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Abstrakt 

Bakgrund: Diabetes Mellitus är en växande sjukdom och en orsak är att befolkningen blir allt 
äldre. Att leva med ett högt långvarigt blodsocker kan resultera i ett diabetesfotsår. Det 
krävs mycket av både individ och vårdpersonal gällande vård och behandling för att ett 
diabetesfotsår ska läka. Detta innefattar många olika professioner i teamarbeten. Den 
situation som en individ befinner sig i kan medföra en påverkan på livskvaliteten. Syfte: 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter med diabetesfotsår upplever 
sin livskvalitet. Metod: Denna litteraturstudie innefattade totalt 14 kvalitativa och 
kvantitativa studier som granskades och sammanställdes till ett gemensamt resultat. 
Resultat: Det framkom att leva med ett diabetesfotsår gav låg livskvalitet i form av 
begränsningar och påfrestningar. Det liv som en gång levts byttes ut mot en tappad identitet 
och ett liv i isolering. Försök av att leva fullt ut stördes då hjälpmedel var otillräckliga. 
Vidare framkom det att känslan av att uppleva sig som en börda var svår att hantera då 
hjälp och stöd var nödvändigt. Upplevelsen av smärta visade sig vara den största 
bidragande orsaken till låg upplevd livskvalitet då smärtan var svår att hantera samt att 
behandla. Diskussion: Det var svårt att uppnå livskvalitet om vården enbart fokuserade på 
sårläkning. Det fysiska, psykiska och sociala påverkade varandra vilket leder till att vården 
måste se och vårda hela individen i sitt sammanhang. Slutsats: Vården hos individer med 
diabetesfotsår har inte anpassats efter individen vilket lett till psykisk, fysisk och social 
påverkan på individens livskvalitet. Att arbeta personcentrerat skulle kunna leda till ökad 
upplevd livskvalitet. 
 
 
Nyckelord: Diabetesfotsår, livskvalitet, upplevelse, personcentrerad vård. 
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Introduktion 

Diabetes Mellitus är en växande sjukdom, år 1980 var 108 miljoner individer i världen 

diagnostiserad med diabetes mellitus vilket stigit kraftigt fram till år 2014 då antalet var 422 

miljoner och siffran beräknas fortsätta att stiga. År 2015 rapporterades 1,6 miljoner dödsfall 

orsakade av diabetes (NCD Risk Factor Collaboration[NCD-RisC], 2016). Svårläkta sår, 

vilket innefattar diabetesfotsår, är vanligt förekommande hos den äldre generationen med 

diagnosen diabetes mellitus. År 2014 var en femtedel av sveriges befolkning 65 år eller äldre. 

Denna siffra beräknas stiga och år 2030 beräknas denna åldersgrupp ha stigit till en fjärdedel 

(Statens beredning för medicinsk och social beredning [SBU], 2014). Attvall (2018) beskriver 

att det i västvärlden beräknas vara ca 5-9% av individerna med diabetes mellitus som 

utvecklar diabetesfotsår vilket kan medföra en stor omställning i livet. 

 

Bakgrund 
Diabetesfotsår är en av de sena komplikationerna som kan uppstå efter en tid med 

sjukdomen diabetes mellitus (Zhong et al., 2017). Vid både diabetes typ 1 och typ 2 uppstår 

hyperglykemi vilket är en av orsakerna till komplikationer av sjukdomen. Långvarig 

hyperglykemi orsakar skador i nervsystemet vilket kan leda till nedsatt känsel i fötter. Detta 

kan i sin tur orsaka att  individen inte känner en sten i skon alternativt skor som skaver 

vilket är en orsak till att diabetesfotsår uppstår. Hyperglykemi leder även till att de små 

blodkärlen skadas vilket i sin tur leder till att såren blir svårläkta (Diabetesförbundet, 2017). 

Ytterligare riskfaktorer som påverkar utvecklandet av diabetesfotsår ses hos individer som 

röker, har hypertoni, hög ålder samt de som haft diabetes mellitus under en längre tid (Riaz 

et al., 2014). 

