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Abstrakt 

Diabetes Mellitus är en ständigt växande folksjukdom, där en av de vanligaste 

komplikationerna är diabetiska fotsår. Komplikationen innebär i regel 

livsstilsförändringar, medicinska behandlingar och fotvård. Sjuksköterskan ansvarar för 

omvårdnaden av personer med diabetiska fotsår. Med denna bakgrund var syftet med 

litteraturstudien att beskriva personers upplevelser av att leva med diabetiska fotsår. De 7 

vetenskapliga artiklar som låg till grund för studien analyserades med manifest kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen resulterade i 5 kategorier; Att minskad rörelseförmåga ger 

begränsningar i vardagen, Att vara i en känslomässig bergochdalbana, Att behöva ändra 

sin livsstil och vanor, Att få en förändrad självbild och Att vara i behov av stöd från 

närstående och sjukvården. En slutsats från denna litteraturstudie är att personer som lever 

med diabetiska fotsår upplever både fysiska och mentala påfrestningar. Resultatet bidrog 

till ökad förståelse för personers upplevelser och för betydelsen av patientundervisning, 

vilket sjuksköterskan skall lyfta fram i den kliniska verksamheten. 

 

Nyckelord: diabetiska fotsår, litteraturstudie, innehållsanalys, upplevelser, omvårdnad 
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Diabetes Mellitus är en global folksjukdom som ständigt växer, då fler människor föds med eller 

utvecklar sjukdomen varje dag (Aliasgharpour & Nayeri, 2012). International Diabetic 

Foundation (IDF, 2019) presenterade att under år 2019 var 463 miljoner människor 

diagnostiserade med diabetes. Whiting, Guariguata, Weil och Shaw (2011) har gjort en 

beräkning baserat på 216 länder, som visar att antalet personer med diabetes uppskattas öka till 

522 miljoner fram till år 2030. 

Diabetes är en kronisk sjukdom som uppstår på grund av en avvikelse i kroppens 

ämnesomsättning, som i uppgift har att omvandla protein, kolhydrater och fett till energi (IDF, 

2020). En förutsättning för att kroppens celler ska kunna absorbera denna energi krävs det 

livsviktiga hormonet insulin. Det primära vid diabetes är att bukspottkörtelns förmåga att 

producera insulin har försämrats eller avtagit helt, vilket resulterar i okontrollerade 

blodsockernivåer och hyperglykemi, även kallat högt blodsocker. 

En av de vanligaste komplikationerna hos personer med diabetes är diabetiska fotsår (DFS), där 

upp till 25% av alla personer riskerar att drabbas av tillståndet någon gång under sin livstid 

(Coffey, Mahon & Gallagher, 2018). DFS utvecklas på grund av olika faktorer. Den vanligaste 

orsaken är neuropati, med ungefär 60% prevalens. På grund av högt blodsocker uppstår det 

skador på nerverna som medför att personen får försämrad känsel i de drabbade områdena, 

vanligast i ben och fötter (Duby, Campbell, Setter, White & Rasmussen, 2004; Obilor & 

Adejumo, 2015). Detta medför att personen, med ganska stor sannolikhet, inte upptäcker om hen 

får ett skavsår, sten i skon eller annat trauma. En annan orsak till uppkomsten av DFS är 

angiopati. Precis som vid neuropati, orsakas detta av högt blodsocker men skadan sker på de 

perifera blodkärl, vilket medför att de sår som uppkommer blir mer svårläkta samt ökar risken 

för återfall (Duby, Campbell, Setter, White & Rasmussen, 2004; Obilor & Adejumo, 2015).  

DFS är ett tillstånd som har en stor påverkan på personens fysiska och psykosociala tillstånd. 

Det kan även medföra en risk för behov av amputation (avlägsnande) av det skadade områdena 

på kroppen samt orsaka en ökad mortalitet (Coffey et al., 2018). DFS har en negativ påverkan på 

personens vardag, vilket medför att många som lider av detta tillstånd dessutom kan få en 

försämrad livskvalité. World Health Organization (WHO, 2014) menar att livskvalité inte bara 

är relaterat till utebliven sjukdom eller sjukdomskänsla, utan bör ses som en helhet, där det 

mentala-, fysiska- och sociala välmåendet ska beaktas. DFS kan även påverka personens relation 

till anhöriga och skapa press på sjukvården (Pedras, Carvalho & Carca Pereira, 2016). Detta då 

behandlingen är både kostsam och komplicerad, det kan innebära långvariga sjukhusvistelser 
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och komplexa medicinska tillvägagångssätt, beroende på vilken grad såret är i (Coffey et al., 

2018; Pedras et al., 2016).  

För att få en ökad förståelse gällande personers upplevelser av att leva med DFS och dess 

förutsättningar till att möta sin egen situation kan man använda en teori utformad av Antonovsky 

(1991). Teorin vid namn ’Känsla av sammanhang’ (KASAM) handlar om att kunna beskriva och 

uttrycka en persons känsla av sammanhang till den situation som personen befinner sig i. 

Antonovsky har konstruerat teorin i tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet är att personen ska ha förståelse för vad som händer en själv. Hanterbarhet är att 

personen i olika utsträckningar har resurser och strategier för att kunna hantera sin situation. Den 

sista delen i KASAM är meningsfullhet, vilket handlar om att finna ett sammanhang trots den 

situation man befinner sig i (Antonovsky, 1991, s. 39). 

Sjuksköterskan har i uppgift att lindra lidande och förebygga återfall (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012) och i detta fall, återfall för DFS. Det är en förutsättning att 

sjuksköterskan skapar en relation till personen och arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att personcentrerad omvårdnad innefattar att 

personer vårdas utifrån en helhetssyn, där andliga, existentiella, sociala och psykiska behov 

inkluderas i samma omfattning som fysiska behov. För att kunna se till de olika delarna i 

personcentrerad omvårdnad erhåller Ekman et al. (2011) att personens egen berättelse om sin 

situationen ska stå i centrum. Sjuksköterskan ska även arbeta med ett evidensbaserat 

tillvägagångssätt samt ständigt söka ny kunskap (Svensk sjuksköterskeföreningen, 2017), såsom 

kunskap om hur personer med DFS kan tas hand om på ett optimalt sätt (Obilor & Adejumo, 

2015). För att kunna hjälpa personer med DFS kan man exempelvis använda sig av 

mätinstrument för att identifiera fotsår och förebygga risken för att utveckla nya sår. Förslagsvis 

kan man använda sig av Wagners mätinstrument, där sårets djup och utseende klassificeras 

utifrån olika grader (Yao et al., 2012). Vid grad 0 finns inga befintliga sår, däremot bedöms det 

finnas en ökad risk för sårutveckling. Grad 1 är ytliga sår. Grad 2 är början på ett djupt sår. Vid 

grad 3 är såret djupt nog för att senor, ben och/eller abscess blir synliga. Vid grad 4 finns 

gangrän (vävnadsdöd) runt sårområdet och vid grad 5 är hela foten täckt av gangrän.  

Som sjuksköterska ska man dessutom kunna informera och undervisa patienter om egenvård 

med syfte att underlätta den enskilda individens livssituation och minska risk för komplikationer 

(Svensk sjuksköterskeföreningen, 2017). Hos personer med diabetes är det av stor vikt att 

kontrollera sitt blodsocker, det innefattar en hälsosam kost, daglig motion och eventuella 

livsstilsförändringar som exempelvis rökstopp (Kaya & Karaca, 2018). Egenvård kan även 
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innefatta fotvård som personen kan tillämpa hemma för att minska risken för uppkomst av sår 

samt ge en god fothygien. Vid fotvård kan man använda sig av fotbad och massage för att 

förbättra cirkulationen i fötterna samt smörja med mjukgörande salvor för att förbättra 

hudkvalitén och upptäcka början till sår. Det är dessutom av stor vikt att informera personen att 

använda sig av passande skor, man kan dessutom ordineras ortopediska skor som är 

specialgjorda för varje enskild individ (Ibrahim, 2017; Kaya & Karaca, 2018).  

