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Abstrakt 

Bakgrund: Diabetes mellitus är en sjukdom där fotsår ofta förekommer som en 

komplikation. Fotsår kan leda till sjukhusvistelse, amputation och dödlighet. Tre olika 

former av lidande beskrivs; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Utmaningen för 

vårdforskning är att eliminera eller minska lidandet i vården. För sjuksköterskan är det en 

resurskrävande uppgift då svårläkta diabetessår är en vanlig åkomma. Behandlingstiden är 

ofta lång och den ultimata behandlingsmetoden är fortfarande inte fastlagd vilket gör det till 

en utmaning för vården. Syfte: Syftet var att belysa effekt av undertrycksbehandling på 

fotsår hos patienter med diabetes. Metod: En litteröversikt baserad på 13 vetenskapliga 

artiklar, elva av kvantitativ och två av kvalitativ design. Artiklarna framsöktes i PubMed 

samt CINAHL och granskades samt analyserades enligt granskningsmall och analysmetod 

av Friberg. Resultat: Resultatet presenterades i sex olika kategorier, amputationsfrekvens, 

förekomst av granulationsbildning, förändringar i sårytans storlek, bakteriell status, 

ekonomiska effekter samt patientens upplevelse. Undertrycksbehandling visade sig ge 

positiva effekter vad gällande somatiska och ekonomiska effekter vid behandling av fotsår 

relaterat till diabetes. Däremot visade det sig att patienter upplevde en oro och stress i 

samband med behandlingen. Diskussion: Resultatet ledde till en diskussion kring hur 

positiva effekter övervägde negativa effekter, samt vikten av att sjuksköterskan hade ett 

holistiskt synsätt i valet av behandlingsmetoder. Slutsats: Undertrycksbehandling kunde 

bidra till snabbare läkning av fotsår vilket också kunde leda till minskad belastning för 

patienten i vardagen. Det krävs information till patienten för att öka tryggheten, samt 

materialutveckling för ytterligare förbättrad behandling.  

Nyckelord: Diabetes Mellitus, Fotsår, Sårläkning, Undertrycksbehandling.  
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Förklaringar, begrepp och förkortningar 

Nedanför finns en lista med förklaringar av de begrepp och förkortningar som förekommer i 

litteraturöversikten.  

 

 

Acinobakter  Gramnegativa bakterier som tillhör familjen nesseriaceae som finns i jord och vatten, 

oklar patogenitet.   

AMWT Advanced Moist Wound Therapy, avancerad fuktig sårbehandling. 

Angiogenes Processen där nybildning av blodkärl i kroppen sker från befintliga blodkärl.  

Debridering För att underlätta sårläkning görs en kirurgisk vidgning av sår och fistlar samt 

borttagning av död vävnad.  

Diabetesneuropati Nervfibrer skadas på grund av små kapillärer, som ska försörja nerven med blod, 

tillväxer och svullnar. Som till följd av detta blir nervfibrernas funktion nedsatt. 

Kännetecknas oftast som känselbortfall i ben och fötter.  

Fotsår  Samtliga sår nedanför knäleden.  

Granulationsvävnad Det är kärlbindeväv som bildas på sårets eller inflammerad vävnads läkande yta. 

Kärlbindeväven består av ett nytt kapillärkärl av lymfoida celler, makrofager och 

plasmaceller. 

NPWT Negative Pressure Wound Therapy, ett samlingsnamn för undertrycksbehandling. 

VAC Vacuum Assisted Closure. Är en form av undertrycksbehandling. 

Figur 1. Förklaringar begrepp och förkortningar. 
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1. Introduktion 

En av de vanligaste komplikationerna hos patienter med diabetes är fotsår. Risken för att 

utveckla fotsår ligger på 12-25 procent under en livstid (Liu et al., 2017; Yang, Zhu, Han, Sun 

och Dou, 2017). Behandlingen för sårvård inkluderar många olika omläggningsmaterial och 

metoder, trots detta har endast några av dessa behandlingar visat övertygelse om ultimat 

sårläkning. En effektiv och frekvent behandlingsmetod för fotsår är undertrycksbehandling 

(Sedel et al., 2014). Cullen och Philips (2009) beskriver att fotsår är och kommer 

fortsättningsvis vara en utmaning för hälso- och sjukvårdspersonalen samt för patienternas 

livskvalité. Svårläkta diabetessår kan medföra en belastning i vardagen för patienter. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Diabetes 

Diabetes är en kronisk sjukdom vilken förekommer i hela världen och orsakar en metabolisk 

störning i kroppen. Vid diabetes kan inte bukspottkörteln producera tillräckligt med insulin 

eller så kan kroppens celler inte ta vara på det insulin som produceras. Det ger en kronisk 

hyperglykemi med störningar i metabolismen för kolhydrater, fett och protein (Seidel et al., 

2014). 

Antalet insjuknade i diabetes mellitus ökar och är ett oroväckande hälso- och 

sjukvårdsproblem världen över (Yang et al., 2017). År 2030 kommer diagnosen ha 

fördubblats på grund av demografiska skillnader som bland annat den ökande medelåldern. 

Diabetes involverar även en mängd kostnader och resurser både individuellt och inom 

hälso- och sjukvården (Seidel et al., 2014).  

Globala medicinska utgifter per capita har fördubblats under de senaste 10 åren. En stor del 

av den ökade kostnaden beror på en ökad förekomst av diabetes och diabetesrelaterade 

komplikationer. Vårdkostnaden för en patient med diabetes och sår i nedre extremiteterna är 

1,5 till 2,4 gånger högre än kostnaden för en patient med diabetes utan sår (Joret, Dean, Cao, 

Stewart och Bhamidipaty, 2016). 
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2.2 Svårläkta sår hos patienter med diabetes 

Lernevall, Fogh, Nielsen, Dam och Dreyer (2017) förklarar att ett kroniskt och svårläkt sår är 

en term som används när ett sår inte har läkt inom 8-12 veckor. Enligt Sedel et al. (2014) är 

fotsår hos patienter med diabetes en vanlig komplikation som kan leda till amputationer. 

Fotsår hos patienter med diabetes beror ofta på diabetesneuropati som fördröjer 

sårläkningsprocessen. Vidare kan infektioner och diabetesneuropati försvaga fotens 

gångförmåga. Akuta och svårläkta sår är ett problem för hälso- och sjukvården. 

Komplikationerna för svårläkta sår är mer livshotande än själva sjukdomen.  

 

Sedel et al. (2014) beskriver att försämring i sårläkningsprocessen kräver multidisciplinära 

behandlingar och intensiva kliniska undersökningar oavsett om det har orsakats av en 

infektion eller inte. Fotsår orsakat av diabetes är en vanlig och förödande kronisk 

komplikation vilket bidrar till en ökad risk för sjuklighet, sjukhusvistelse och hög dödlighet 

för patienten (Liu et al., 2017). En noggrann glykemisk kontroll är den primära och enda 

bevisade metoden för att minska eller förebygga alla diabetesrelaterade komplikationer 

(Kılıçoğlu, Demirel och Aktaş, 2018).  

 

2.3 Traditionell sårbehandling  

Sedel et al. (2014) hänvisar till att sårbehandling av diabetesrelaterade fotsår inkluderar olika 

typer av fuktbevarande förband. Kılıçoğlu et al. (2018) förklarar att nuvarande hörnstenar i 

behandling av diabetesrelaterade fotsår är noggrann debridering och därefter 

såromläggning. De viktigaste egenskaperna i sårförband är förmågan att skapa och främja en 

fuktig sårmiljö. De vanligaste använda sårförbanden kategoriseras i grunden som 

hydrogeler, hydrokolloider, alginater, semipermeabla, silver eller biologiska förband. 