 

Det som kännetecknar ett diabetesfotsår är den långsamma läkningningstiden som kan 

sträcka sig över flera år och i vissa fall uppstår även en odör från såret (Almeida, Salomé, 

Dutra & Ferreira, 2014). Hälften av de individer som drabbats av ett diabetesfotsår 

återinsjuknar i nytt sår inom två år (Örneholm, Apelqvist, Larsson & Eneroth 2017).  Om 

sårläkningsprocessen inte fungerar kan en amputation av nedre extremiteter bli aktuell 

(Bohn et al., 2018). För att såren ska läka krävs mycket engagemang och kunskap av både 

individen samt sjukvårdspersonal. Att kontrollera blodsockret till en bra nivå, identifiera 

och behandla eventuella infektioner samt god sårvård är några av dessa åtgärder som krävs 
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för sårläkning (Simms & Ennen, 2010). Kumarasinghe, Hettiarachchi & Wasalathanthri 

(2017) visar i en studie att en stor del av sjuksköterskor visar en positiv attityd gentemot 

sårvård för individen och att sjuksköterskor med lägre kunskap samt negativ attityd 

gällande sårvård medför en mindre optimal vård. Wu, Tung, Liang, Lee och Yu (2014) 

beskriver i en studie att uppfattningen om hur egenvården för att kontrollera sjukdomen 

diabetes samt förebygga komplikationer skiljer sig åt mellan sjuksköterskan och individen. 

Sjuksköterskan upplever att individen sköter egenvården sämre än vad individen själv 

uppger. Vedhara m.fl. (2014) tydliggör i sin studie att egenvård påverkas av hur individen 

upplever sin sjukdom. Att inte förstå sin sjukdom samt att inte veta vad ett diabetesfotsår 

innebär samt dess konsekvenser skapar en oförståelse till vikten av egenvård. 

 

Billington (1999) beskriver att enligt World health organization (WHO) definieras 

livskvalitet en individs uppfattning av livet utifrån den situation och kultur individen 

befinner sig i. Detta påverkas av individens fysiska- och psykiska hälsa, sociala relationer, 

graden av oberoende samt betydelsefulla händelser i livsmiljön. Kirkevold (2014, s. 131-132) 

beskriver att hälsa definieras subjektivt och måste ses ur ett helhetsperspektiv utifrån 

Travelbees omvårdnadsteori. Begreppen livskvalitet och hälsa går hand i hand med 

varandra men är svåra att sätta i samband, livskvalitet kan ses som överordnat hälsa 

(Willman, 2014, s. 46-48). Enligt Billington (1999) arbetar WHO för att alla individer skall 

uppleva hälsa i den mån det är möjligt och WHO´s definition av begreppet hälsa innebär 

psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Enligt Lindgård, Andersen, Pedersen och Steffen 

(2016) upplever en individ med diabetes mellitus som utvecklar ett diabetesfotsår en känsla 

av att gå från hälsa till sjukdom. Ett litet sår från början upplevdes hanterbart och egenvård 

utfördes för att få såret att läka. När sårläkningen tog lång tid och inte fungerade utvecklade 

individen dessa känslor då de påverkade individen från att vara aktiv till att vara passiv. 

Enligt Kirkevold (2014, s. 140) beskriver Travelbees omvårdnadsteori hälsa som någonting 

subjektivt det vill säga att hälsa inte kan generaliseras. Likt Travelbees definition beskriver 

humanismen att hälsa måste ses genom ett helhetsperspektiv. Att enbart fokusera på 

sjukdomen utan att se på hela individen gör det omöjligt att vårda en individ då hälsa kan 

uppnås trots sjukdom och symtom (Willman, 2014, s. 42-47). 

