information från sjuksköterskan till personer för att 

diabetessår ska kunna förebyggas. Utifrån resultatet kunde vi också se att kunskapsnivån hos 

personer med typ 2-diabetes var låg, bland annat eftersom mängden information som gavs av 

läkare blev för stor och därför föll mycket bort. Vi ser därför ett stort behov av att individanpassa 

all information för att säkerställa att personerna verkligen förstår den information som ges. 

McCabe (2004) menar att sjuksköterskan bör undvika att överösa personer med information, 

utan bara ge den information som är viktigast utifrån personens förutsättningar. Ett sätt att 

underlätta för personerna att komma ihåg all information som ges, är att komplettera den 

muntliga informationen med skriftlig, på så sätt kan personen gå tillbaka och läsa den flera 

gånger. Vi ser därför ett ökat behov av mer personcentrerad utbildning och information till 

personerna med typ 2-diabetes, detta för att säkerställa att de förstår vad vi som sjuksköterskor 

vill förmedla. Genom att ha en välinformerad patient kan diabetessår förebyggas på ett tidigt 

stadium, patienterna vet då vad de ska vara uppmärksamma på för att inte ett diabetessår ska 

uppkomma. Detta kan då resultera i mindre sjukhusvård för personen, bättre livskvalitet, minskat 

lidande för personerna, men även vara kostnadseffektivt för sjukvården, då personerna själva kan 

ta hand om sin vård.  

 

I resultatet framkom det att individ – och grupp anpassade träffar kan ge personerna en bättre 

förståelse för komplikationer i samband med sjukdomen, men även integrationen av 

individanpassad egenvårdutbildning i kombination med vanlig fotvård ger en minskning av 

diabetessår. Vidare kan vi se i resultatet att kunskapsnivån generellt är låg. Därför är 

personcentrerad omvårdnad (PCC) är en viktig modell inom all omvårdnad (Fredericks, Lapum 

& Hui,2015) eftersom interventionen bygger på att personen är en aktiv del av hälsoteamet, 

personen hittar egna sätt att hantera sin livssituation. Vi anser att det är viktigt att sjuksköterska 
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tar tillvara på personens erfarenheter och tillsammans försöker komma fram till vad som bäst 

skulle fungera. Akhter, Bunn, Graffy, Donald, Ward och Simmons (2017) metod att använda sig 

av empowerment baserad utbildning stärker vårt antagande att informationen behöver 

individanpassas, och borde därför integreras med PCC. Eftersom empowement metoden bygger 

på att stödja och stärka individens autonomi skulle detta i kombination med PCC leda till 

förbättrat samarbete mellan sjuksköterskan och individen.   

 

I resultatet framkom det att endast en studie hade testat gruppdiskussioner som intervention för 

att förebygga diabetessår och därför anser vi att det krävs ytterligare forskning inom området för 

att resultatet ska vara tillförlitligt i praktiken. Även om resultatet inte är tillräckligt tillförlitligt 

för att använda i praktiken, anser vi att gruppdiskussioner som intervention kan vara bra. Akhter 

et al. (2017) och Odgers-Jewell, Isenring, Thomas och Reidlinger (2017) styrker vårt antagande, 

då de beskriver hur gruppdiskussioner påverkar hanteringen av typ 2-diabetes som kronisk 

sjukdom. Gruppdisskusioner om diabetes tillför mer än ett utbildningstillfälle för personerna, de 

får träffa andra som är i samma situation och erfarenheter om sjukdomens påverkan på det 

dagliga livet, kan delas. Eftersom alla är olika har alla även egna upplevelser och funderingar, 

detta leder till att saker som en person aldrig skulle tänka på, tänker någon annan på. Den 

information som kommer upp under gruppdiskussioner blir därför bredare än om en person 

skulle delta vid ett utbildningstillfälle med endast en diabetessjuksköterska. Att ha 

gruppdiskussioner gynnar inte enbart personerna som deltar utan det sparar även pengar för 

sjukvården, istället för att ha tio separata samtal med olika personer kan diabetessjuksköterskan 

ha ett gruppsamtal med tio personer (Akhter et al. 2017; Odgers-Jewell et al. 2017). Detta anser 

vi kan tillämpas även vid förebyggande av diabetessår, eftersom sjuksköterskan då kan lägga in 

detta som ett specifikt tema under gruppträffarna. 