Tillverkning av sårförband sker generellt i tre former; geler, tunna filmer eller skum-ark. 

Sårförband utvecklas och appliceras för att förbättra sårläkning på fotsår hos patienter med 

diabetes, med gynnsamma resultat. Dock har ingen klinisk studie utförts kring vilken typ av 

förband som fungerar bäst, inget förband är överlägsen något annat. Trots att hanteringen av 

fotsår, relaterat till diabetes, hela tiden förbättras så är det fortfarande ett folkhälsoproblem 

och en av de främsta orsakerna till sjukhusvistelse för patienter med diabetes (ibid.). 
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2.4 Undertrycksbehandling 

Undertrycksbehandling, Negative Pressure Wound Therapy, (NPWT) är ett samlingsnamn 

för olika sorters behandlingsmetoder som innebär att patientens sår blir behandlad med ett 

undertryck. Undertrycksbehandling används för att behandla svårläkta sår som bland annat 

diabetesrelaterade fotsår (Borgquist, Ingemansson, Lindstedt & Malmsjö, 2011). En av de 

olika behandlingsformerna innebär att en sjuksköterska, efter ordination av en läkare fyller 

sårhålan med en speciell sorts skum, polyuretanskum. Sedan placeras en dränageslang 

ovanpå materialet och därefter täcks allt med ett tättslutande plastförband. Dränageslangen 

kopplas ihop med en elektriskt driven vakuumpump som skapar ett undertryck i såret. 

Vätska som dräneras ut från såret samlas upp i en behållare. Förbandet byts av en 

sjuksköterska vid behov, vanligtvis varannan eller var tredje dag. Undertrycksbehandling 

skapar en fuktig sårläkningsmiljö, drar samman sårkanter, minskar vävnadsödem, påverkar 

blodflödet i sårkanter, stimulerar alla sår mekaniskt, stimulerar nybildning av 

granulationsvävnad samt stimulerar angiogenes. Genom att såren innesluts och med färre 

förbandsbyten minskar kontamination från omgivningen och därmed minskar 

sekundärinfektioner (ibid.). 

 

2.5 Sjuksköterskan roll 

Dahlborg-Lyckhage (2017, s. 25-26) skriver att den samlade kompetensen som en 

sjuksköterska har innehåller olika sorters kunskap, men den grundläggande är omvårdnad. 

En sjuksköterska har även kunskap inom medicin, psykologi, sociologi och pedagogik. 

Huvudområdet i ett examensarbete är omvårdnad som i en utgångspunkt ska kunna 

utveckla kunskap i omvårdnad, kring människors existens, utveckling, beteende och 

reaktioner vid ohälsa och den centrala upplevelsen av lidande. En sjuksköterskas uppgift är 

bland annat att undervisa patienter i avsikt med att undvika eller lindra tillståndet hos 

patienter som genomgått lidande. 
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2.6 Teoretisk anknytning 

Erikssons (1994) teori ”Den lidande människan” beskriver att sjuksköterskans mål är att 

lindra patientens lidande. Lidande är inte ett symtom på sjukdom utan ett svar på 

otillräcklig vård. Vidare beskriver författaren att begreppet lidande kan förklaras som 

någonting negativt eller ont, något som människor utsätts för, en kamp eller något 

konstruktivt. Det kretsar kring patienters hälsa, lidande och vårdande för att lindra lidande.  

Sjuksköterskans vårdprocess innebär att samla in data, analysera data, välja vårdaktiviteter, 

välja vårdhandlingar och tillsammans med patienten planera och utvärdera vården. Vidare 

beskrivs tre olika former av lidande i vården; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Den största utmaningen för vårdforskning och vårdvetenskap är att finna vägar för att 

eliminera eller påtagligt minska lidandet i vården. Vården bör sträva efter att eliminera 

patientens lidande, dock finns det ett lidande som inte går att eliminera där vården bör göra 

allt för att lindra lidandet istället. För att lindra bör personen uppleva rätten och utrymmet 

att få vara patienten. Det innebär att vårdpersonal ska skapa en vårdkultur där patienten 

känner sig vårdad och respekterad. Författaren sammanfattar hur lidandet kan lindras i tre 

punkter. 1. Att utveckla sjukhusmiljön och vårdkulturen så att patienten känner sig inbjuden 

och att hen har en plats. Genom att ge information, skapa delaktighet samt svara på 

patientens frågor kan oro och ängslan minskas. 2. Att patienten känner sig förstådd, älskad 

och bekräftad. 3. Genom att ge den vård och behandling som sjukdomar kräver och även 

vårda människor utifrån unika enskilda individer. Det kan många gånger handla om enkla 

vardagsaktiviteter inom vården som gör att lidandet lindras. Det viktigaste är att våga gå 

rakt emot, eller tvärs igenom, och möta lidandet (ibid.). 

  

2.7 Problemformulering 

Svårläkta diabetessår är ett problem då det är en vanlig åkomma som är resurskrävande för 

sjuksköterskor och en stor kostnad för vården. Frågan är om undertrycksbehandling kan 

förkorta vårdtid och behandlingstid som i sin tur kan leda till minskat lidande och förbättrad 

livskvalitet hos patienter. Den kliniska nyttan med denna litteraturöversikt är att uppnå en 

fördjupad kunskap om undertrycksbehandling som därmed förhoppningsvis kan leda till 
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förbättrad omvårdnad för diabetespatienter med svårläkta fotsår. Därför vill författarna 

undersöka om undertrycksbehandling är en lämplig och effektiv omvårdnadsbehandling på 

fotsår hos patienter med diabetes. 

3. Syfte  

Syftet var att belysa effekt av undertrycksbehandling på fotsår hos patienter med diabetes.  

 

4. Metod 

4.1 Design 

Designen är en litteraturöversikt som innebär att ta reda på befintlig forskning och skapa en 

översikt över hur kunskapsläget inom ett visst område ser ut. Det handlar om att lära sig 

söka, välja ut och analysera artiklar som är vetenskapligt publicerade samt kritiskt granska 

resultat och tillvägagångssätt (Segesten, 2017, s. 108). 

 

Polit och Beck (2017, s. 81) beskriver att vid en deduktiv ansats har författarna utgått från en 

bestämd teori. Studien går ut på att fastslå om teorin är sann. Om teorin stöds blir den också 

starkare. Författarna till detta arbete utgick från en teori att undertrycksbehandling var ett 

bra alternativ för behandling av fotsår hos patienter med diabetes. Denna teori ville 

författarna få stöd i med hjälp av forskning. Därför anser författarna att litteraturöversikten 

är utav en deduktiv ansats. 

 

 

 

4.2 Inklusion- och exklusionskriterier 

Artiklarna som valdes ut hade följande inklusionskriterier; innehålla fotsår hos patienter 

med diabetes, de skulle vara skrivna på engelska eller svenska, utgå från ett vårdperspektiv, 

innehålla behandlingsmetoden undertrycksbehandling samt vara av kvalitativ eller 

kvantitativ design. I de utvalda artiklarna skulle det finnas ett tydligt abstrakt och ett syfte 
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som kunde kopplas ihop med det valda problemområdet. Artiklarna skulle även vara 

vetenskapligt publicerade samt att artiklarna skulle innehålla ett etiskt resonemang. För att 

få tillräcklig information och inte begränsa antal träffar, valdes artiklar mellan 1-15 år gamla. 

Exklusionskriterier var sår på andra delar på kroppen än fot och ben och andra populationer 

än patienter med diabetes.  