 

Kirkevold (2014, s. 130-147) beskriver utifrån Joyce Travelbees teori att upplevelsen av 

lidande i samband med sjukdom utgår samt bedöms utifrån den enskilda individen. Hur 

individen reagerar på lidande och sjukdom är subjektivt och ligger till grund i hur den 

enskilde individen uppfattar och accepterar sitt lidande i sin sjukdom samt behov av vård. 
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En individ som är oförmögen att hantera sin sjukdom bedöms enligt Travelbees teori vara i 

behov av omvårdnad. Det primära mål som denna omvårdnadsteoretiker beskriver i sin 

teori handlar om att få en individ att lära sig hantera sin individuella situation, för att sedan 

kunna utvecklas och finna en mening. Travelbee´s koppling till omvårdnad och hur 

omvårdnaden kan möta olika individers lidande och behov beskrivs primärt till relationer. 

En relation handlar enligt Travelbee´s teori om ömsesidig respekt utan etiketterade roller 

såsom sjuksköterska och patient då etiketterna inte handlar om personligheter. För att skapa 

en relation och för att en relation skall fungera så genomgås en process där det unika samt 

erfarenhet tas fram ur individen. Kommunikation, både verbal och icke-verbal är viktig i 

denna process. Kommunikationen är ständig och utgör en stor del i mötet för att skapa en 

relation samt att nå målet med omvårdnad, det vill säga kunna se hela individen framför sig 

och vårda därefter. 

 

Personcentrerad omvårdnad är subjektivt och det finns flera olika omvårdnadsteoretiker 

som beskriver begreppet utifrån sin egen teori. Det som är genomgående och gemensamt för 

dessa teoretiker är att uppbyggnaden av teorierna består av olika begrepp som fungerar som 

byggstenar och dessa är miljö, sjuksköterska samt hälsa (McCance & McCormack, 2013, s. 

81-83). Personcentrerad omvårdnad handlar om att se och vårda hela individen, och inte 

bara symtomen individen söker för, det vill säga att individen ses i sitt sammanhang (Hjelm, 

Mufunda, Nambozi & Kemp, 2003; Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). För att kunna se 

individen i sitt sammanhang måste individens livsvärld förstås och med det menas att fokus 

skall riktas på hälsa, sjukdom och lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Kirkevold 

(2014, s. 130-147) beskriver att etiketterna måste bort för att kunna se hela människan och 

vårda individen. I en studie gjord av Holt (2018) visas vikten av personcentrering där fokus 

ligger på att optimera personcentrerad vård utifrån individens perspektiv. Studien visar att 

individens upplevda vårderfarenheter leder till förbättring då konkreta bevis på var och hur 

insatser bör läggas för att en optimal personcentrerad vård ska uppnås för individen. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) definierar personcentrerad vård genom tre begrepp. Dessa 

begrepp är partnerskap, patientberättelse samt dokumentation vilka ramar in 

personcentreringen. Detta leder till att vården blir patientsäker samt att delaktigheten för 

individen blir märkbar.  

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskan skall 

ansvara för individens omvårdnad enlig kärnkompetenserna. Detta innebär att arbeta 

personcentrerat, i team, evidensbaserat, för förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, för 
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säker vård och informatik samt använda ledarskap och pedagogiska insatser i 

omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Som ett komplement till 

kompetensbeskrivningen arbetar sjuksköterskan utifrån en etisk kod vilket kan likställas 

med riktlinjer. Dessa används för att skapa ett gemensamt förhållningssätt för alla 

sjuksköterskor världen över. Den etiska koden beskriver en sjuksköterskas grundläggande 

ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 

lidande. Sjuksköterskan har också ett ansvar gällande allmänheten, yrkesutövningen, 

professionen samt medarbetarna (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

För att underlätta läsningen har ordet individ valts att användas som ett samlingsnamn för 

person, människa och patient genom denna litteraturstudie.  

 

Problemformulering 

I nuläget finns mycket forskat inom diabetesfotsår gällande utvärdering av metoder samt 

förband för att få såren att läka. Forskning gällande effekten av att arbeta med 

personcentrering och helheten av individer med diabetesfotsår är begränsad.  

Att behandla långvariga diabetesfotsår är kostsamt, både för sjukvården och för individen. 

(Tan m.fl., 2016). Det psykiska och fysiska måendet hänger samman då individer som är 

nedsatt i det psykiska måendet riskerar att lättare drabbas av till exempel infektioner. 