 

Resultatet visade att livsstilsförändringar kan minska och förebygga uppkomsten av diabetessår. 

För sjuksköterskan är det viktigt att få personerna att förstå varför en livsstilsförändring bör 

genomföras. Vi anser att om personerna inte förstår nyttan med förändringen kommer hen 

troligtvis inte känna sig så motiverad till att genomföra den alls, eller också genomför hen den 

till en början men slutar sen för hen inte förstår konsekvenserna om hen slutar. Youngs, 

Gillibrand och Phillips, (2016) beskriver att sjuksköterskans roll blir här att informera om nytta 
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med att göra en livsstilsförändring, att få personen motiverad att genomföra den och att förklara 

vad som kan hända om hen väljer att inte genomföra den. Butterworth, Linden och McClay 

(2007) menar att hälsocoaching är en lovande intervention för att stödja personer med 

livsstilsrelaterade riskfaktorer. För att åstadkomma detta behöver vi integrera olika fomer av 

beteendeförändrings modeller, med ett systematisk evidensbaserad intervention till exempel 

motiverande samtal. 

 

Dessa förebyggande åtgärder som framkommer i analysen och vidare litteratur granskning av 

personcentrerad omvårdnad kommer att främja personens hälsa och välbefinnande. Miller (2011) 

lyfter fram den positiva effekten på personens upplevda hälsa genom att använda integrerade 

modeller. Dessa integrerade modeller blandar beprövade omvårdnadsinterventioner med 

personcentrerat fokus, motiverande samtal och standard modeller med tester, frågor och prov 

kontroller. Resultatet av dessa analyser leder till antagandet om förbättrat välbefinnande och 

ökad känsla av att ha bra hälsa hos personerna. 

 

Det framkom i resultatet att individanpassade skor och inlägg kan resultera i att färre diabetessår 

uppstår. Även om resultatet till viss del styrker att inlägg och individanpassade skor kan 

förebygga uppkomsten av diabetessår, bör personerna inte slappna av helt och tänka att eftersom 

jag använder de här kommer jag inte få några sår. Det kan vara ett farligt antagande eftersom 

personerna då slutar göra dagliga kontroller av fötterna och i värsta fall kan sår utvecklas, utan 

att personerna själva är medvetna om det. Vi ser det som sjuksköterskans ansvar att informera 

personerna om att diabetessår kan uppstå, även om individanpassade skor och inlägg används.  

Vårt ansvar som sjuksköterska är att arbeta evidensbaserat vilket enligt Xiaoshi (2008) innebär 

kritiskt tänkande och kunskap om evidens. Detta gör att vi kan förmedla rätt kontakt och fullfölja 

vårt ansvarar att vidarebefordra personen till rätt instans för eventuellt anpassade skor eller sulor. 

 

Resultatet visade att identifikation av riskfaktorer, för att förebygga uppkomsten av diabetessår 

är en av de viktigaste åtgärderna sjuksköterskan kan göra. Det innefattar riskfaktorer som höga 

nivåer av långtidssocker (HbA1c), blodfetter, högt BMI, högt blodtryck, livsstilsfaktorer som 

rökning, alkoholkonsumtion, inaktivitet och fotrelaterade faktorer som sensoriska och 

cirkulatoriska nedsättningar, men även anatomiska deformiteter av foten. Tidig identifikation 
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skulle leda till reducering av diabeteskomplikationer och diabetessår. Saffari, Ghanizadeh och 

Koenig (2014)  menar att information och påminnelser via sms kan leda till en sänkt 

blodsockernivå. Denna form anser vi skulle kunna implementeras till att stödja förebyggande 

åtgärder för diabetessår. Genom att komma överens med personen om hur hen vill få sin 

information och hur ofta, kunde påminnelser eller råd om aktiviteter skickas till personen. 