 

4.3 Litteratursökning 

Artiklar är framsökta i två olika databaser; PubMed och Cinahl. Meshtermer och Cinahl 

headings som författarna använde för att få fram informationsbärande i förhållande till 

syftet, var Negative-Pressure Wound Therapy, Diabetes Mellitus, Wound Healing, Diabetic 

Foot/ Therapy, Foot ulcer, Vacuum, Qualitative research. Författarna använde peer-reviewed 

som avgränsning på Cinahl och artiklar som hämtades från PubMed användes databasen 

Ulrichweb för att kontrollera att artiklarna var publicerade i vetenskaplig granskade 

tidskrifter. Författarna valde att använda sig av fritextsökningar för att få bredare utbud av 

artiklar. Sökorden som användes var Diabetic foot ulcers, vacuum-assisted closure, life 

experiences (tabell 1).   

 

4.4 Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning  

Sökorden som valdes av bestämdes utifrån den forskning som studien ville undersöka. Polit 

och Beck (2017, s. 250-251) beskriver om ett representativt urval där de valda nyckelorden 

ska vara nära den population som berörs. Det krävs rätt nyckelord och steg för att få till en 

bra sökningsprocess enligt Polit och Beck (2017, s. 54). Resultatet blev en sammanställning av 

elva utvalda kvantitativa artiklar samt två kvalitativa artiklar. Nio av de kvantitativa 

artiklarna var randomiserade studier, där de hade jämfört effekten av 

undertrycksbehandling med traditionell såromläggning på fotsår relaterat till diabetes. I 

artiklarna benämndes oftast undertrycksbehandling som NPWT (Negative Pressure Wound 

Therapy) och traditionell såromläggning som AMWT (Advanced Moist Wound Therapy). I 

denna litteraturöversikt användes fortsättningsvis AMWT och NPWT istället för andra 
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benämningar. Fokus låg på patienter med diabetes som hade behandlats med 

undertrycksbehandling för sina fotsår. 

Urvalet av artiklarna skedde i fyra olika steg för att se om artiklarna stämde överens med 

författarnas syfte och problemformulering. Vid första steget lästes artiklarnas titlar för att 

författarna skulle identifieras om det stämde in på litteraturöversiktens syfte som skulle 

fördjupas. I steg två lästes artiklarnas abstrakt för att få en helhet om vad artikeln handlade 

om. Därefter, i steg tre, lästes hela artiklarna som författarna värderade hade ett resultat, som 

kunde jämföras med de andra artiklarnas resultat. Vid sista steget, steg 

fyra, kvalitetsgranskades de valda artiklarna där kvaliteten avgjorde vilka artiklar som 

valdes ut till litteraturöversikten. Dessa steg visas i sökningstabellen (se tabell 

1).  Kvalitetsgranskningen av valda artiklar utfördes med hjälp av en granskningsmall av 

Friberg (2017) för kvantitativa samt kvalitativa artiklar. Kvalitetsgranskningen innehöll 13 

frågor om den kvantitativa samt 14 om den kvalitativa forskningen. Genom att författarna 

gick igenom dessa punkter kunde de bestämma sig för om artiklarna var av låg, medel eller 

hög kvalité. Endast artiklar av hög eller medel kvalité valdes att ta med i resultatet. Det var 

artiklar som inte kunde svara tydligt på frågorna i granskningsmallen som valdes bort. 

Författarna bestämde sig för att artiklar där minst nio frågor kunde besvaras var av hög 

kvalité. Artiklar som kunde svara på minst sju av frågorna var av medel kvalité (se tabell 2).   

 

4.5 Analys 

Analysen utfördes utifrån tre delar, textens helhet, textens delar och ny helhet. Textens 

helhet innebar att sätta sig in i hela materialet. I första skedet i analysen lästes materialet in 

flera gånger för att bli bekant med materialet. Här ville författarna få en övergripande bild av 

texterna. Dahlborg-Lyckhage (2017, s. 178.) menade att första skedet innebar att öppna sinnet 

för att hitta innebörden av funnen data. Förhållningssättet skulle vara öppet, följsamt och 

reflekterande.  

 

Skillnaden från första stadiet var att då kopplades data från sitt sammanhang och beskrev 

olika delar från data. Texten skulle förstås som en helhet och vad som skiljde texterna från 

varandra. Koder skapades efter likheter och skillnader som blev till kategorier. I denna 
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litteraturöversikt blev följande kategorier; amputationsfrekvens, förekomst av 

granulationsbildning, förändringar av sårytans storlek, bakteriell status, ekonomiska effekter 

samt patientens upplevelse. Genom att röra sig mellan det konkreta och abstrakta sågs det 

om analys och data hörde samman. Den sista fasen som Dahlborg-Lyckhage (2017, s. 179) tar 

upp var att beskriva ett mönster som författarna hade fått fram genom sina kategorier. 

Litteraturöversikten analyserades och blev till en helhet där alla olika delar från texten sattes 

ihop till en fullständig text.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Artiklarna i arbetet översattes av båda författarna för att uppnå en förbättrad och korrekt 

översättning, samt att ge en ökad förståelse av innehållet. Efter varje läst artikel skedde en 

diskussion mellan författarna om hur artiklarna hade tolkats. Sedan jämfördes författarnas 

översättningar och resultat för att få en så sanningsenlig bild av artikeln som möjligt. 

Översättningen från artiklarnas originalspråk gjordes med hjälp av egna språkkunskaper 

samt översättningshjälpmedel som lexikon. Artiklarna granskades ur ett objektivt synsätt för 

att minska risken att spegla egna värderingar och intresse. Resultatet av artiklarna 

presenterades oavsett om det var positivt eller negativt. Alla artiklar granskades även ur ett 

etiskt perspektiv som innebar att artiklarna skulle föra ett etiskt resonemang samt om det 

funnits kommersiella syften. 
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5. Resultat 

Resultatet presenteras i sex olika kategorier. Dessa är: amputationsfrekvens, förekomst av 

granulationsbildning, förändringar av sårytans storlek, bakteriell status, ekonomiska effekter 

samt patientens upplevelse.  

 

5.1 Amputationsfrekvens 

Tre studier redovisade resultat där en mätning gjordes av hur många amputationer som 

skedde efter de olika behandlingsformerna NPWT och AMWT (Blume, Walters, Payne, 

Ayala & Lantis, 2007; Ulusal, Sahin, Ulusal, Cakmak & Tuncay, 2010; Ravari, 2013). Studien 

av Blume et al. (2007) visade signifikant färre sekundära amputationer i NPWT- gruppen 

(4,1% 7 av 169 patienter) jämfört med AMWT- gruppen (10,2%, 17 av 166 patienter) efter en 

behandlingstid på 112 dagar (P= 0,035). Även Ulusal et al. (2010) visade en minskad 

amputationsfrekvens i NPWT- gruppen jämfört med AMWT- gruppen. I NPWT- gruppen 

var det 15 patienter och i AMWT- gruppen var det 20 patienter och behandlingen varade 

mellan år 2000- 2008. Efter avslutad behandling behövde samtliga patienter i AMWT- 

gruppen genomgå amputation och i NPWT- gruppen behövde enbart sex patienter genomgå 

amputation. Liknande resultat påvisas i en studie av Ravari et al. (2013) där resultatet visar 

en signifikant skillnad (P= 0,03) mellan behandlings grupperna NPWT och AMWT. Ingen av 

tio patienter i NPWT- gruppen behövde genomgå amputation och i AMWT- gruppen var det 

sex av 13 patienter som fick genomgå amputation efter behandling under två veckor (figur 

2). 