Medan ett fysiskt bra mående kan leda till ett positivt psykiskt mående (Hedelin, Jormfeldt 

& Svedberg, 2014, s. 361-382). Enligt 2 §, kap. 3, i hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

2017:30), ska sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa. Detta lyfter blicken mot den 

personcentrerade vården.  

 

Den ökning som sker av sjukdomen diabetes samt den ökande livslängden kräver bredare 

vårdkunskaper. Den moderna vården som innefattar personcentrering skapar ett intresse av 

att se hur sjukdom hänger samman med hela individen. Att inte enbart se och behandla 

såren hos individer med diabetesfotsår utan även se hur detta påverkar resten av individen 

för att förstå dennes upplevda livskvalitet. Individer med diabetes kan ses överallt på olika 

vårdinrättningar, sjuksköterskan får då en viktig roll att känna till problematiken som kan 

uppstå vid komplikationer och behandla samt förebygga detta. Detta leder till vikten av att 

belysa ämnet för att öka livskvalitet, kostnadseffektivitet samt personcentrering. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur patienter med diabetesfotsår upplever 

sin livskvalitet. 

 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt kännetecknas av att finna och samla redan utarbetad forskning från 

olika perspektiv för att sedan sammanställa detta till ny forskning. Denna metod resulterar i 

en sammanställning av ett ämne vilket kan vara önskvärt för att utvärdera eventuella glapp 

eller skillnader i forskningsämnet (Polit & Beck, 2017, s. 87-88). Denna litteraturstudie är av 

integrativ design vilket innefattar både kvalitativa och kvantitativa studier. De inkluderade 

studiernas resultat sammanställdes för att påvisa likheter och olikheter (Polit & Beck, 2017, s. 

666). 

 

Artiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt innehar både kvalitativ- samt kvantitativ 

design. Studierna är riktade mot patienter med diabetes med diabetesrelaterade fotsår samt 

att perspektivet i artiklarna utgår ifrån patientupplevelse. Artiklar som exkluderas i denna 

litteraturöversikt är review artiklar samt artiklar som är riktad mot utvärdering av 

behandling av diabetesfotsår. Artiklar som studerat enbart fotsårskomplikationer såsom 

infektion och amputation har exkluderats samt artiklar som inte är skrivna på svenska eller 

engelska. Krav ställdes även på att individerna i studierna skulle vara 18 år fyllda. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökning har utförts i vetenskapliga databaser såsom CINAHL samt PubMed vilka 

är riktade mot ämnet omvårdnad vilket är relevant för denna studies syfte. Sökning av 

artiklar gjordes i olika faser med stöd av Friberg (2012, s. 136) för att få fram de artiklar 

relevanta för syftet och faserna preciseras nedan.  
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Fas 1. Identifiering av sökord relaterade till syftet framställdes för att vidare påbörja en första 

sökning. Dessa sökord var; Diabetic, ulcer, quality of life samt patient. Dessa sökord gav 

opreciserade träffar vilket gav ett steg till nästa fas. 

Fas 2. Mer preciserade sökord identifierades med hjälp av svenska-mesh vilka var; Diabetic 

foot, quality of life, perception, experience samt patient. Enligt Friberg (2012, s. 68) används 

trunkering för att bredda sökord till fler böjningsformer av ett ord vilket leder till en bredare 

sökning och fler träffar vilket infördes i denna fas. Friberg beskriver att en boolesk söklogik 

kan användas och ordet AND lades till i sökningen för att påvisa sambanden mellan de 

utvalda sökorden. Olika kombinationer av sökord testades dock blev resultatet av 

sökningarna inte tillräckligt önskvärda då det resulterade i för få träffar med litet 

användbart material.  

Fas 3. Olika sökord uteslöts för att få en bredare träff. För bäst träff identifierades det att det 

var nödvändigt att utesluta sökorden perception samt experience vilket ledde till sökord 

enligt tabell 1 och en slutgiltig sökning enligt tabell 2. 