För att kunna arbeta personcentrerat bör man arbeta utifrån en helhetssyn, samt respektera och 

bekräfta personens uppfattning av sitt tillstånd. Därmed anses det vara av stor vikt att belysa och 

uppmärksamma personers upplevelser, vilket i sin tur kan främja en god livskvalité hos 

personerna. Med denna bakgrund, var syftet med denna studie att beskriva personers upplevelser 

av att leva med diabetiska fotsår.  

Metod 

En litteraturstudie bygger på befintlig forskning inom ett område som analyseras och sedan 

sammanställs (Henricson, 2017, s. 51). Denna litteraturstudie utgick från ett inifrånperspektiv, 

vilket fokuserar på människors upplevelser, i detta fall att beskriva personers upplevelser av att 

leva med diabetiska fotsår. Därav tillämpades en kvalitativ innehållsanalys (Danielsson, 2017, s. 

288). Datainsamlingen grundades på kvalitativa artiklar som besvarade syftet.  

Litteratursökning  

Syftet med studien formulerades som forskningsfråga enligt SPICE-modellen (se tabell 1), 

således; “Hur upplever personer det att leva med diabetiska fotsår?”. SBU (2017) beskriver 

modellen som ett praktiskt sätt att få en god översikt och är användbart vid kvalitativ metod för 

att underlätta den systematiska litteratursökningen 

Tabell 1. Presentation av frågeställning enligt SPICE-modellen 

Innan den systematiska litteratursökningen genomfördes en pilotsökning för att få en överblick 

över mängden forskning som finns om ämnet. Därefter genomfördes en systematisk 

litteratursökning med avsikten att hitta vetenskapliga artiklar som besvarade syftet. Den 

systematiska litteratursökningen genomfördes i PubMed och Cinahl. Databasen Svensk MeSH 

användes till sökning i PubMed för att omvandla svenska termer till engelska. Till de sökord 
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som inte fanns som MeSH-termer, skrevs fritext inom citationstecken, detta för att databasen 

skulle söka orden i rätt ordningsföljd (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 69). Motsvarande 

till MeSH-termer användes Cinahl headings i litteratursökningen i Cinahl. Booleska 

sökoperatorer möjliggjorde kombination av söktermer och fritext som dessutom resulterade i en 

mer begränsad litteratursökning, detta för att hitta relevanta artiklar (Willman et al., 2019, s. 72). 

De booleska sökoperatorer som i huvudsak kom att användas var “AND” och “OR”.   

De sökord som valdes var Diabetic foot ulcer (FT), Diabetic foot (MSH/CH), Diabetes Mellitus 

(MSH/CH), Experience (FT) och Quality of life (MSH/CH). Inklusionskriterierna var vuxna 

personer (19 år och äldre) och artiklar som erhöll en kvalitativ metod. En viktig begränsning 

som tillämpades var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara tillgängliga i gratis fulltext. I 

databasen PubMed gick det att införa ‘Free full text’ för att begränsa antalet träffar. Resterande 

begränsningar demonstreras i tabell 2 och 3.   

Tabell 2. Presentation av systematisk litteratursökning  
PubMed 2020-01-20 Begränsningar: Free full text, English language, 2011–2019 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

S1 MSH Diabetes mellitus 484758  

S2 MSH Diabetic foot 14829  

S3  S1 AND S2 12498  

S4 FT “Diabetic foot ulcer” 1452  

S5 FT Experience 636973  

S6  S3 OR S4 AND S5 57 1 

* MSH- Mesh-termer, FT- Fritext 

Tabell 3. Presentation av systematisk litteratursökning 

Cinahl 2020-01-19 Begränsningar: peer review, Full text, engelsk text, 2011–2019, academic journal 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

S1 CH Diabetic foot ulcer 1,945  

S2 CH Experience 137,803  

S3  S1 AND S2 57  

S4 CH Quality of life 81,700  

S5  S2 OR S4 249,160  

S6  S1 AND S5 206 5 

 * CH- CINAHL-headings 
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Litteratursökningen från de båda databaserna resulterade i sammanlagt 263 artiklar. Genom att 

läsa artiklarnas rubriker och abstrakt kunde ett stort antal artiklar exkluderas, dels på grund av att 

de inte tillämpat kvalitativ metod men också för att det krävdes betalning för att få tillgång till 

fulltext. Utöver litteratursökning via PubMed och Cinahl genomfördes dessutom en manuell 

sökning, där referenslistor från valda artiklar, som inte ingick i analysen, användes för att 

identifiera och inkludera ytterligare en artikel. Den inkluderades trots att den var publicerad 

tidigare än år 2011, då det fanns ett behov av mer material som svarade till syftet. Slutligen 

användes 7 artiklar i studiens analys.  

Kvalitetsgranskning av artiklar 

De inkluderade artiklarna i denna litteraturstudie lästes separat, därefter genomförde författarna 

tillsammans en kritisk kvalitetsgranskning där varje fråga diskuterades. Kvalitetsgranskningen 

tillämpades utifrån Willman et al. (2011, s. 175) granskningsmall för kvalitativa artiklar. 

Granskningsmallen ställer 14 frågor gällande hur logiskt, begripligt och relevant studierna var 

beskrivna. De delar som granskades var syfte, urval, metod, etiskt resonemang och resultat. 

Frågorna kan besvaras med JA, NEJ eller VET EJ, där JA ger 1 poäng samt att NEJ och VET EJ 

ger inga poäng. Artiklarna kunde klassificeras i tre nivåer; hög kvalitet (minst 80%), medelhög 

kvalitet (minst 70%) och låg kvalitet (Under 70%). Tre artiklar bedömdes ha medel kvalitet och 

fyra artiklar hög kvalitet (se tabell 4). 

 

Tabell 4. Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=7) 

Författare 

/år/land 

Typ av 

studie 

Antal 

deltagare 

/Ålder 

Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

(Hög, 

Medel, Låg) 

Aliasgharpour 

& Nayeri 

(2012) 

Iran 

Kvalitativ n= 17  

(11 personer 

med DFS)  

57–67 år 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

grounded theory  

Olika faktorer bidrog 

till återhämtning av de 

DFS. De viktigaste är 

upplevelser och 

hantering av sjukdom, 

samt kontinuiteten i 

vården.  

Hög 

Barg, 

Cronholm, 

Easley, Davis, 

Hampton, 

Scot Malay & 

Margolis  

(2017) 

USA  

Kvalitativ n=39 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

integrerad 

analytisk strategi 

kombinerad med 

grounded theory 

Personer med DFS och 

personer som behövt 

amputera till följd av 

detta kunde ha stor 

inverkan på hälsan 

samt skapa försämrad 

livskvalité.  

Medel 
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Forts. Tabell 4. Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=7)  

Författare 

/år/land 

Typ av 

studie 

Antal 

deltagare 

/Ålder 

Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

(Hög, Medel, 

Låg) 

Beattie, 

Cambell & 

Vedhara 

(2012) 

England  

Kvalitativ n=15 

26–73 år 

Semistrukturerade 

intervjuer/ tematisk 

analys 

De flesta deltagarna 

upplevde en brist på 

kontroll för att 

förhindra ytterligare 

DFS. Oro och rädsla 

för att drabbas igen 

och för att behöva 

amputera.  

Hög 

Bradbury & 

Price  

(2011)  

England 

Kvalitativ n=3 

71–86 år 

Semistrukturerade 

intervjuer/ tematisk 

analys 

Personer med DFS 

som upplevde smärta 

kan ha en försämrad 

livskvalité. 