Genom att ta fram en standardiserad modell för screening av diabetespatienter skulle vi kunna 

underlätta både för personen och sjukvården. Miller (2011) lyfter fram att genom 

sammanställning av evidensbaserade interventioner, kan en standardiserad interventions modell 

skapas och tillämpas på personer med samma kroniska sjukdom, exempelvis diabetes. Sådana 

modeller anser vi kommer leda till förbättrad hälsa för individerna. 

 

Resultatet visade att kontroller av fötterna med hjälp av beprövade metoder såsom 10-g 

monofilament och 128Hz stämgaffeln i kombination med palpation av fotpulsar, visuell kontroll 

och anamnes, kan ge en säker bedömning om sensorisk och cirkulatorisk nedsättning hos 

personer med typ 2-diabetes. Det finns olika definitioner av vad evidensbaserad omvårdnad är, vi 

anser att integrering av professionell klinisk erfarenhet och patientens integritet och autonomi 

lyfter fram helheten. Detta styrks av Miller (2011) artikel, genom att arbeta evidensbaserat. 

Vilket innebär strukturerat arbete med konsekventa metoder som utförs likvärdigt oavsett vilken 

sjuksköterska som arbetar. Resultatet går att utvärdera om sjuksköterskan använder 

interventioner som är beprövade och kliniskt relevanta. Effekten går därför att jämföra för att 

säkerställa att rätt metod använts.  

 

I resultatet ser vi att användandet av beprövade metoder som monofilament, palpation av pulsar 

och stämgaffel visar om en person har cirkulations eller sensoriska nedsättningar. 

Xiaoshi (2008) talar om vikten av att använda sig av evidensbaserad omvårdnad, för att kunna 

arbete med de bästa metoderna för att uppnå önskvärda resultat. Resultat av evidensbaserat 

arbete visar sig genom minskad vårdtid, minskad dödlighet och minskad ekonomisk kostnad för 

sjukvården. Eftersom man arbetar utifrån bevisad fakta och inte utifrån vanor kan vi ge våra 

patienter en trygghet i att omvårdnaden sker utifrån de bästa tänkbara metoderna. Vi ser detta i 

tidigare analys resultat och denna information stärker våran åsikt i att regelbundna kontroller av 

blodsocker behövs i kombination med visuell, palpatorisk, sensorisk  och anamnes vid besök hos 
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sjukvården. Eftersom analysresultatet tyder på att dessa personer ofta inte är medvetna om att de 

drabbats av komplikationer, behöver vi vara uppmärksamma och göra en bedömning inte enbart 

utifrån vad personen säger. Alla delar behövs för att så effektivt som möjligt identifiera 

riskfaktorer hos personen. 

  

Förslag på omvårdnadsinterventioner 

Behov av att informera personer med typ 2-diabetes om hur de själva kan förebygga uppkomsten 

av diabetessår är stort. Möjligheter till egenvårdsutbildning är liten och kriterierna för att få 

remiss till medicinsk fotvård svårt, då kriterierna stärkts (Norrbottens Läns landsting, 2016). 

Därför anser vi att det är viktigt att studera vilka förebyggande åtgärder vi som sjuksköterskor 

kan utföra för att förebygga diabetessår och där klinisk relevans finns. Omvårdnadsåtgärder kan 

vara många olika men vi har efter analysen i denna litteraturöversikt sett att åtgärder 

som  information och undervisning till egenvård, som stödjer personen till att förebygga ohälsa 

och identifikation av riskfaktorer för att bibehålla hälsa är de som är mest effektiva (Björvell, 

2011, s. 38-39). 