Tabell 1. Presentation av sökord 

PubMed CINAHL 

“Diabetic foot” - Meshterm “Diabetic foot” - Headings 

“Quality of life” - Meshterm “Quality of life” - Headings 

Patient* Patient* 
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Tabell 2. Översikt av sökväg 

Databas/Datum PubMed/180913 CINAHL/180913 

Sökord (("diabetic foot") AND "quality 

of life") AND patient* 

“Diabetic foot” AND “quality of 

life” AND patient* 

Antal träffar 220 208 

Antal valda efter läst titel 37 43 

Antal valda efter läst abstrakt 25 22 

Antal valda efter läst artikel 17 15 

Antal valda efter 

kvalitetsgranskning 

6 10 

Inkluderade  6*  10* 

* Varav 3 st dubbletter. 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Sökning i CINAHL och PubMed resulterade i sammanlagt 428 träffar. Efter lästa titlar som 

ansågs relevanta för syftet av denna litteraturstudie valdes 80 artiklar ut för vidare läsning 

av abstrakten. 44 hela artiklar lästes och av dessa granskades 32 artiklar då dessa ansågs 

relevanta för syftet samt utifrån inklusions- samt exklusionskriterierna. Slutligen valdes 6 

artiklar från PubMed samt 10 artiklar från CINAHL varav 3 artiklar var dubbletter. Se 

fullständig översikt av litteratursökning i tabell 2. Kvalitetutvärderingsmallar användes som 

stöd för att granska de vetenskapliga artiklarna (SBU, 2014a; Forsberg & Wengström, 2003).  

 

Analys 

Analysmetoden i denna litteraturstudie är utförd med stöd av Polit och Beck (2017, s. 666) 

enligt en integrativ analys. Analysen utfördes genom att analysera de kvantitativa 

respektive de kvalitativa studierna var för sig för att sedan sammanställa till ett gemensamt 

resultat. Analysen i denna litteraturstudie är även utförd med stöd av Friberg (2012, s. 

127-129) och utfördes i olika steg vilka redovisas nedan.  
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Fas 1. De valda artiklarna efter kvalitetsgranskning lästes igenom noggrant av båda 

författarna då innebörden och helheten skall förstås utav båda författarna samt för att 

relevansen av artiklarna skall förtydligas.  

Fas 2. I en översiktstabell sammanställdes de inkluderade artiklarna och dess resultat skrevs 

in för en tydligare översikt. Se fullständig översikt i bilaga 1.  

Fas 3. Samtliga resultat studerades, jämfördes samt relaterades till varandra och kategorier 

framkom allt eftersom arbetet pågick. Tre tydliga huvudkategorier synliggjordes, vilka var: 

upplevd livskvalitet vid psykisk påfrestning, vid fysisk begränsning samt vid social 

begränsning. 

Fas 4. Resultatet i artiklarna färgkodades efter de huvudkategorier som identifierats. I det 

fortskridande resultatarbetet synliggjordes subkategorier vilket tydliggjorde resultatet 

ytterligare. Subkategorierna som identifierades var smärta/funktionalitet, 

emotionellt/depression samt anpassning/stöd. 

Fas 5. Artiklar bearbetades ytterligare för att sorteras in huvudresultaten under de 

identifierade huvudkategorierna.  

Fas 6. Artiklarnas resultat jämfördes med resultatet i artikelanalysen för att återigen 

kontrollera att förståelsen av båda författarna är korrekt. 

Fas 7. Utefter färgkodning sammanställdes artiklarnas resultat in under varje 

huvudkategori/subkategori i resultatet. 

Fas 8. En manuell sökning gjordes från de artiklar som sparats från tidigare sökningar men 

inte inkluderats. Syftet med den manuella sökningen var att granska om fler upplevelser 

relaterat till livskvaliteten fanns. Suicidrisk framkom och inkluderades i resultatet. 