Hög 

Khunkaew, 

Tungpunko

m, Sim & 

Fernandez. 

(2018) 

Thailand 

Kvalitativ n=13 

52–70 år 

Semistrukturerade 

djupgående 

intervjuer/ tematisk 

analys  

De flesta deltagare 

påverkas både fysiskt 

och mentalt av att leva 

med DFS och det har 

en negativ inverkan på 

personens livskvalité.  

Hög 

Kinmond, 

McGee, 

Gough & 

Ashford 

(2003) 

England  

Kvalitativ n=21 Semistrukturerade 

intervjuer/ tematisk 

analys  

Personer med DFS 

upplevde en rad 

begränsningar i det 

dagliga livet som djupt 

påverkade individens 

självkänsla, vilket 

påverkar personens 

deltagande i sin 

behandling. 

Medel 

Lindgård 

Andersen, 

Pedersen & 

Steffen 

(2016) 

Danmark  

Kvalitativ n=3 

37–62 år 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

grounded theory   

Patienter med DFS 

upplevde plötsliga 

förändringar. Dessa 

förändringar gör dem 

särskilt sårbara och 

utsätter dem för 

negativa konsekvenser 

som är större än de 

som kan kopplas till 

själva sjukdomen. 

Medel 
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Analys  

Analysen i denna litteraturstudie baserades på en manifest kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats, inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod. Metoden 

fokuserar på att objektivt analysera texter baserade på personers upplevelser, i detta fall få en 

ökad förståelse över hur det är att leva med diabetiska fotsår. 

Analysen startade med att författarna av denna studie läste de utvalda artiklarna ett flertal gånger 

för att skapa sig en helhetsbild. Läsningen skedde oberoende av varandra, där båda parternas 

uppfattning av innehållet diskuterades i ett senare skede. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver analysen som en process med fyra olika steg. Artiklarna delades upp där författarna 

tog några artiklar och påbörjade det första steget i analysprocessen oberoende av varandra. Det 

första steget innebar att plocka ut meningsenheter (n= 250), vilket rörde sig om meningar, citat 

och stycken som beskrev upplevelser samt gav svar på syftet med studien (jmf: Graneheim & 

Lundman, 2004). Meningsenheterna märktes med exempelvis, 1:1, där första siffran 

symboliserade artikel 1 och den andra siffran demonstrerade vilken meningsenhet i 

ordningsföljden det handlade om. Detta för att lättare kunna finna dessa i originaltexten samt 

minska risk för förvrängning av data. Meningsenheterna översattes från engelska till svenska, 

dock bevarades citaten i originalspråket då Backman (2016, s.116) förtydligar att citat inte får 

avvika från originalet. De utvalda och översatta meningsenheterna diskuterades av författarna 

för att i resterande delar av analysprocessen arbeta tillsammans. Sedan påbörjades kondensering 

av meningsenheterna (jmf: Graneheim & Lundman, 2004), vilket innebar att de kortades ner 

men samtidigt behöll de centrala innehållet (se tabell 5). Vidare utfördes kodning av 

meningsenheterna. Graneheim och Lundman (2004) beskriver kodning som ett “verktyg” att 

arbeta med och handlar om att sätta en etikett på de kondenserade meningsenheterna.  

Graneheim och Lundman (2004) beskriver det sista steget i analysen, att skapa kategorier, som 

nyckeln i kvalitativ innehållsanalys. De olika koderna jämfördes och placerades intill varandra 

baserat på skillnader och likheter för att skapa underkategorier som sedan sammanställdes till 

huvudkategorier. Varje kategori beskrev det manifesta innehållet i texten och ingen 

meningsenhet föll mellan två kategorier. Rubrikerna till underkategorierna togs sedan bort och 

texterna skrevs på ett sätt för att behålla en röd tråd. Till en början identifierades 26 kategorier 

som sedan sammanställdes i ytterligare tre steg, där de slutligen återstod 5 kategorier.  

 

 



9 

 

 
 

Tabell 5. Illustration av exempel på analysprocessen. 

Meningsenheter Översättning Kondensering Kodning  Underkategori Kategori 

1:16 Problems 

with mobility due 

to pain were 

discussed by all 

participants, 

leading to feelings 

of loss of 

independence.  

Problem med 

rörlighet relaterat 

till smärta var 

diskuterat av alla 

deltagare, vilket 

ledde till en 

känsla av förlorad 

självständighet. 

1:16 

Immobilisering 

relaterat till 

smärta skapade en 

känsla av förlorad 

självständighet. 

Självständig

het 

Förlorad 

självständighet 

Att få en 

förändrad 

självbild 

 

   1:16 = Artikel 1 (Bradbury & Price, 2011), meningsenhet 16. 

Resultat 

Analysen resulterade i 5 kategorier som besvarade litteraturstudiens syfte (se tabell 6). De 

fastställda kategorierna redogjordes genom brödtext och citat, baserat på personers upplevelser 

av att leva med DFS. Citaten används för att bekräfta brödtexten och stärka trovärdigheten av 

resultatet. 

Tabell 6. Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att minskad rörelseförmåga ger begränsningar i vardagen 

Att vara i en känslomässig bergochdalbana 

Att behöva ändra sin livsstil och vanor 

Att få en förändrad självbild 

Att vara i behov av stöd från närstående och sjukvården 

 

Att minskad rörelseförmåga ger begränsningar i vardagen 

I studier beskrev personer att DFS minskade förmågan att röra sig lika fritt som tidigare (Barg et 

al., 2017; Bradbury & Price, 2014; Khunkaew et al., 2018; Kinmond et al., 2003) och att det 

hade en negativ inverkan på livskvalitén (Bradbury & Price, 2014; Kinmond et al., 2003). För att 

inte drabbas av nya sår rekommenderades man ofta att avlasta foten. Detta innebar för många att 

till största delen vara sängliggande, vilket personer bedömde som omöjligt (Barg et al., 2017). 

På grund av DFS kunde något så enkelt som promenader upplevas som otänkbart (Barg et al., 

2017; Khunkaew et al., 2018), då personer som hade behövt amputera eller var i behov av stöd 

från hjälpmedel, såsom käpp alternativt rullator, uttryckte en försämrad rörelseförmåga 

(Khunkaew et al., 2018; Kinmond et al., 2003). För vissa kunde såren till och med medföra att 

personer behövde säga upp sig från jobbet (Barg et al., 2017; Khunkaew et al., 2018).  
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En återkommande faktor som påverkade rörelseförmågan var en fysisk energibegränsning, då 

personer ständigt kände sig trötta och inte längre kunde upprätthålla en normal vardag (Bradbury 

& Price, 2014; Khunkaew et al., 2018). En låg energinivå kunde medföra svårigheter att 

genomföra sina arbetsuppgifter men också att de inte längre orkade genomföra enkla sysslor 

hemma eller ens ta sig upp ur sängen (Bradbury & Price, 2014). Trots att personer varvade 

arbetet med vila, kände de fortfarande sig inte helt utvilade och nådde aldrig 100% energi, där 

vissa dessutom uttryckte det som att känna sig som en ‘zombie’ (Bradbury & Price, 2014). 