 

Vi som grundutbildade sjuksköterskor behöver finnas där och hjälpa och stödja personer med typ 

2-diabetes. Att gå på kontroller en gång per år är inte effektivt nog för att förebygga diabetessår 

(Crawford et al., 2015). Vi behöver därför kunna ge information och utbildning om egenvård, 

avlasta tryck om vi ser att det finns på huden. När vi har en inneliggande patient med typ 2-

diabetes kan vi passa på att ställa frågor om fötterna, ta av strumpor och skor och titta på dem, 

palpera pulsar på fötterna och fråga patienten om hen har några frågor och funderingar kring 

diabetessår. Om vi uppmärksammar att patienten riskerar att utveckla sår, kan vi informera 

patienten om vad hen själv kan göra för att förebygga att ett diabetessår uppstår. Vi är många 

gånger de första som ser eller har möjlighet att uppmärksamma påbörjade sår eller risker för 

sårbildning.Vi bör även informera patienten när hen bör söka ytterligare vård, då enkla metoder 

för egenvård inte fungerar. Konkreta åtgärder som vi kan föreslå till personen är daglig kontroll 

av fötterna, skor och strumpor, användandet av individanpassade skor och inlägg, 

livsstilsförändringar såsom rökstopp och att smörja fötterna med mjukgörande salva för att 

minska sprickor och torra fläckar på fötterna.  

 



22 

 

 

 

 

Resultatet leder oss fram till att personcentrerad omvårdnad är den metod som fungerar bäst när 

information till personer med typ 2-diabetes om egenkontroll av fötterna ska ges. Ekman et al. 

(2011) menar att personcentrerad omvårdnad bygger på att kunna förutsäga, förklara och anpassa 

omvårdnaden utifrån personen; alltså utifrån deras sammanhang, historia, sociala förhållanden 

och deras personliga svagheter och styrkor. Det är inte nog att enbart använda sig av 

personcentrerad omvårdnad på ett godtyckligt sätt, utan genom evidensbaserad kunskap kan vi 

anpassa kliniskt beprövade metoder till individen på ett strukturerat sätt (Miller, 2011). 

 

Metoddiskussion  

Enligt Polit och Beck (2012, s. 584-585) är trovärdighet baserat på tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet. Tillförlitlighet skapas genom att deltagarna i studien ska 

kunna känna igen sig i resultatet. Tillförlitlighet kan inte existera i en studie utan pålitlighet och 

för att studien ska ses som pålitlig, krävs det att studien ska kunna upprepas och få samma 

resultat om sammanhanget och deltagarna är ungefär liknande. Överförbarhet innebär att 

resultatet ska kunna överföras till ett annat sammanhang. Bekräftelsebarhet av resultatet skapas 

genom att forskarna hanterat sin egen förförståelse och datan kan härledas till originalkällan.  

 

Författarna i denna studie valde att använda sig av Whittemore och Knafls (2005) metodartikel 

som ett stöd i metoden och analysprocessen. Anledningen till att författarna valde just denna 

metodbeskrivning var att det var den som gavs som förslag till den typ av studie författarna ville 

genomföra och utifrån vår förförståelse och kunskapsnivå ansåg detta även som tidsbesparande. 

Det mest optimala för att hitta exakt den metod som passat bäst hade varit att aktivt söka igenom 

litteratur och databaser och läsa igenom materialet som framkom. Författarna till denna studie 

ansåg dock att tiden för att genomföra examensarbetet var alldeles för kort för att de skulle ha tid 

till att genomsöka olika litteraturer och databaser, för att finna den metodlitteratur som passade 

allra bäst till deras studie. Fördelen med att använda sig av Whittemore och Knafls (2005) 

metodbeskrivning är att både kvantitativa och kvalitativa studier kan användas i analysen. En 

nackdel med denna metod är dock att den överbetonar kvantitativa studier och då kan djupet och 

bredden minska.  