 

Etiskt resonemang 

Etiskt övervägande har diskuterats till denna rapport. En litteraturstudie innefattar tidigare 

studier vilka granskats och kontrollerats enligt olika bestämmelser i vilken tidning eller 

journal dessa publicerats i (Polit & Beck, 2017, s. 154-155). Artiklar utan etiskt resonemang 

har inkluderats i denna litteraturstudie då studien inte ansågs påverka deltagarna i den mån 

att de på något vis for illa av att delta i studien. Alla studier har diskuterats för att 

säkerställa förståelsen av dessa. Vidare har studierna bearbetats noggrant flertalet gånger för 

att skapa en förståelse av dess resultat objektivt utan att vinkla dess innebörd.   
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Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie är baserat på 14 vetenskapliga artiklar varav två är av 

kvalitativ design, en av mixad design samt 11 av kvantitativ design. Genomgående för de 

kvantitativa artiklarna är att de använt sig av utarbetade frågeformulär riktade mot mätning 

av livskvalitet som datainsamlingsmetod. Artiklarna innefattar individer som har pågående 

vård på grund av deras diabetesfotsår. Resultatet delas in i tre huvudkategorier; upplevd 

livskvalitet vid fysisk- och social begränsning samt upplevd livskvalitet vid psykisk 

begränsning. Vidare presenteras subkategorier för att precisera resultatet ytterligare, se 

tabell 3. 

Tabell 3. Översikt av huvudkategorier och subkategorier.  

Huvudkategorier Subkategorier 

Upplevd livskvalitet vid fysisk begränsning Smärta/funktionalitet 

Upplevd livskvalitet vid psykisk påfrestning Emotionellt/depression 

Upplevd livskvalitet vid social begränsning Anpassning/socialt stöd 

 

 

Flera studier i detta resultat visar att ett diabetesfotsår medför en lägre livskvalitet hos 

individen (Evans & Pinzur, 2005; Ragnarsson Tennvall & Apelqvist, 2000; Sekhar, Thomas, 

Unnikrishnan, Vijayanarayana & Rodrigues, 2015; Yao m.fl., 2012). Hur livskvaliteten 

påverkas presenteras vidare under varje huvudkategori.  

 

Upplevd livskvalitet vid fysisk begränsning 

Diabetesfotsår påverkar det fysiska hos individen i form av smärta vilket leder till nedsatt 

funktionalitet som i sin tur är en bidragande faktor till försämrad livskvalitet.  

 

Smärta/funktionalitet 

Av de inkluderade studierna visar 78,6 procent av studierna att smärta påverkar 

livskvaliteten negativt. 
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Smärta orsakad av diabetesfotsår påverkade det dagliga livet negativt vilket förklarades 

med smärtor i samband med att ta på och av strumpor (Evans & Pinzur, 2005). Ribu m.fl. 

(2005) visar att graden av diabetesfotsår påverkar graden av smärta. Individer som upplevde 

smärta större delen av tiden vid aktivitet, så som gående/stående, skattade en lägre 

livskvalitet gentemot individer som upplevde smärta endast delar av dagen alternativt 

under natten. Att smärta upplevdes vid dagliga aktiviteter beskrev även Obilor och 

Adejumo (2015) som påvisade i en studie att smärta orsakad av diabetesfotsår upplevdes av 

individer vid förflyttningar men även under vila. Bradbury och Price (2011) beskrev att 

individer upplevde smärta från diabetesfotsår under nattetid vilket resulterade i en 

försämrad sömn. Denna smärta beskrevs orsakas av sängkläder samt vid lägesändring då 

tryck mot såret uppstod. Vidare beskrevs att smärta även upplevs av individer vid 

såromläggning där smärtan varierade beroende på hur försiktig personen som utförde 

såromläggningen var och om förbandet hade torkat in upplevdes smärtan värre. Enligt 

Obilor och Adejumo (2015) uppkom smärtan efter såromläggningen och påverkade det 

fysiska då individen upplevde svårigheter att utföra de vardagliga aktiviteterna med 

smärtan. Bradbury och Price (2011) visar även att smärtan medförde en negativ inverkan på 

matlusten. 

 

Flera studier var eniga om att smärta orsakad av diabetesfotsår medförde en försämrad 

funktionalitet hos individen vilket ledde till en försämrad upplevd livskvalitet (Barg m.fl., 

2017; Bradbury & Price, 2011; Nemcová m.fl., 2016; Obilor & Adejumo, 2015; Yao m.fl., 2012). 