I flera studier (Beattie et al., 2012; Bradbury & Price, 2014; Khunkaew et al., 2018) framkom 

det att många som lever med DFS kände en rädsla för en rad olika företeelser, vilket medförde 

att personerna blev begränsade i hur mycket de rörde sig. Personer berättade att de var rädda att 

lämna hemmet för att de trodde att såren skulle läka sämre (Beattie et al., 2012; Khunkaew et al., 

2018). Personer beskrev även en rädsla över att deras yngre familjemedlemmar skulle stöta i 

foten när de lekte (Bradbury & Price, 2014). Det framkom även i studien av Beattie et al. (2012) 

att neuropati skapade rädsla, då det gav en försämrad känsel och det var svårare att upptäcka nya 

sår. Tanken över att eventuellt behöva amputera skapade känslor av rädsla och ängslan då flera 

personer kopplade det till att bli begränsade i sin förmåga att röra sig (Beattie et al., 2012; 

Khunkaew et al., 2018). Hos en del personer var rädslan för amputation konstant närvarande 

(Khunkaew et al., 2018), medan hos andra personer dök känslan upp framförallt vid utveckling 

av nya DFS (Beattie et al., 2012). En person berättade om sin rädsla för att amputera som,  

It occasionally crossed my mind when I’m generally low. I think: Oh my God supposing I 

do end up losing my leg eventually. (Beattie et al., 2012)  

 

En annan rädsla som identifierades bland personer med DFS var rädslan för andras åsikter 

(Beattie et al., 2012; Khunkaew et al., 2018). I studier återgav personer en tro om att folk skulle 

tycka att såren var illaluktande och äckliga (Beattie et al., 2012; Khunkaew et al., 2018). Vissa 

kände sig utstirrade av andra och valde därför att hellre stannade hemma än att socialisera sig 

(Khunkaew et al., 2018). Flera personer uttryckte även en känsla av ignorans från 

familjemedlemmar och rädsla för att behöva förklara sig relaterat till detta.  

 

The family and friends, no they didn’t understand at all. My sister she was like; “Oh, 

he’s just sitting around… sat around with his foot up in the air”. My boss said; “You’ve 

only got a sore foot, that’s all it is”. You just can’t explain, they don’t know, it’s 

ignorance again. (Beattie et al., 2012) 
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Smärtan från DFS begränsade rörligheten ytterligare, då belastning på foten orsakade för stor 

smärta. När personerna blev allt mer stillasittande på grund av smärtan beskrev de känslan av att 

vara ‘ett djur i en bur’ (Bradbury & Price, 2014). Personer beskrev smärtan som oberäknelig och 

oväntad, där en beskrev det som den värsta smärtan personen upplevt (Bradbury & Price, 2014). 

Vissa berättade även att smärtan var det näst värsta tänkbara efter amputation medan andra 

föredrog amputationen före smärtan (Bradbury & Price, 2014). Personer i studien av Bradbury 

och Price (2014) uttryckte att smärtnivån ökade särskilt vid rengöring av sår, borttagning av ett 

förband som torkat fast eller om personen som bytte förbandet var ovarsam. Vidare beskrevs det 

i samma studie att smärtan blev påtaglig vid lägesändring eller när sängkläder låg mot såret, 

vilket personer uttryckte som om foten låg i en säng full av nålar. Då smärtan medförde att 

personer valde att sova sittandes, påverkades sömnen negativt och orsakade en energipåverkan 

(Bradbury & Price, 2014). En utebliven nattsömn genererade i trötthet och många uttryckte 

därför ett behov av att vila under dagarna (Bradbury & Price, 2014).  

 

Försämrad energi, rädsla och smärta beskrevs som bidragande faktorer till begränsad rörlighet, 

där vissa blev tvungna att stanna hemma vilket resulterade i isolering (Barg et al., 2017; 

Bradbury & Price, 2014; Khunkaew et al., 2018; Kinmond et al., 2003). En person beskrev det 

som, “It’s like being in captivity” (Barg et al., 2017). Ett uteblivet deltagande i sociala 

sammanhang kunde även bero på att man kände skam över sitt tillstånd (Khunkaew et al., 2018). 

Det kunde också handla om en stark känsla av att vilja vara ifred eller inte finna njutning i 

sociala sammanhang, så pass att man undvek familj trots att man älskade dem (Bradbury & 

Price, 2014; Khunkaew et al., 2018).  

 

Att vara i en känslomässig bergochdalbana  

Personer som lever med DFS beskrev tillståndet som att vara i en känslomässig bergochdalbana 

(Beattie et al., 2012). Det kunde handla om att personer ofta tänkte på saker de inte längre kunde 

utföra (Beattie et al., 2012; Bradbury & Price, 2014). Denna tanke beskrevs skapa ångest, oro 

och en känsla av att såren tog över livet där vissa beskrev att de gett upp. En person sa: If I'm 

going to die, I'll die (Khunkaew et al., 2018).  

 

Personer uttryckte att de hade skuldkänslor över att inte tagit hand om sig själva och sina DFS 

samt uppgav att de kände sig bestraffade (Aliasgharpour & Nayeri, 2012; Beattie et al., 2012; 

Lindgård Andersen et al., 2016), då det lett till svåra sår och amputation (Aliasgharpour & 

Nayeri, 2012). 
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If I had come sooner, it would have been better to prevent it. My family and I got baffled 

when I was told that my foot needed to be amputated; I didn’t come in time and it was a 

mistake. (Aliasgharpour & Nayeri, 2012) 

 

I en studie av Bradbury och Price (2014) framkom det hur personer upplevde en känsla av 

frustration över att DFS belastade och påverkade livet. Vissa hade till och med beskrivit att 

frustrationen över sin situation var så pass stor att det funnits tankar om att ta saken i egna 

händer såsom lägga benet på en tågräls för att bli av med det (Kinmond et al., 2003). “I feel that 

the ulcers are defeating me and whatever I do, I feel like it’s a lost cause” (Beattie et al., 2012). 

Tillståndet kunde även skapa känslor av nedstämdhet (Beattie et al., 2012) och depression 

(Bradbury & Price, 2014; Khunkaew et al., 2018; Lindgård Andersen et al., 2016). I studie av 

Lindgård Andersen et al. (2016) beskrev en person att depressionen var så påtaglig att det 

resulterade i ett suicidförsök.  

 

Att leva med DFS var mentalt sätt inte alltid en dans på rosor. Samtidigt var det många personer 

som beskrev en känsla av att inte låta sig stoppas eller förlora hoppet på grund av sitt tillstånd 

(Aliasgharpour & Nayeri, 2012; Barg et al., 2017; Bradbury & Price, 2014; Khunkaew et al., 

2018), där tillståndet beskrevs som ett “lyxproblem” som inte bör klagas över (Lindgård 

Andersen et al., 2016). Personer förtydligade att de hade ett positivt tänkande som ett 

tillvägagångssätt för att motverka stressnivån (Barg et al., 2017; Khunkaew et al., 2018). En 

person reflekterade över tanken att utveckla ett nytt DFS, 

 

Just let it be. I might not suffer at all. If it's going to happen, I will just let it happen. My 

advantage is that I am not easily stressed. So, it will not bother me anymore. Actually, it 

has not happened to me for very long. When I “Thum Jai” (think positive) it goes away. 

(Khunkaew et al., 2018) 

 

Det framkom att personer ansåg det vara lättare att eftersträva och tillämpa ett positivt tankesätt 

när smärtan minskat (Bradbury & Price, 2014) eller vid lyckad sårläkning (Beattie et al., 2012). 

Andra menar dock att smärtan var något positivt, då de såg det som ett tecken på att såret 

började läka (Bradbury & Price, 2014). 

 

Att behöva ändra sin livsstil och vanor 

Enligt studier (Beattie et al., 2012; Bradbury & Price, 2014; Khunkaew et al., 2018; Kinmond et 

al., 2003; Lindgård Andersen et al., 2016) uttryckte flera personer att DFS resulterade i 

förändrade livsstilar, vilket vissa ansågs minska friheten att leva livet som tidigare (Kinmond et 

al., 2003). Tillvägagångssätt för att skydda fötterna kunde vara att spendera mornarna till att 
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uppmärksamma fötterna (Beattie et al., 2012). Det kunde även handla om att städa golvet och 

undvika att gå barfota (Beattie et al., 2012). Personer beskrev dessutom att de ständigt höll 

kontakt med fotspecialist och bar förband även fast såret läkt som andra för att skydda fötterna 

(Beattie et al., 2012). 