 

 
 

Amputationsfrekvens 
 

 

NPWT 

 

AMWT 

 

Behandlingstid 
  

 

P-värde 

Blume et al. (2007) 4,1% 

7 av 169 patienter 
 

10,2% 

17 av 166 patienter 

112 dagar 0,035 

Ulusal et al. (2010) 6 av 15 patienter 20 av 20 patienter År 2000- 2008 

 

- 

Ravari et al. (2013) 0 av 10 patienter 
 

6 av 13 patienter 2 veckor 0,03 

Figur 2. Amputationsfrekvens, jämförelse mellan NPWT och AMWT.  
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5.2 Förekomst av granulationsbildning 

I en studie av Ravari et al. (2013) visade det sig att NPWT- deltagarna hade en högre 

granulationsbildning jämfört med AMWT- deltagarna. Under en behandlingstid på två 

veckor hade 70 procent av deltagarnas sår bildat granulationsvävnad i NPWT- gruppen 

respektive 50 procent i AMWT- gruppen, detta visade på en signifikant skillnad (P= 0, 004). 

Likvärdigt resultat redovisade Nain, Uppal, Garg, Bajaj och Garg (2011) där nybildning av 

granulation skedde tidigare i NPWT- gruppen. Efter fyra veckors behandlingstid kunde de 

se att alla sår hos NPWT- deltagarna hade bildat granulationsvävnad och efter fem veckor 

hade alla sår i AMWT-gruppen bildat granulationsvävnad. Blume et al. (2007) undersökte 

också granulationsbildningen i sin studie där de valde ut studiedeltagare som från början av 

studien hade 10 procent granulationsvävnad. Målvärdet efter avslutad behandling var att 

deltagarnas sår skulle uppnått mellan 76- 100 procent granulationsvävnad. Efter 56 dagar 

hade 71 procent av såren i NPWT- gruppen uppnått detta resultat. Efter 112 dagar hade 36 

procent av såren i AMWT- gruppen uppnått målvärdet (figur 3).  

 
 

 

Granulationsbildning 
 

 

NPWT 

 

AMWT 
 

 

P- värde 

Blume et al. (2007) 71% på 56 dagar 36% på 112 dagar 0,022 

Nain et al. (2011) Alla sår på 4 veckor Alla sår på 5 veckor - 

Ravari et al. (2013) 70% på 2 veckor 50% på 2 veckor 0,004 

Figur 3. Granulationsbildning, jämförelse mellan NPWT och AMWT 

 

 

5.3 Förändringar i sårytans storlek 

Eginton, Brown, Seabrook, Towne och Cambria (2003) studerade sex deltagare med 

tillsammans sju sår där de bland annat hade undersökt sårens volym samt djup. Efter två 

veckor med NPWT var det endast minskningen av sårens djup som hade en statistiskt 

signifikant skillnad mot första mätningen (P= 0,05). Efter AMWT- behandlingen, som också 

pågick i två veckor, hade sex av sju sår minskat i sårdjup och under samma tid hade fem av 
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sju sår med NPWT- behandlingen minskat. Fler sår, till mängden, hade minskat i AMWT- 

gruppen dock hade såren i NPWT- gruppen en större minskning totalt, både i djupet samt 

volymen, efter NPWT- behandlingen, därav den signifikanta skillnaden. Djupet hade 

minskat med 49 procent och volymen hade minskat med 59 procent i NPWT- gruppen. I 

AMWT- gruppen hade djupet minskat med 7, 7 procent och volymen med 0,1 procent (ibid.). 

Nain et al. (2011) visade att minskningen i sårstorlek var större hos deltagarna som 

behandlats med NPWT än de som behandlats med AMWT. Tre patienter i AMWT- gruppen 

visade ingen förändring i sårstorleken efter behandling jämfört med NPWT- gruppen som 

enbart hade en patient utan förändring. Det observerades också att två patienter i AMWT- 

gruppen uppvisade en ökad sårstorlek. Den genomsnittliga minskningen av storleken på 

såren i NPWT var -16,14 ± 13,04 cm2 och AMWT -5,98 ± 14,41 cm2. Författarnas observation 

var statistiskt signifikant (P= <0, 05). 

 

Den tredje studien där de hade mätt storleken på fotsår visade skillnaden sig också vara 

statistiskt signifikant. Den inledande sårstorleken i AMWT- gruppen var i genomsnitt 15,07 

cm2 och i NPWT- gruppen genomsnitt 15,09 cm2. Efter två veckor med behandling hade såren 

minskat till 13,7 cm2 med AMWT respektive 11, 5cm2 med NPWT. Ett P- värde på 0,001 

visade att sårminskningen var signifikant snabbare med NPWT (Sajid et al., 2015).  

 

Asghar, Hesam, Fatemeh, Hamidreza och Homayra (2007) jämförde behandling av fotsår 

relaterat till diabetes med AMWT och med NPWT. Vid mätning av sårens storlek visade det 

sig att en minskning av sårytan hade skett i båda grupperna, dock en signifikant skillnad i 

NPWT- gruppen (P= 0,024). Detta visade även Ravari et al. (2013) där en utvärdering av 

sårens djup före (17 ± 6 mm) och efter (20 ± 8 mm) med AMWT inte var statistiskt signifikant 

(P= 0, 5). Det var däremot en signifikant skillnad i NPWT- gruppen (P= 0, 007) där sårens 

djup före behandling var 19 ± 7 mm och 12 ± 4 mm efter behandling (figur 4). Skillnaden 

mellan NPWT och AMWT i sårens djup var signifikant (P= 0,02). Skillnaden mellan NPWT 

och AMWT, mätt i sårens storlek, före och efter behandling var också signifikant (P= 0, 03). 

 

Även Nather, Chion, Han, Chan och Nambiar (2010) hade gjort en mätning av deltagarnas 

sårstorlek där de såg att tio av elva sår som behandlats med NPWT i 23 dagar hade en 
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genomsnittlig minskning av sårytan med 25 procent, motsvarande 10cm2. Orsaken till att det 

resterande såret inte hade minskat i storlek ansåg författarna vara relaterat till två stycken 

debrideringar som hade gjorts under behandlingstiden. Författarna i studien hade inte 

jämfört sitt resultat med någon annan behandlingsform (ibid.). 

 

 
 

Förändringar i 

sårytans storlek 

 

 

NPWT 

 

AMWT 

 

 

Behandlingstid 

P- 

värde 

Eginton et al. (2003) 1. 5 av 7 sår minskat i 

storlek 

2. Sårdjupet hade minskat 

med 49% 

3. Sårvolymen hade 

minskat med 59% 

1. 6 av 7 sår minskat i 

storlek 

2. Sårdjupet hade minskat 

med 7,7% 

3. Sårvolymen hade 

minskat med 0,1 % 

 

2 veckor 1. - 

2. 0,05 

3. 0,005 

Asghar et al. (2007) 5 av 9 sår visade en 

förbättring 

1 av 9 sår visade en 

förbättring 
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behandlingskontroller 

< 0,05 

Nain et al. 2011) Såren hade minskat 

genomsnittligt -16.14 cm2. 

Såren hade minskat 

genomsnittligt -5.98 cm2.  

 

8 veckor < 0,05 

Sajid et al. (2015) Såren hade minskat från 

15.09 cm2 till 11,53 cm2 

Såren hade minskat från 

15.07 cm2 till 13,7 cm2 

 

2 veckor < 0,001 

Ravari et al. (2013) 1. Sårdjup 

Före: 19 mm 

Efter: 12 mm 

2. Sårstorlek:  

Före: 39, 5 cm2 

Efter: 28, 8 cm2 

1. Sårdjup 

Före: 17 mm 

Efter: 20 mm 

2. Sårstorlek: 

Före: 36, 9 cm2 

Efter: 54, 2 cm2 

 

2 veckor NPWT 

1. 0,007 

2. 0,02 

AMWT 

1. 0,5 

2. 0,1 

Figur 4. Förändringar i sårytans storlek, jämförelse mellan NPWT och AMWT. 