 

Whittemore och Knafl (2005) menar att tillförlitlighet och undvikandet av godtycklighet i 
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slutresultatet skapas, genom att steg för steg vara systematisk och transparent i arbetets olika 

moment. Tydlighet och struktur skapades genom fastställandet av inklusions- och 

exklusionskriterier. För att öka exaktheten i en systematisk litteraturöversikt är det viktigt att ha 

en väldefinierad och strategisk sökning, detta minskar risken för felaktigt resultat (Whittemore & 

Knafl, 2005). Litteratursökningen genomfördes därför systematiskt med samma sökord i 

databaserna. Sökord, databaser och begränsningar redogörs i metodbeskrivningen för att 

säkerställa möjligheten till reproducerbarhet (Polit & Beck, 2012, s.98). Sökorden intervention 

och sjuksköterska finns inte med i denna studie, eftersom få eller inga artiklar hittades i 

databaserna när de kobinerades med de andra sökorden. Om dessa sökord funnits med i 

litteratursökningen hade resultatet möjligen varit mer fokuserat på sjuksköterskans roll vid 

omvårdnadsinterventioner. Vi anser dock att även om resultatet inte är preciserat på 

sjuksköterskans roll, går det tydligt att härleda till sjuksköterskans yrkesroll.   

 

Granskningsprottokollen valdes utifrån den som sågs som mest lämpad för respektive studie. 

Artiklarna som valdes granskades oberoende av båda författarna och sedan diskuterades 

resultatet igenom. Endast artiklar som bedömdes som hög eller medel kvalitet valdes ut för att 

stärka trovärdigheten i denna studie, med undantag för Pickin et al. (2008) och Kirkman (2013) 

där kvaliteten bedömdes som relevant utifrån SBUs bilaga 1.  

 

Vi utgick från Whittemore och Knalf (2005) metodbeskrivning men valde att använda oss av 

tabeller istället för matriser i analysen. Whittemore och Knalf (2005) menar att matriser bör 

användas för att underlätta jämförelsen av primärkällorna, då liknande data från alla artiklarna 

sammanställs och på så sätt göra det mer överskådligt. Vi anser dock att vi kunnat skapa samma 

överskådlighet med hjälp av tabeller och därför inte använt oss av matriser. Under 

analysprocessen har en kontinuerlig diskussion pågått för att uppnå ett samstämmigt resultat. För 

att skapa bekräftelsebarhet av resultatet, har författarna haft sin egen förförståelse i åtanke genom 

hela analysprocessen. 

 

Slutsatser  

Typ 2-diabetes är en växande folksjukdom som vi anser att det inte finns tillräckligt med 

forskning om gällande förebyggande åtgärder mot diabetessår, vilket även lyfts fram i flera av 
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artiklarna som granskats för analysen. Vidare forskning inom området kan leda till att personer 

slipper genomgå behandling för ett diabetessår eller amputation, vilket kan leda till minskat 

lidande för personerna men även vara kostnadseffektivt för sjukvården. Utifrån resultatet ser vi 

ett behov av att individanpassa informationen och egenvårdsutbildningen, för att personerna ska 

förstå vikten av att ta hand om sig själv innan ett sår uppkommit, men också när ett sår redan 

finns. Detta kan vi bäst göra genom att integrera evidensbaserade omvårdnadsinterventioner med 

personcentrerad omvårdnad, genom att arbeta strukturerat och individanpassat. Denna form av 

personcentrerad omvårdnad ger personen stärkt autonomi och integritet, samtidigt som det 

underlättar möjligheter till att utvärdera om åtgärderna verkligen har en gynnsam effekt i 

förebyggandet av diabetessår. Utvärderingen underlättas eftersom olika sjuksköterskor ska arbeta 

med samma metod och modell som tagits fram på arbetsplatsen eller utifrån personen. Dessutom 

ska metoderna vara kliniskt beprövade där resultaten av effekt kan ses. Genom att förebygga i tid 

kommer vi att kunna lindra lidande hos de personer som löper risk för att utveckla diabetessår. 
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