 

Att använda ortopediska skor var ett återkommande hjälpmedel som användes för att skydda 

foten. Många ansåg dock att dessa skor var obekväma och för vissa resulterade det i en känsla av 

att dom inte dög till för att skydda fötterna (Bradbury & Price, 2014). En person uttryckte det 

såsom, 

 

I quite rarely wear the diabetes shoes the hospital provided. The reason is that they are 

quite thick and uncomfortable for me. (Khunkaew et al., 2018) 

 

Att behöva välja mellan tidigare skor och ortopediska skor var ett dilemma som många personer 

stod inför då de kan påverka ens livsstil eller vanor. Flera personer uteslöt ortopediska skor och 

valde istället skor som kändes mer bekväma men dessvärre inte gav ett skydd för fötterna 

(Beattie et al., 2012; Bradbury & Price, 2014; Khunkaew et al., 2018; Kinmond et al., 2003). 

Hos andra personer handlade dilemmat om att ortopediska skor inte tilltalade dem 

utseendemässigt (Beattie et al., 2012). 

 

I used to wear floaty dresses. How can you put on a floaty dress on and wear that? The 

other shoe I’ve got looks like a policeman’s shoe. (Beattie et al., 2012) 

 

Flera kvinnor som levde med DFS beskrev en önskan om att upprätthålla sin femininitet och att 

de ortopediska skorna stod i vägen för dem (Beattie et al., 2012; Kinmond et al., 2003). Trots 

ordination på ortopediska skor förklarade kvinnor att de valde finskor vid utekväll som ett försök 

att leva sitt liv som innan. Ett ökat risktagande i form av högklackade skor beskrev en kvinna 

som,  

 

I think I’d rather continue with a small open wound that just doesn’t close, than having 

to wear some God forsaken shoe. I could wear trousers, but I like to wear skirts more…. 

I’d rather live with my little ulcer and keep having dressings weekly than wear that shoe. 

(Beattie et al., 2012) 
 

Att få en förändrad självbild 

Personer beskrev att när deras vardag förändrades drastiskt på grund av DFS, förändrades även 

deras självbild (Barg et al., 2017; Beattie et al., 2012; Kinmond et al., 2003). Flera personer 

beskrev att oförmågan att upprätthålla en god fothygien bidrog till en försämrad självkänsla 
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(Kinmond et al., 2003). I studien av Barg et al. (2017) berättade en person att, “...it smelled like I 

had a dead mouse in my shoe”. En annan orsak till en förändrad självbild var behovet av 

hjälpmedel såsom käpp. Vissa uttryckte att hjälpmedel hade en negativ påverkan på deras 

självförtroende samt sin identitet som en frisk person (Barg et al., 2017). 

 

När personer behövt avsluta tidigare aktiviteter för att skydda fötterna men ändå inte lyckats 

främja sårläkningen skapade det en känsla av misstro till sig själv (Beattie et al., 2012; Kinmond 

et al., 2003) 

 

I've been more vigilant, looking at them (feet), creaming them. I think well, I've got them 

(DFU) again. It’s not fair, Im taking better care of my feet than I’ve ever done, and I'm 

still getting ulcers, sometimes your best isn’t good enough, it’ll happen anyway. (Beattie 

et al., 2012) 

 

Enligt studien av Kinmond et al. (2003) påverkades personers egen roll, då de inte längre hade 

kapaciteten att leka med sina barn, barnbarn eller umgås med sina vänner. Personer beskrev att 

de hellre riskerade ytterligare besvär från DFS än att förlora sin roll, som exempelvis förälder 

(Lindgård Andersen et al., 2016).  

 

Bradbury & Price (2014) beskrev att personers självständighet visade sig svikta på grund av 

olika faktorer, såsom immobilisering och minskad kapacitet att klara av saker som tidigare. För 

vissa kunde det vara svårt att be om hjälp, då man var rädd för att förlora självständigheten eller 

upplevde den redan som förlorad (Barg et al., 2017). Personer upplevde dessutom att ju mer 

erfarenhet de hade av diabetes och egenvård av såren, desto lättare blev det leva självständigt 

(Lindgård Andersen et al., 2016). Trots behov av hjälp fortsatte personer leva livet oberoende av 

andra, i försök att bibehålla sin självständighet (Lindgård Andersen et al., 2016).  

 

Att vara i behov av stöd från närstående och sjukvården 

Mängden kunskap om DFS varierade från person till person. Vissa ansåg att det var normalt för 

personer med diabetes att få fotsår (Barg et al., 2017), medan andra inte trodde foten kunde 

påverkas, då familjemedlemmar med diabetes hade opåverkade fötter (Aliasgharpour & Nayeri, 

2012). Att inte ha tillräckligt med kunskap om sårens uppkomst och utseende skapade en känsla 

av osäkerhet när det kom till skötsel och förebyggande av DFS (Beattie et al., 2012; Kinmond et 

al., 2003). 

 I now get up 20 min before I normally would do… I’m doing all this seeing to my feet, 

moisturising them, look at my feet, cream my feet. You just think: I'm doing all of this and 

yet I still run into problems anyway… you don’t know enough about what I’m looking 

for. (Beattie et al., 2012) 
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Otillräcklig kunskap om DFSs karaktär och utseende beskrevs utgöra hinder för att personer 

skulle söka vård (Lindgård Andersen et al., 2016). Istället kunde personer spendera flera 

månader i försök att främja läkning på egen hand. Flera personer som lever med DFS menade att 

om kunskapen hade funnits, hade dom sett till att situationen varit annorlunda (Aliasgharpour & 

Nayeri, 2012). Trots flera års erfarenhet av tillståndet så var det flera som inte visste hur de 

skulle hantera såren (Khunkaew et al., 2018).  

 

I studien av Bradbury & Price (2014) beskrevs stöd från närstående som en viktig resurs för att 

personer skulle kunna hantera sin situation och få en underlättad vardag. Flera personer uttryckte 

hur deras behov av andra hade ökat sen de drabbats av DFS (Barg et al., 2017; Bradbury & 

Price, 2014; Kinmond et al., 2003). Många ansåg att det var lätt att prata med andra samt be om 

hjälp med sådant som personerna inte längre klarade av. Det kunde exempelvis handla om att ta 

sig till och från ställen, laga mat samt kontroll av sår och fötter (Barg et al., 2017; Beattie et al., 

2012). Att be anhöriga om hjälp var inte lika självklart för alla, vilket tydliggjordes i flertalet 

studier (Barg et al., 2017; Beattie et al., 2012; Bradbury & Price, 2014; Lindgård Andersen et 

al., 2016). En önskan om att inte vilja vara till besvär (Barg et al., 2017; Beattie et al., 2012; 

Lindgård Andersen et al., 2016), eller sätta press på sin familj och närstående (Bradbury & 

Price, 2014) var återkommande tankar hos personer med DFS. En person sa att, 

 

The first time I went out of the house for christmas, my granddaughter, my niece, my 

brother and other men, they all put me in the car. I haven’t been nowhere. I don’t like the 

cause any strain or anything on anybody else. I don’t really like to inconvenience 

anybody else. (Barg et al., 2017) 

 

I studien av Kinmond et al. (2003) berättade en person att familjen hade blivit undervisade i 

förflyttningsteknik då personen själv inte längre klarade av det. Detta beskrevs som en känsla av 

att familjen hölls tillbaka på grund av ens egna situation. Tillståndet (DFS) skapade även en 

känsla av att hela familjen led (Kinmond et al., 2003). 