 

5.4 Bakteriell status 

I två studier mättes den bakteriella statusen i deltagarnas sår (Nain et al., 2011; Nather et al., 

2010) Efter tre veckor med NPWT- behandling såg de en minskning i tillväxten av 

Staphylococcus aureus med 40 procent. I gruppen som blev behandlade med AMWT hade 

tillväxten av Acinetobacter, samt blandad bakterieflora, minskat med 20 procent (Nain et al., 

2011). Nather et al. (2010) undersökte elva fotsår hos patienter med diabetes, som var 

infekterade innan behandling av bland annat Streptokocker och Stafylokocker. Efter 23 dagar 
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med undertrycksbehandling kunde de se att alla såren hade blivit rensade från de tidigare 

bakteriella infektionerna som fanns (ibid.). 

  

5.5 Ekonomiska effekter 

Whitehead et al. (2010) presenterade skillnader i kostnader för behandling med NPWT samt 

AMWT per patient på ett år. Whitehead et al. (2010) samt Driver, Eckert, Carter och French 

(2016) beskrev att NPWT var det alternativ som var mest kostnadseffektiv av 

sårvårdsbehandlingar på fotsår hos patienter med diabetes. Kostnadseffektiv i form av färre 

amputationer, färre behandlingsdagar, fler läkta sår samt att patienterna upplevde större 

livskvalité än med AMWT. Driver och Blume (2014) studerade kostnader för 

omläggningsmaterial och övriga behandlingskostnader som antibiotikaanvändning, 

sjukhusvistelse, kirurgiska behandlingar och omvårdnadsresurser under 112 dagar. Den 

totala kostnaden för både omläggningsmaterial och övriga kostnader för NPWT var cirka 

18,5 miljoner kronor på 162 patienter (114 000 kr/patient) och för AMWT cirka 21 miljoner 

kronor på 162 patienter (ca 130 000 kr/patient). NPWT visade däremot på en större kostnad 

för enbart omläggningsmaterial, där NPWT kostade cirka sju miljoner kronor på 162 

patienter (50 000 kr/patient) jämfört med AMWT som kostade cirka 3,5 miljoner kronor på 

162 patienter (22 000 kr/patient). För de patienter som hoppade av studien och inte fullgjorde 

den under 112 dagar räknade de ut att den totala kostnaden för både omläggningsmaterial 

och övriga kostnader var 7, 5 miljoner kronor med NPWT på cirka 95 patienter och 14 

miljoner kronor med AMWT på cirka 118 patienter (figur 5). 

 

Ekonomiska 

effekter 

NPWT AMWT 

Whitehead et al. 

(2010)  

Ca. 270 000 kr/patient på 

ett år 

Ca. 317 000 kr/patient på 

ett år 

Driver & blume. 

(2014) 

Ca. 114 000 kr/patient på 

112 dagar = 16 veckor  

Ca. 130 000 kr/ patient på 

112 dagar = 16 veckor.  

Figur 5. Ekonomiska effekter 
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5.6 Patientens upplevelse 

I två studier av Bolas och Holloway (2012) och Fagerdahl, Boström, Ottosson och Ulfvarsson 

(2013) undersökte författarna patienternas upplevelse av att bli behandlade med NPWT. 

Resultatet visade att en effekt av behandlingen var oro och rädsla över att maskinen inte 

skulle fungera optimalt.  Rädslan för att något skulle gå sönder eller att larmet skulle gå 

fanns ofta där. Det största problemet var att de ständigt var kopplade till en maskin som de 

var tvungna att transportera omkring med hela dagarna. Vissa av deltagarna upplevde stress 

genom att ständigt vara anknuten till en apparat. Detta ledde till en känsla av att patienterna 

inte kunde leva ett “normalt” liv och NPWT blev ett hot mot normaliteten. Att de var 

beroende av en maskin upplevdes ha en stor inverkan på deras dagliga liv. Patienterna 

beskrev även sömnstörning som en effekt, då maskinen kunde börja larma och låta under 

nattetid. Det fanns även en oro hos patienterna över att slangen skulle klämmas eller att 

maskinen skulle trilla i golvet och gå sönder. Patienternas självkänsla förändrades genom att 

bli behandlade med NPWT. Detta visade sig genom att patienterna kunde kände sig illa 

tillfreds med NPWT-apparaten då det upplevdes som en fysisk påminnelse om att de hade 

ett sår. Att bära runt på apparaten kunde upplevas pinsamt i vissa situationer och även dra 

till sig blickar från andra människor. Kombinerade effekter av en förändrad kroppsbild, 

förlust av självständighet och oförmågan att uppfylla normala utföranden resulterade också i 

en förändring av patienternas självbild. Patienterna efterfrågade information och kunskap 

om behandlingen. De beskrev att när vårdpersonal demonstrerade och informerade om 

apparatens funktion upplevdes en känsla av trygghet vilket gjorde det lättare att hantera 

apparaten. Patienterna beskrev även en brist på kompetens hos personalen av både de 

praktiska färdigheterna kring omläggningen samt hantering av maskinen och dess 

funktioner. Detta bidrog till en misstro på vården vilket medförde negativ inverkan på 

välbefinnandet under behandlingstiden (ibid.). 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Dahlborg-Lyckhage (2017, s. 25) beskriver att avsikten med det litteraturbaserade 

examensarbetet är att studenterna ska fördjupa sig och utvecklas inom ett visst område. I 

denna litteraturöversikt använde den metod som med avsikt skulle få en överblick över det 

nuvarande aktuella forskningsområdet, det vill säga effekten av undertrycksbehandling på 

fotsår hos patienter med diabetes. Studien grundar sig på tolv kvantitativa artiklar samt två 

kvalitativa artiklar. Kvantitativ forskning eftersträvar att få evidens inom sitt område, ett 

bevis som kan sammanställas. Den kvalitativa delen av sin forskning eftersträvar att få 

förståelse om den evidens som är funnen (Segesten, 2017, s. 107). Författarna till detta arbetes 

kvantitativa studier fokuserade på de somatiska effekterna och de kvalitativa fokuserade på 

patienternas upplevelse av undertrycksbehandling.  

Det var till stor styrka och fördel om de kvantitativa resultaten kunde kompletteras med 

kvalitativa fynd och valde därför att kombinera och komplettera det kvantitativa med två 

kvalitativa artiklar i resultatet. Detta resulterade i att litteraturöversikten gav en större 

helhetsbild av behandlingen. 

Viktiga faktorer för en lyckad sökning är tiden, noggrannheten, planeringen och 

struktureringen. Det är nödvändigt att experimentera med sökord, sökteknik och 

sökfunktioner enligt Östlundh (2017, s. 60) Artiklarna som är framtagna i denna 

litteraturöversikt är framsökta i två olika databaser; PubMed och CINAHL. Dessa databaser 

valdes då de ansågs innehålla tillräckligt mycket relevant material för det valda 

ämnesområdet inom omvårdnad.  

Sökningen började med några provsökningar för att få tips i artiklarnas abstrakt om lämpliga 

sökord. Det fanns fler benämningar för undertrycksbehandling, exempelvis NPWT och 

VAC. Detta gjorde att sökningen upplevdes svår till en början. Allt eftersom studien pågick 

blev det lättare att forma sökkombinationer och sökord. Begreppet “VAC” försökte undvikas 

i sökning då detta visade sig vara ett produktnamn och risken fanns att hitta artiklar med 

kommersiellt syfte. Dock insågs det att VAC är ett vedertaget begrepp för 
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undertrycksbehandling och kan förekomma i artiklarna utan kommersiellt syfte. I sökningen 

med mesh- termer och cinahl headings var det i synnerhet Negative Pressure Wound 

Therapy, Wound Healing och Diabetic Foot som var de centrala begreppen. Det gjordes även 

manuella sökningar av vetenskapliga artiklar genom att leta upp i artiklarnas referenslistor. 