Barg m.fl. (2017) beskrev att en individs funktionalitet blev så pass påverkad av 

diabetesfotsåret att denne inte längre kunde äta eller laga mat självständigt. Även hjälp för 

att komma till läkarbesök behövdes. Vidare beskrevs att känslor av att vara en belastning för 

andra uppstod. Vid försämrad funktionalitet ökade behovet av hjälpmedel för förflyttning i 

form av kryckor, rullstol samt gåbord. Även annan forskning visade att rullstol användes 

som hjälpmedel och beskrev känslor av minskad självständighet på grund av hjälpbehovet 

av olika slag (Bradbury & Price, 2011). Smärtan fastställdes orsaka begränsningar hos 

individen (Nemcová m.fl., 2016). Ragnarsson Tennvall och Apelqvist (2000) visar att 

individer med diabetesfotsår har problem med att utföra sin egenvård. Vidare beskrev 

Ovanyolu m.fl. (2014) att individer med diabetesfotsår som inte utförde sin egenvård 

upplevde en lägre känsla av livskvalitet både psykiskt och fysiskt. Denna egenvård 

handlade om att kontrollera fötterna dagligen, förhindra torra fötter samt daglig fotträning. 
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Att inte kunna röra sig som tidigare förklarades med känslor om att känna sig isolerad i sitt 

eget hem (Barg m.fl., 2017; Bradbury & Price, 2011). Bradbury och Price (2011) beskrev att en 

individ upplevde det omöjligt att gå ut på grund av smärtan. Studien visar även på känslor 

av att känna sig som en börda då individerna var i behov av hjälp av andra på grund av 

smärtan.  

 

Upplevd livskvalitet vid psykisk påfrestning 

García-Morales m.fl. (2011) och Ovayolu, Ovayolu, Igde och Kilic (2014) visade i sina 

kvantitativa studier att diabetesfotsår påverkar den psykiska livskvaliteten negativt.  

 

Av de inkluderade studierna visar 42,9 procent av studierna att diabetesfotsår orsakade 

depression vilket påverkar livskvaliteten negativt. 

 

Emotionellt/Depression 

Antalet återfall av diabetesfotsår och sårets grad påverkade livskvaliteten negativt. Ett värre 

utvecklat sår resulterade i lägre upplevd fysisk- och psykisk livskvalitet (Nemcová m.fl., 

2016). Som en följd av den fysiska påverkan diabetesfotsår medför visar en kvalitativ studie 

att individer med diabetesfotsår upplevde låg motivation till att vara aktiv i det dagliga 

livet. Att kliva upp på morgonen beskrevs kräva en enorm viljestyrka men även upplevelser 

av isolation och att se livet passera förbi utan att ha möjlighet att delta beskrevs (Bradbury & 

Price, 2011). Barg m.fl. (2017) beskrev upplevelsen av isolation som en konsekvens av det 

fysiska hinder som uppstod med upplevda känslor av att sitta i fängelse i sitt eget hem.  

 

Den psykiska påverkan diabetesfotsåret medförde ledde till en känsla av att tappa 

kontrollen över sitt liv och att de dagliga sysslorna inte längre kunde utföras (Bradbury & 

Price, 2011; Goodridge m.fl., 2006; Ragnarsson Tennvall & Apelqvist, 2000). Att inte kunna 

utföra det dagliga medför en upplevelse av tappad självständighet samt att negativa känslor 

uppstod (Sekhar m.fl., 2015). Vidare beskrev Barg m.fl. (2017) att en psykisk påverkan på 

grund av diabetesfotsåret kan leda till en låg självkänsla, men även förlust av sin identitet, 

autonomi samt valfrihet. Den tappade identiteten beskrevs upplevas både inom familjelivet 

samt arbetslivet. Inom familjelivet uppstod känslor av att känna sig som en börda då barnen 

fick vara behjälpliga då individen upplevde att det både var ekonomiskt- samt tidsmässigt 

kostsamt för barnen.  
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Albasheer m.fl. (2017) och Ragnarsson Tennvall och Appelqvist (2000) visade att det 

psykiska måendet är påverkat när individer har diabetesfotsår, vilket beskrevs då samband 

sågs mellan diabetesfotsår och utvecklandet av depression. Även Hoban m.fl. (2014) visade 

att diabetesfotsår utvecklade depressiva symtom. Enligt Nemcová m.fl. (2016) orsakades 

depression på grund av smärtan av såret, medan Obilor och Adejumo (2015) beskrev att 

depression sågs i samband med förbandsbyte.  