 

They are trying to help me all the time. They can't work properly. My children are 

helping me all the time. My wife cannot sleep. In the night-time I call her two or three 

times. (Kinmond et al., 2003) 
 

Utöver ett ökat behov av sina närstående, ökade också behovet av stöd från sjukvårdspersonal 

(Khunkaew et al., 2018). Flera personer berättade att sjukvårdspersonal som levererat god vård 

och socialt stöd, bidrog till en känsla av hanterbarhet (Bradbury & Price, 2014; Khunkaew et al., 

2018). Det var personer som hellre valde att stanna kvar på sjukhuset, då platsen samt personal 

som gav sin tid medförde en känsla av trygghet (Lindgård Andersen et al., 2016). De personer 



16 

 

 
 

som fick tillgång till specialistkliniker upplevde ett bättre stöd och kunde därför lättare hantera 

sin situation än innan (Bradbury & Price, 2014). Det var inte alla som beskrev positiva 

upplevelser av att möta sjukvården (Aliasgharpour & Nayeri, 2012; Bradbury & Price, 2014). En 

person berättade om hur hen saknade stöd och uppmuntran från sjukvårdspersonal vid framsteg i 

läkningsprocessen (Bradbury & Price, 2014). Personer uttryckte även en känsla av att personalen 

alltid hade bråttom (Aliasgharpour & Nayeri, 2012). Vissa menade även att läkare inte verkade 

se sig som ansvariga när det inte fanns tillgång till specialistkliniker, vilket i sin tur orsakade 

frustration på grund av försenad vård (Aliasgharpour & Nayeri, 2012).  

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

diabetiska fotsår. De sju vetenskapliga artiklarna som låg till grund för analysen resulterade i 

fem kategorier; “Att minskad rörelseförmåga ger begränsningar i vardagen”, “Att vara i en 

känslomässig bergochdalbana”, “Att behöva ändra sin livsstil och vanor”, “Att få en förändrad 

självbild” och “Att vara i behov av stöd från närstående och sjukvården”. 

I kategorin Att minskad rörelseförmåga ger begränsningar i vardagen framkom det att olika 

företeelser orsakade att personer inte längre rörde på sig som samma sätt som tidigare. Det 

kunde handla om behov av avlastning eller hjälpmedel. Ytterligare framkom det att minskad 

energi, rädsla och smärta orsakade minskad rörelse, vilket i sin tur ledde till begränsningar. Trots 

att orsakerna till begränsningen var olika, visade resultatet att vissa personer upplevde en 

försämrad livskvalité på grund av sina DFS.  

Livskvalité anses vara relevant till både sjukdom och socialt välmående och ska därför ses som 

en helhet (WHO, 2014). Med tanke på att vissa personer med DFS upplever försämrad 

livskvalité relaterat till begränsningar, vilket vi anser är något sjuksköterskan bör bevaka och 

utvärdera. Livskvalité kan vara svårt att mäta eftersom det är en subjektiv upplevelse, trots detta 

kan man få en ökad förståelse med stöd av befintliga validerade mätinstrument. Mätinstrument 

som skattar livskvalité kan stödja personer i att dela sin berättelse om hur hen ser på sin hälsa 

och livssituation. Genom att lyssna på personens egen berättelse ökar sjuksköterskans förståelse 

och skapar en grund till att kunna tillämpa personcentrerad omvårdnad (Ekman et al., 2011; 

McCormack & McCance, 2006). Ifall sjuksköterskan arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad 

beskriver McCormack och McCance (2006) att det kan resultera i en teurapeftisk miljö och 

skapa känsla av välbefinnande.  
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Utifrån resultatet i denna kategori kan man förslagsvis använda sig av Short Form Health Survey 

(SF-36), vilket är ett generellt självskattningsinstrument som mäter olika dimensioner av 

livskvalité (Ware & Sherbourne, 1992). Ett annat generellt mätinstrument som kan tillämpas är 

WHO:s (1995) Quality Of Life (WHOQoL). Då dessa är mer generella anser vi att det kan vara 

betydelsefullt att ta fram ett mätinstrument som är mer specificerade för personer med diabetiska 

fotsår och deras upplevelser, detta för att få en mer djupgående förståelse i deras situation. Det är 

dock viktigt att lyfta fram personens egen önskan om att använda sig av mätinstrumentet. Vid 

användning av mätinstrument bör man inte låsa sig fast vid frågorna i formuläret utan att det 

endast ska ses som en grund. Det är därför viktigt att se människan först och mätinstrumentet 

sedan. Efter att ha skattat en persons livskvalité kan sjuksköterskan arbeta tillsammans med 

personen för att främja dennes livskvalité. Vi anser att genom exempelvis motiverande samtal, 

kan sjuksköterskan hjälpa personen att finna sin egen viljestyrka och egna resurser till 

förändring.  

I kategorin Att vara i en känslomässig bergochdalbana uttryckte många personer starka negativa 

känslor relaterat till sin situation, där det även lyfts fram att frustrationen var så pass påtaglig att 

någon valde att skada sig själv i form av suicidförsök. Resultatet kan kopplas till Obilor och 

Adejumo (2015) som menar att depression och ångest är vanligt förekommande när personer 

inte längre klarar av sin vardag på grund av sina DFS. Senare i kategorin påvisades det att ett 

positivt tankesätt främjade personernas förmåga att kunna tackla sin situation. De olika 

upplevelser som personerna beskrev i denna kategori går att jämföra med Antonovskys (1991, s. 

38) begriplighet, där han lyfter fram att en person med låg begriplighet ofta känner sig som ett 

offer i sin situation. I resultatet framkom det att personer upplevde en frustration över att inte 

kunna hantera sin situation, där personer beskrev ångest och skuld. Relaterat till detta anser vi att 

patientundervisning kan vara ett hjälpmedel för att öka förståelsen av omständigheterna. Detta 

kan i sin tur öka begripligheten och underlätta för ett positivt tankesätt. Antonovsky (1991, s. 38) 

beskriver att personer med hög begriplighet har en större chans till att kunna handskas med sin 

situation och lättare möta framtida besvär, där en känsla av att det kommer att ordna sig växer 

fram. Detta kan kopplas till resultatet där personer beskrev att en framgångsrik läkning och 

gynnsam stresshantering medförde positiva känslor, såsom att inte förlora hoppet och hålla sig 

optimistisk om framtiden trots motgångar.  

I kategorin Att behöva ändra sin livsstil och vanor framkom det att personer var tvungna att 

avsluta sina fritidsintressen efter att ha drabbats av DFS. Det tydliggjordes att aktiviteter som 

tidigare var självklart blev otänkbart. Resultatet påvisade att en önskan om att skydda foten var 

så pass stor att personerna valde att ändra sina livsstilar och vanor. Obilor och Adejumo (2015) 
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menar att när personer får en påverkad prestationsförmåga relaterat till sitt tillstånd, kan det 

resultera i en störd livsstil. I resultatet beskrev personer att en störd livsstil skapade en känsla av 

minskad frihet i att leva ett liv som tidigare. Detta går att jämföras med Antonovskys (1991) 

meningsfullhet som han även beskriver som en motivationskomponent. Om personerna inte 

längre kan medverka i de som de anser är viktigt kan personens motivation svikta. Vi anser att 

sjuksköterskan bör stötta personen att anpassa sin livsstil utifrån sin nya situation. Nordström 

Torpenberg (2008) förklarar att, om en sjuksköterska fokuserar på personens önskan istället för 

sjukdomen i sig, kan sjuksköterskan hjälpa personen med den del som individen anser är 

viktigast. Vi anser även att det är viktigt att ha ett personcentrerad tillvägagångssätt och ha en 

anpassad dialog efter vad personen anser ge ett välbefinnande. Detta kan jämföras med både 

Coffey et al. (2018) och Nordström Torpenberg (2008) som tydliggör att ett personcentrerat 

tillvägagångssätt kan främja ett nytt positivt tankesätt samt en ökad förståelse till den egna 

förmågan för förändring.  