Målet med litteraturöversikten var att undersöka den senaste forskningen inom området, 

dock visade det sig att det fanns ett begränsat vetenskapligt underlag inom det valda 

området. Till en början användes begränsningen fem år som sedan övergick till 

begränsningen 15 år. Anledningen till detta var att fem och 15 år resulterade i ett begränsat 

antal relevanta artiklar. Fem års begränsning skulle troligtvis resultera i ett mer uppdaterat 

resultat dock hade de inte blivit tillräckligt många. Att vissa artiklar är mer än 15 år kan ses 

som en svaghet i studien.  

Eftersom diabetes mellitus kan finnas i alla åldrar valde författarna att inte göra någon 

begränsning i ålder på patienter. En begränsning som valdes vid samtliga sökningar i språk 

var “English”, på grund av att det var språket som författarna behärskade bäst. Detta kan ha 

medfört en viss bortsortering av antalet relevanta artiklar. Översättning av artiklarna 

genomfördes oberoende av båda författarna till följt av en diskussion kring bådas 

uppfattning och tolkning av artiklarnas resultat och kvalitet. Detta är en styrka i studien då 

det resulterar i en mer sanningsenlig och rättvis bild av artiklarna. 

Efter att artiklarna sammanställts och diskuterats uppkom de olika kategorier som resultatet 

valdes att delas upp i. Detta gjordes för att få en lättare förståelse och överblick över 

effekterna. Att artiklarna har undersökt olika effekter ses som en styrka i studien då det blir 

ett bredare resultat. En av de kvalitativa artiklarna frångick en av inklusionskriterierna som 

var att undersökningen skulle vara gjord på fotsår relaterat till diabetes. Detta kan ses som 

en svaghet men författarna övervägde det och följande resonemang fördes; då intresset låg i 

att ta reda på patienternas upplevelse kring behandlingsformen, ansåg författarna att det inte 

hade någon större betydande roll om vilken typ av fotsår som undersöktes. 
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6.2 Resultatdiskussion      

Undertrycksbehandling visade sig ha effekt på fotsår hos patienter med diabetes på många 

olika sätt och områden. Studierna av kvantitativ form visar att effekten av 

undertrycksbehandling är positiv vid behandling av fotsår. Dock visar de kvalitativa 

artiklarna ett annat resultat där patienterna inte ser lika positivt på effekterna. En intressant 

och spännande diskussion kring hur positiva effekter möter negativa effekter påbörjas. Hur 

ska sjuksköterskan agera i valet av vårdhandlingar då patientens röst drar åt ett håll och det 

vetenskapliga drar åt ett annat. Det är en ständig vågskål att arbeta inom vården som 

sjuksköterska då vikten att arbeta efter patientcentrerad vård påtalas oftare. En återkoppling 

kan ske till Erikssons (1994) teori där författaren belyser att patienten ska vara delaktig i valet 

av vårdhandling för att lindra lidandet.  

 

6.2.1 Somatiska effekter 

Svårläkta sår kan medföra en belastning för patienterna i det dagliga livet. Genom denna 

litteraturöversikt kan vi se att undertrycksbehandling kan bidra till snabbare sårläkning som 

alltså kan resultera i en minskad belastning hos patienten. Eriksson (1994) skriver att genom 

att ge den vård och behandling som sjukdomar kräver och även vårda människor utifrån 

unika enskilda individer samt att inte missbruka makt, kan leda till att lindra lidandet. 

I de kvantitativa studier som jämförde undertrycksbehandling med traditionell omläggning 

har det visat sig påverka både amputationsfrekvensen, sårstorleken, behandlingstiden, 

granulationsbildningen och den bakteriella statusen till det positiva. Sårytans storlek var den 

effekt som de flesta av artiklarna hade undersökt (fem artiklar). Resultatet i denna 

litteraturöversikt ger en uppfattning om att undertrycksbehandling är framtidens val av 

behandling på fotsår hos patienter med diabetes. En bättre och snabbare behandling kan 

stärka patientens välbefinnande och livskvalité, där patienten också kan leva upp till det 

sociala livet som en människa är beroende av. Däremot funderas det över om det finns 

negativa effekter vad gäller biverkningar med undertrycksbehandling, som kan påverka 

resultatet. 
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Noble-Bell och Forbes (2008) beskriver att de positiva effekterna som bättre sårläkning, 

mindre behandlingsdagar och minskad amputationsfrekvens, kan bero på vilken typ av 

fotsår som observerades, exempelvis att patienter med bättre cirkulation i fötterna hade en 

fördel med sårläkningen. De nämner att risken med den typ av resultat kan snedvrida de 

positiva upplevda kliniska fördelarna med behandlingen. Det är viktig att förbättra de 

snedvridna resultaten genom att dela upp och begränsa den framtida forskningen 

ytterligare. Begränsa i form av åldersgrupper, livsförhållande eller andra sjukdomar. Det kan 

diskuteras om deltagarna som medverkade i studierna kan ha olika levnadsförhållanden 

som kan ha påverkat resultatet. Exempelvis om sjukdomar som hjärt och kärlsjukdomar, 

ålderspåverkan, rökning, nedsatt fysisk motion hade påverkat resultatet. Resultatet kan ha 

sett annorlunda ut om det blev mer specifikt genom att forskarna begränsar urvalet 

ytterligare samt om undersökningarna hade gjorts på olika typer av undertrycksbehandling.  

 

6.2.2 Ekonomiska effekter 

Författarna till detta arbete ser många fördelar med det resultat som har visats när det gäller 

frågan om ekonomi. Att titta på kostnadseffektivitet är en del av sjuksköterskans framtida 

jobb, de ska jobba efter att vara så kostnadseffektiva som möjlig. Resultat visar på att NPWT 

var mer kostnadseffektiv med snabbare läkning, minskad amputationsfrekvens, övriga 

medicinska och omvårdnadsresurser som minskade, däremot visar det att NPWT är den 

behandlingsmetod som kostar mer enligt Othman (2012). Även Othman (2012) skriver att 

appliceringen av förbanden på såren blir mindre frekventa, kostnaderna minskar i längden, 

inte lika vårdkrävande vilket gör NPWT till den mest positiva behandlingsmetoden. Till 

följd av detta ställs frågan om behandlingsmetoden är så pass effektiv att den sparar pengar i 

vården trots den större kostnaden för användning av NPWT jämfört med AMWT. 

Sjukvårdens situation är i dagsläget hotad på grund av den ansträngda ekonomin inom 

landstingen. Det är därför viktigt att rätt metoder och produkter ska tas fram samt skötas 

noggrant och effektivt. Det krävs ytterligare forskning för att hitta metoder och produkter för 

att kunna spara pengar i sjukvården och det viktiga är att forskningen vågar pröva och 

utveckla sjukvården. Det är en tidsfråga innan en billigare variant av NPWT kommer på 
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marknaden. Snabbare sårläkning och kortare behandlingstider kan ge patienterna bättre 

livskvalitet och en möjlighet till att få uppleva ett välbefinnande.  

 

6.2.3 Patientens upplevelse 

Patientens upplevelse av att bli behandlade med undertrycksbehandling visade en mer 

negativ bild av effekterna. Benämningar som oro, stress och brist på kunskap nämndes i 

samband med upplevelsen av behandlingen.  

I litteraturöversikten resultat beskrev patienterna att behandlingen påverkade deras vardag 

på grund av att pumpen var otymplig och väsnades. Detta väcker tankar och funderingar 

kring hur utvecklingen av behandlingsmaterial ser ut och att utveckla en tystare och 

smidigare utrustning. Artiklarna i resultatet har använt den form av NPWT som förklarats i 

bakgrunden, en elektrisk pump som samlar upp överflödig vätska i en behållare. Lerman, 

Oldenbrook, Ryu, Fong och Schubart (2010) förklarar att även om det finns positiva effekter 

på användandet av NPWT är den elektriska pumpen inte ultimat för mindre diabetessår. 

Vidare berättar de om en nyare NPWT- enhet som är speciellt utformad för att möta 

sårvårdens behov hos patienter med små sår. Enheten är inte elektriskt driven vilken gör den 

mycket tystare och vätskan samlas upp i omläggningsförbandet, vilket gör den mindre och 

smidigare än den elektriska pumpen. Detta gör dock att den bara lämpar sig till mindre sår. 

Monsen (2016) beskriver också ett förband med NPWT- egenskaper som är mindre och 

lättare, dock har de begränsad användning vid större sårhåligheter och vid rikligt vätskande 

sår.  

Litteraturöversikten har genomgående visat positiva resultat gällande de somatiska 

effekterna. Utan att söka eller leta efter negativa effekter fanns det en studie som tar upp om 

just biverkningar om NPWT- behandlingen. Noble-Bell och Forbes (2008) beskriver att 

deltagare som hade behandlades med NPWT upplevde mer smärta under första tiden och 

hade en större risk att lättare blöda från såren.  

Enligt litteraturöversiktens resultat framkom att patienterna önskade en ökad kunskap och 

mer information kring behandlingsmetoden då det ledde till en större trygghetskänsla. Detta 

belyser McMillen (2008) som menar att en förutsättning för att patienten ska kunna göra 
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egna val samt fatta beslut kring valet av en viss behandling, är att få tillgång till tydlig och 

detaljerad information (ibid.). Det ingår i sjuksköterskans skyldigheter att ge patienten 

information om de olika valmöjligheterna angående behandling och vård som finns 

tillgänglig. Genom att patienterna får information blir de också mer involverade i 

planeringen samt genomförandet av patientens egen vård.  

Det krävs mer kunskap, information och utbildning kring effekterna av 

undertrycksbehandling, hos både vårdpersonalen samt patienten. Vårdpersonal behöver 

känna sig trygg med behandlingsmetoden så även patienten kan bli informerad och känna 

trygghet. Detta kopplas ihop med Eriksson (1994) som menar genom att vara informerad och 

delaktig samt ge svar på patienternas egna frågor kan minska deras oro och ängslan.  

Patientens negativa perspektiv möter vetenskapens positiva perspektiv. Vikten av att se hela 

patienten vid vårdandet blir tydligt anser författarna när de olika effekterna presenteras. 

Som tidigare nämnt skriver Erikssons (1994) i sin teori att sjuksköterskans roll är att välja 

vårdhandlingar, att lindra patienters lidande och tillsammans med patienten planera och 

utvärdera vården. Det är lätt att förbise till synes små detaljer men som är viktiga för 

patienten som är beroende av vården. Vårdpersonal ska bekräfta patientens värdighet och 

respektera patienten för att kunna lindra lidande. Författarna i denna litteraturöversikt anser 

att det kan kopplas an till den utmaning sjuksköterskan står inför. Att inte förbise patientens 

behov oavsett vad vetenskapen säger. Sjuksköterskan behöver arbeta efter ett 

förhållningssätt där både beprövad vetenskap samt patientens behov räknas in.  

 

7. Slutsats 

Undertrycksbehandling är ett bra behandlingsalternativ på fotsår hos patienter med diabetes 

vad gällande effekter som minskad sårstorlek, snabbare sårläkning, minskad behandlingstid, 

mindre amputationsfrekvens och en mindre total kostnad för behandlingen jämfört med 

traditionell sårbehandling. När man ser till upplevelsen av behandlingsformen finns dock en 

oro och stress hos patienterna.  
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Det innebär att även om vetenskapen visar att undertrycksbehandling är ett bra val för att 

behandla fotsår så är det kanske inte det bästa valet för den enskilde patienten. Om en 

patient inte känner sig tillfreds med undertrycksbehandling kanske det bidrar till mer 

lidande än innan behandlingen.  

I framtiden innebär det att en roll i sjuksköterskans omvårdnadsarbete är att informera och 

undervisa patienten om behandlingens effekter. Detta för att patienten ska känna sig trygg 

och få en mer positiv bild av behandlingen samt en förbättrad omvårdnad. Det krävs en 

vidare forskning och utveckling för material som används vid undertrycksbehandling, detta 

för att minska de problem som uppstår hos patienten genom behandlingsmetoden. 

Information, kunskap, materialutveckling samt vidare forskning är en väg in i framtiden för 

undertrycksbehandling på fotsår hos patienter med diabetes.  
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Bilaga 1.  

 

Tabell 1. Översiktstabell av databassökningar 

 
Datum 

Databas 

 

Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Urval* 1 Urval*2 Urval* 3 Urval*4 Författare och 

årtal 

Cinahl 

12/9–18 

(MH "Diabetes Mellitus+") 

AND (MH "Foot Ulcer+") 

AND (MH "Negative 

Pressure Wound Therapy") 

2005–2018 

English 

Peer reviewed 

152 152 12 7 2 Asghar et al. 

(2007) 

 

Whitehead et 

al. (2010) 

Pubmed 

14/9–18  

((("Negative-Pressure 

Wound 

Therapy/methods"[Mesh]) 

AND "Diabetic 

Foot/therapy"[Mesh]) AND 

"Wound Healing"[Mesh]) 

AND "Foot 

Ulcer/therapy"[Mesh] 

 

English 

10 years 

33 33 11 4 2 Blume et al. 

(2007) 

 

Sajid et al. 

(2015) 

 

Pubmed 

14/9–18 

(("Diabetic Foot"[Mesh]) 

AND "Wound 

Healing"[Mesh]) AND 

"Vacuum"[Mesh] 

 

English 20 20 4 2 1 Eginton et al. 

(2003) 

PubMed 

20/9–18 

(("Wound Healing"[Mesh]) 

AND "Diabetic 

Foot/therapy"[Mesh]) AND 

"Negative-Pressure Wound 

Therapy"[Mesh] 

10 years 

English 

 

70 70 11 7 3 Nather et al. 

(2010) 

 

Ulusal 

et al. (2010) 

 

Driver & 

Blume (2014) 

Manuel 

sökning 

25/9–18 

- - - - - - 1 Driver et al. 

(2016) 

Cinahl 

25/9-18 

 

(MM "Negative Pressure 

Wound Therapy") AND 

quality of life research 

 

English 
2007-2018 

Peer rewied 

13 13 5 3 1 Bolas & 

Holloway 

(2012) 
 

PubMed 

29/9–18  

 

 

 

 

Diabetic foot ulcers AND 

vacuum-assisted closure 

10 years 

English 

206 206 14 5 2 Ravari et al. 

(2013) 

 

Nain 

et al (2011) 

 

Pubmed 

29/9–18 

(“Negative-Pressure Wound 

Therapy”) AND life 

experiences 

 

English 

10 years 

12 12 4 4 1 Fagerdahl et 

al. (2013) 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, 

Urval 4: Artiklarna kvalitetsgranskades. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nather%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20535423
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Bilaga 2. 

 

Tabell 2. Översiktstabell av inkluderade artiklar 

 
Författare/ 

årtal / 

land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamlig/ 

analys 

 

Huvudresultat Kvalitet 

Asghar et 

al. 