I kategorin Att få en förändrad självbild tydliggjordes det att personer fick en förändrad syn på 

sig själva efter att ha drabbats av DFS. Charmaz (1983) beskriver att ens självbild är hur 

personen ser på sig själv som individ samt deras förmåga av att vara i kontroll över sitt liv. 

Vidare beskriver Charmaz (1983) att personer som lever med kroniska sjukdomar ofta upplever 

en förändrad självbild, vilket även inkluderar självförtroende och identitet. Det går att jämföra 

med resultatet som visade att en försämrad hygien samt behov av hjälpmedel bidrog till en 

minskad självkänsla och en förändrad syn på sig själv som frisk person.  

Att få en förändrad självbild var också relaterat till en förändrad roll. Daintera, McKinlaya och 

Gracea (2019) beskriver att en roll involverar de ansvarsområden personerna har i livet och att 

en person kan ha flera roller, exempelvis både som familjemedlem och arbetare. Daintera et al. 

(2019) förklarar att personer finner det lättare att återhämta sig om de får chansen att återgå till 

sina tidigare roller. Personer som inte kunnat bibehålla sin roll utan har varit tvungna att anpassa 

sig efter deras nya tillstånd, kan uppleva det svårare att hantera sin situation (Daintera et al., 

2019). I jämförelse med resultatet från denna studie framkom det att självförtroendet 

försämrades när personers egna roll påverkades negativt. I resultatet framkom det att personer 

inte längre hade kapaciteten att umgås med sina närstående som tidigare, vilket medförde 

känslan av att rollen var förlorad, exempelvis som förälder eller mor/farförälder. På grund av 

detta vill vi lyfta fram vikten av att involvera närstående i vården och behandling för att stötta 

och underlätta för  personerna och deras närstående i  att kunna anpassa sig tillsammans till den 

nya situationen de befinner sig i.  
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I resultatet framgick det även att personer upplevde sin självständighet som hotad eller förlorad, 

detta relaterat till ett ökat behov av hjälp från andra. Jacobs (2018) förklarar att självständighet 

innebär personens egna förmåga att ta beslut. Det kan handla om vilka moment som personen 

själv vill utföra men också bestämmelsen gällande vilka moment personen vill ha hjälp med. I 

denna studies resultat fortsatte personer leva livet oberoende av andra, trots behov av hjälp som 

ett försök att bibehålla sin självständighet. Det framkom även i resultatet att en bidragande 

faktor till ökad självständighet beskrivs vara kopplat till erfarenhet. Att ju mer erfarenhet av 

diabetes och DFS, desto mindre var personer beroende av andra. Baserat på denna upplevelse 

anser vi det vara relevant att sjuksköterskan återigen använder sig av patientundervisning. 

Nordström Torpenberg (2008) erhåller att det finns olika modeller som kan tillämpas vid 

undervisning av en person, där empowerment är en av modellerna som nämns. Nordström 

Torpenberg (2008) förklarar att empowerment är ett pedagogiskt tillvägagångssätt, där 

sjuksköterskan främjar personens möjligheter att ta hand om sin egen hälsa. Då alla modeller 

inte passar till alla situationer anser vi det vara viktigt att sjuksköterskan kan identifiera vilken 

modell som passar bäst, beroende på personens egen situation och förmågor. Tillämpning av 

empowerment i patientundervisning kan underlätta och främja personens delaktighet i sin vård. 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821, kap 5, §2) ska alla som ingår i hälso-och sjukvårdspersonal 

främja patientens delaktighet. Därför bör sjuksköterskan anpassa behandlingsmetoder, specifikt 

patientundervisning till personens livsstil, preferenser, övertygelser, värderingar och tillstånd 

(Ekman et al., 2011). Sjuksköterskan ska utveckla ett partnerskap tillsammans med andra 

yrkesprofessioner, personen själv och eventuellt anhöriga för att gemensamt uppnå 

överenskomna mål (Ekman et al., 2011).    

I kategorin Att vara i behov av stöd från närstående och sjukvården framgick det att 

sjukvårdspersonal som ger tid och inger trygghet skapade en känsla av hanterbarhet. Det 

framkom även att stöd från närstående var en viktig resurs för att kunna hantera sin situation 

samt få en underlättad vardag. I resultatet framkom det att otillräcklig information från 

sjukvården upplevdes medföra en otillräcklig kunskap gällande DFSs uppkomst, karaktär och 

utseende. Personer upplevde även att kunskapsbristen skapade en känsla av osäkerhet vid skötsel 

av fötter och i förebyggandet av nya DFS. Antonovsky (1991, s. 38–39) definierar hanterbarhet 

som, i hur hög grad personer upplever sig ha kontroll över sin situation. Han beskriver dessutom 

att mängden resurser och strategier personen har är avgörande för hur personen klarar av sin 

situation. Studiens resultat kan dessutom jämföras med meningsfullhet, där vi tror att en ökad 

delaktighet kan hjälpa personen att bli mer motiverad till att hjälpa sig själv. Men också i att 

finna en mening i de personen själv anser vara viktigt i livet för att känna en betydelse av sin 
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tillvaro. Enligt Antonovskys KASAM (1991, s. 38-39) kan ökad kunskap om sin situation samt 

resurser i form av stöd från andra öka hanterbarheten. Detta kan man vidare jämföra med 

resultatet där det framkom att personer som fick tillräcklig kunskap och stöttning av 

vårdpersonal hade lättare att hantera sin situation.  

Kliniska implikationer 

Utifrån resultatet anser vi det vara relevant att lyfta fram vikten av patientundervisning för att 

främja personens egen förmåga. Detta då patientundervisning och stöd till egenvård är viktiga 

aspekter att framföra och presentera i sjuksköterskans yrke (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Ifall personen får en ökad kunskap om diabetes och DFS kan detta därmed resultera i en 

ökad förståelse över vikten av egenvård. Vidare beskriver Nguyen, Edwards och Finlayson 

(2018) att patientundervisning är en bidragande faktor till ökat självförtroende i utförandet av 

egenvård. I resultatet framkom det att vissa sjuksköterskor inte bekräftat eller uppmärksammat 

framsteg i läkningsprocess, vilket var något som personerna ansåg vara viktigt. I och med detta 

anser vi att sjuksköterskan bör, i patientundervisning, ha ett positivt tillvägagångssätt där 

uppmuntran och bekräftelse bör lyftas fram för att öka självförtroendet hos personen. Vidare 

framkom det i resultatet att personer upplevde ett ökat behov av stöd från andra efter att ha 

drabbats av DFS, bland annat i kontroll av fötter. I och med detta rekommenderar andra studier 

att familjemedlemmar bör involveras i undervisningen (Ibrahim, 2017; Nguyen et al., 2019).  

Nguyen et al. (2019) beskriver att validerade mätinstrument anses som ett relevant hjälpmedel 

vid patientundervisning. Vidare rekommenderar andra studier att Wagners mätinstrument anses 

relevant för att tydligt kunna demonstrera för personer hur diabetiska fotsår yttrar sig (Yao et al., 

2012). Utifrån studiens resultat anser vi att sjuksköterskan bör ta vidare hänsyn till 

rekommendationer från forskning gällande val av instrument och hjälpmedel under 

patientundervisningen, specifikt vid skötsel av DFS. 

Metoddiskussion  

En kvalitativ innehållsanalys är en bra metod att använda sig av om man vill beskriva 

upplevelsen av ett fenomen, vilket Danielsson (2017, s. 286) beskriver kan göras genom 

bearbetning av kommunikationer. Eftersom artiklarna demonstrerade citat och brödtext var det 

denna kommunikation som bearbetades. Då metoden passade bra till syftet var det en 

självklarhet att använda denna, trots att vi som författare inte var helt bekanta med metoden.  
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För att utvärdera kvalitén på denna studie valde vi att diskutera utifrån Mårtensson och Fridlund 

(2017, s. 431–432). De beskriver att kvalitén i studier med kvalitativ innehållsanalys kan mätas 

med hjälp av begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. 

Vid genomförandet av litteratursökningen användes några sökord som inte var eniga i de olika 

databaserna. Dessa sökord, exempelvis “diabetic foot” testades först i båda databaserna men 

resulterade i att det blev färre artiklar i Cinahl än innan ordet hade inkluderats. Detta var ett 

problem som vi tog upp med personal på universitetets bibliotek, vilket dessvärre inte gick att 

lösa. I och med detta valde vi att använda olika sökord i de båda databaserna för att kunna 

behålla de artiklar vi redan identifierat men också för att kunna inkludera tillräckligt med data. 

Detta är något som vi anser medförde en något mindre systematisk litteratursökning, vilket 

resulterade i en begränsning i vår studie.  

Den manuella artikeln som inkluderandes var flera år äldre än de andra artiklarna. Vid 

litteratursökningen prövade vi att ändra publiceringsåren i databaserna till ett längre årsspann 

men detta resulterade i ett större antal kvantitativa artiklar samt artiklar som krävde betalning. På 

grund av det återgick vi till år 2011 som startår. Eftersom åren från artiklarna i databasen och 

den manuella artikeln skiljer sig kan det ses som en nackdel i vår studie då det påverkade 

systematiken och kan i sin tur sänka trovärdigheten. Det blir svårare för personer att systematiskt 

kunna återskapa vår litteratursökning. För att kunna återskapa denna behöver personerna söka 

sig till referenslistan, för att i sin tur kunna återanvända den manuella artikeln istället för att nå 

den direkt i en databas. Med detta i åtanke ansåg vi inte publiceringsåret i den manuella artikeln 

vara av så stor vikt då Mårtensson och Fridlund (2017, s. 426) lyfter fram att vid beskrivning av 

upplevelser av ett fenomen, kan äldre artiklar användas då liknande situationer sannolikt inte har 

förändrats under åren.  

Ett hinder som uppstod var att flertalet artiklar som kunde identifieras i de olika databaserna 

krävde betalning för att få full tillgång till. Detta medförde att majoriteten artiklar exkluderades 

och förklarar varför vi har så få artiklar. Trots att vi erhöll en något liten mängd artiklar kunde vi 

identifiera ett större antal meningsenheter som gav större förståelse av frågeställningen. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att meningsenheter är en viktig del i att kunna 

identifiera data, och i detta fall upplevelsen. Därför var det av större vikt att ha tillgång till fler 

meningsenheter än mängden artiklar.  

I vår studie stärker vi trovärdigheten genom att, under studiens gång, ha haft kontinuerlig 

kontakt med vår handledare samt vid två tillfällen diskuterat i seminariegrupp med både 

handledare och kurskamrater. Handledarmöten och seminariegrupper har öppnat upp för 
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diskussion och feedback. Diskussion mellan författare och opartiska personer beskriver 

Mårtensson och Fridlund (2017, s. 431–432) som en chans till att resultatet blir tydligare för en 

själv, vilket vi kan relatera till. Trovärdighet innebär även att skapad kunskap är rimlig och att 

resultatet är tillförlitligt. Vi använder vedertagen referensteknik genom hela studien, vilket 

möjliggör för läsaren att kunna gå tillbaka till originalkällor, som vi anser öka studiens 

trovärdighet. Resultatet innehåller flertalet bevarade citat och originaltext från de inkluderade 

artiklarna, detta för att undvika tolkning och förvrängning.  

För att stärka pålitligheten i denna studie jämför vi med Mårtensson och Fridlund (2017, s. 431–

432) som beskriver att författarna ska reflektera över sin förförståelse inom området innan 

arbetet påbörjas. Vi anser att pålitligheten ökade då vi kände sig mycket intresserade av ämnet, 

dels på grund av tidigare erfarenheter i möten med personer med DFS men också på grund av en 

önskan om mer kunskap inom området. Detta gjorde oss som författare väldigt engagerade i 

studien och medförde att vi gick in i djupet med de material som vi inkluderat. Våra tidigare 

erfarenheter anses dock inte vara så pass stora att det skulle vara risk för egna tolkningar i 

analysprocessen. Vi resonerade att pålitligheten hade ökat ytterligare om vi som författare hade 

varit med bekanta med metoden, då den upplevdes vara avancerad och krävde mycket tid. För 

att stärka pålitligheten beskrev vi tydligt för den metod vi har tillämpat och hur vi utifrån denna 

gått tillväga under processens gång, vilket även kan underlätta för andra till att forska vidare 

inom ämnet (jmf: Mårtensson & Fridlund, 2017, s. 431–432).  

Bekräftelsebarhet kan uppnås om analysprocessen är tydligt beskriven (Mårtensson & Fridlund, 

2017, s. 431–432). Vi märkte våra meningsenheter med, exempelvis 1:1, vilket gjorde det lättare 

för oss att återgå till originalkällan under processens gång. Dessutom minskade det risk för att 

tappa viktig data, dess kontext och förvrängning (jmf: Mårtensson & Fridlund, 2017, s. 431-

432). Vi har dessutom demonstrerat exempel från vår analysprocess (se tabell 5) till opartiska 

personer för att styrka bekräftelsebarheten.  

Som sista steg argumenterar vi vår överförbarhet (jmf: Mårtensson & Fridlund (2017, s. 431–

432). Med syftets grund, det vill säga, beskriva upplevelsen av ett fenomen, går att överföra till 

personer i andra situationer. Exempelvis kan personer med andra sjukdomar känna igen sig i att 

uppleva en begränsning i sin sjukdom eller på grund av sin sjukdom mister sin egen roll. 

Problematiken med studien är att artiklarna som inkluderades grundade sig i olika delar av 

världen, där det kan uppstå kulturella skillnader som påverkar beskrivningen av upplevelsen. I 

och med detta kan överförbarheten påverkas i form av att det uppstår svårigheter att överföra 

resultatet till annan kontext. 
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Slutsats  

Litteraturstudiens resultat visar att personer med DFS upplever negativa förändringar i vardagen 

som de måste lära sig att förhålla sig till vilket för vissa är svårare än andra. Resultatet ger oss en 

ökad kunskap och fördjupad förståelse om hur personer upplever det att leva med DFS. Utifrån 

studiens resultat kan man även få en ökad förståelse för betydelsen av patientundervisning och 

bör därför lyfta fram i den kliniska verksamheten. Att tillämpa patientundervisning och 

identifiera personers psykosociala behov kan därför vara en fördel för den enskilda individens 

välmående. Vi tror även att det kan vara en vinst för samhället på lång sikt, då det kan minska 

personens behov av vård och i sin tur kan resultera i lägre kostnader och kortare vårdköer. 

Vi anser att det behövs ytterligare kunskap och vidare forskning inom området. Förslagsvis, få 

en ökad kunskap om personers tillvägagångssätt i hantering av sin situation genom att undersöka 

personers copingstrategier. En ökad kunskap om personers copingstrategier kan vara 

betydelsefullt för sjuksköterskan i patientundervisning som sker exempelvis i grupper, då de kan 

genom samtal utbyta erfarenheter och ge råd till varandra. Det kan även vara väsentligt i 

patientundervisning som sker individuellt för att finna lämpliga copingstrategier för just den 

personen. Framtida forskningar bör även fokusera på närståendes upplevelser av att leva med 

personer som har diabetiska fotsår. Detta för att som sjuksköterska, lättare kunna stötta 

personernas gemensamma tillvaro med sina närstående. Vidare anser vi att, utifrån vårt resultat, 

bör man utbilda eller lyfta fram attityder och bemötande från sjuksköterskor och andra 

yrkesgrupper för att främja ett positivt möte mellan personerna och sjukvården.   
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