2007 

Iran 

Att utvärdera 

vakuumkompressionter

api (VCT) vid 

behandling av 

diabetiska fotsår. 

Randomiser

ad 

kontrollerad 

studie 

Kvantitativ 

 

20 (2) Experiment 

samt 

frågeformulär. 

Oberoende t-

test. 

Efter behandling hade den 

genomsnittliga sårytan minskat 

signifikant i experimentgruppen (VCT) 

jämfört med kontrollgruppen. 

Hög 

Blume et 

al. 

2007 

USA 

 

Syftet var att utvärdera 

säkerheten och den 

kliniska effekten av 

NPWT jämfört med 

AMWT vid behandling 

av fotsår hos 

diabetespatienter. 

 

Randomiser

ad 

kontrollerad 

studie 

Kvantitativ 

 

384 

(49) 

T-test och 

Wilcoxon 

Rank-Sum 

test.  

 

Att NPWT var en säkrare samt 

effektivare behandling än AMWT för 

behandling av diabetiska fotsår. 

Medel 

 

Bolas och 

Holloway 

2012 

Irland 

Syftet var att undersöka 

patienters erfarenhet av 

att bli behandlade med 

undertrycksbehandling 

(NPWT). 

Fenomenolo

gisk 

Kvalitativ 

 

6 Semi-

strukturerade 

intervjuer 

tolkningsfeno

menologisk 

analys. 

Tre teman identifierades: förändrad 

självkänsla, ny teknikkultur och 

begränsde liv. Lösning för hinder som 

svårigheter med hantering av tekniken, 

praktiska vardagssysslor och förbättrad 

förståelse för NPWT för både patient och 

vårdpersonal, kan skapa hopp och 

minska ångest. 

Hög 

Driver et 

al. 2016 

USA 

Syftet var att analysera 

patienter, med svårläkta 

sår, som kan störa den 

lämpliga sårtekniken 

med 

ekonomieffektiviteten 

och kostnadsfördelar av 

NPWT. 

 

Tvärsnitts-

studie 

Kvantitativ 

 

304 (21) Kostnadsanaly

s 

 

Det visade att svåra kroniska sår som 

behandlades NPWT ger snabbare 

sårläkning, är mer kostnadseffektiv och 

bättre kostnadsfördelar än med AMWT.  

 

Hög 

Driver 

och Blume 

2014 

USA 

Syftet var att jämföra 

hälsokostnader för 

NPWT jämfört med 

AMWT vid behandling 

av fotsår hos patienter 

med diabetes. 

 

Randomiser

ad studie.  

Kvantitativ 

342 Post-hoc 

analys 

(statistik)  

kostnadsanaly

s 

NPWT är mer kostnadseffektiv än 

AMWT. 

Hög 

Eginton. 

et al. 

2003 

USA 

 

Att jämföra 

undertrycksbehandling, 

NPWT, VAC, med 

vanlig såromläggning på 

fotsår hos diabetiker.  

Randomiser

ad 

kontrollerad 

studie, 

crossover. 

Kvantitativ 

10 

(4) 

 

Analys av 

ViSta 

software. 

Resultatet visade att NPWT förbättrade 

sårets djup och volym mer effektivt än 

vid vanlig såromläggning under 

behandling de första 4 veckorna. Ingen 

statistisk signifikans i skillnaden mellan 

grupperna. 

 

Medel 

Fagerdahl 

et al. 

2013 

Sverige 

Denna studie syftar till 

att beskriva 

erfarenheterna hos 

patienter med sår som 

behandlas med AMWT 

och NPWT. 

Innehålls-

analys 

Kvalitativ 

15 Dagböcker 

Innehållsanaly

s av 

Graneheim 

och Lundman 

 

Resultaten i 3 underkategorier 

"påverkan på det dagliga livet", 

"hanterbarhet" och "maktlöshet". För 

patienter som behandlades med AMWT 

var huvudproblemet smärta. För 

patienter som behandlades med NPWT 

var det största problemet att maskinen 

skulle fungerade optimalt. 

 

Hög 



 
 

 28 

Nain. et 

al. 

2011 

Indien 

Syftet var att jämföra 

graden av sårläkning 

med 

undertrycksbehandling 

och konventionella 

fuktiga förband vid 

behandling av 

diabetiska fotsår.  

 

Randomiser

ad 

kontrollerad 

studie 

Kvantitativ 

30 T- test, χ 2- 

test och Z-test. 

Det var en statistiskt signifikant skillnad 

mellan grupperna. Studiegruppen, 

NPWT, hade ett bättre resultat (80% 

fullständiga respondenter) jämfört med 

kontrollgruppen, AMWT, (60% 

fullständiga respondenter). 

 

Hög 

Nather A 

et al. 

2010 

Singapore 

Undersöka effektiviteten 

av vakuumbehandling 

(VAC) vid läkning av 

kroniska diabetiska 

fotsår. 

Kohort-

studie 

Kvantitativ  

11 T-test 

användes för 

att jämföra 

sårområden 

före och efter 

behandling. P-

värde 0,05 

användes. 

Alla sår läkte och god 

granulationsvävnad nåddes i alla såren. 

Det visade sig att VAC- behandling var 

en effektiv och användbar 

behandlingsmetod för diabetiska fotsår. 

 

Hög 

Ravari et 

al.  

2013 

Iran 

Denna studie syftar till 

att utvärdera vakuum-

behandlingens effekt vid 

behandling av 

diabetiska fotsår. 

Randomiser

ad 

kontrollerad 

studie 

Kvantitativ 

23 Dataanalys 

utfördes med 

SPSS.  t- test 

eller parallellt 

icke-

parametriskt 

test.  

Det visade sig att storleken, djupet och 

Wagner-klassen i VAC- gruppen 

minskades avsevärt jämfört med 

gruppen som behandlats med fuktigt 

förband.  

Hög 

Sajid 

Mustafa 

et al. 

2015 

Pakistan 

Att utvärdera den 

kliniska effekten av 

NPWT jämfört med 

AMWT för att behandla 

diabetiska fotsår. 

 

Randomiser

ad 

kontrollerad 

studie 

Kvantitativ 

278 Chi- square 

test 

Sårminskning i båda grupperna, dock 

visade det sig att i NPWT- gruppen gick 

det snabbare för såren att läka helt 

jämfört med AMWT- gruppen.  

Medel 

Ulusal et 

al. 

2010 

Turkiet 

Syftet var att jämföra 

resultatet av 

standardbehandling 

med NPWT på 

diabetiska fotsår. 

Randomiser

ade 

kontrollerad 

studie 

Kvantitativ 

35 Follow up 

studie 

Det visade sig att patienter med NPWT- 

behandling hade kortare vårdtid (32 

dagar) jämfört med gruppen med 

standardbehandling (59 dagar). 

Amputationsfrekvensen var 37% i 

NPWT-gruppen jämfört med 88% i 

andra gruppen. 

 

Medel 

Whitehea

d et al.  

2010 

Frankrike 

 

Syftet var att studera 

kostnadseffektiviteten 

av vakuumassisterad 

behandling jämfört med 

AMWT- behandling på 

fotsår hos patienter med 

diabetes.  

Randomiser

ad 

kontrollerad 

studie 

Kvantitativ 

300 6 olika teman 

skapades där 

kostnaden har 

delats upp och 

jämförts med 

NPWT och 

AWC. 

Analyserat 

genom 

kosnadanalys 

Författarna kom fram till att NPWT 

jämfört med AMWT ger färre 

amputationer vilket innebär mindre 

kostnader, det är fler sår som läker vilket 

sparar pengar till fler läkta sår. 

Livskvaliteten hos patienter blir bättre 

som författarna också ser som 

kostnadseffektivt.   

Hög 

 

 

 

 

 

 