 

Andra psykiskt påfrestande upplevelser som framstod av diabetesfotsår var rädsla, oro samt 

ångest (Sekhar m.fl., 2015). En studie beskrev att ångest upplevdes inför såromläggning på 

grund av rädsla för att känna ökad smärta (Obilor & Adejumo, 2015). Goodridge m.fl. (2006) 

beskrev de upplevda känslorna oro och ångest för självaste såret. Enligt Hoban m.fl. (2015) 

visar individer med diabetesfotsår en hög suicidrisk.  

 

Upplevd livskvalitet vid social begränsning 

Diabetesfotsår påverkar det sociala hos individen på grund av det stöd de behöver, de 

anpassningar de måste göra samt de begränsningar som såren medför. Av de inkluderade 

studierna visar hälften av studierna att diabetesfotsår orsakar social påverkan vilket 

påverkar livskvaliteten negativt. 

 

Anpassning/socialt stöd 

Yao m.fl. (2012) visar att diabetesfotsåret påverkar den sociala livskvaliteten negativt. 

Nemcová m.fl. (2016) beskriver i en studie att det är smärtan av såret som påverkar detta 

medan Barg m.fl. (2017) visar att det var odören från såret som gav stor negativ inverkan. 

Obilor och Adejumo (2015) visar att det inte har någon betydelse om smärtan är orsakad av 

såret eller av andra anledningar så resulterar det i negativ inverkan på individens sociala 

livskvalitet. 

 

Andrews och Pinzur (2005) beskriver att den sociala funktionen påverkas av att individerna 

upplevde en negativ påverkan på det dagliga livet extremt mycket av förekomsten av ett 

diabetesfotsår. Goodridge m.fl. (2006) beskriver att den fysiska hälsan som diabetesfotsåret 

utgör påverkar aktivitetsnivån i den grad att arbetslivet blir påverkat. Påverkan på 

arbetslivet visar även Barg m.fl. (2017) som beskriver att individen upplever behov av att 

sluta arbeta under behandlingstiden. Andra upplevde ett behov av att söka sig till nya 

arbeten som är anpassade för individen då det kunde handla om att individen inte får lyfta 
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eller bära tungt på grund av diabetesfotsåret. Goodridge m.fl. (2006) beskriver att de 

individer som inte kunde medverka i det sociala livet upplevde känslor som stress. Vidare 

beskrivs att det sociala påverkas av att individen upplever en känsla av isolering vilket 

kunde relateras till skor som inte passar samt oförmåga till att köra bil på grund av 

diabetesfotsår. Fysiska hinder som påverkar det sociala visar sig vara en känsla av 

fångenskap i sitt eget hem då individen är oförmögen att ta sig ut själv utan hjälp av andra 

alternativt med hjälpmedel. Bradbury och Price (2011) beskriver att diabetesfotsåren kan 

kräva att individen är i behov av hjälp och stöd av anhöriga eller vårdpersonal. Även Barg 

m.fl. (2017) beskriver att om individen är oförmögen att ta hand om sig själv samt den 

dagliga livsföringen kan detta medföra att individen flyttar hem till närstående för att tillgå 

hjälp i sin vardag.  

 

I en kvalitativ studie beskrevs det att med hjälp och stöd från familjemedlemmar upplevdes 

en mer hanterbar vardag med smärtan. Hjälpen kunde bestå av att påminna om att ta 

smärtstillande läkemedel eller att utföra såromläggningen. Stöd av specialiserad 

sjukvårdspersonal underlättade hanterbarheten av såret och smärtan. Vård hos 

distriktssköterskor upplevdes inte vara ett bra stöd då känslor av att distriktssköterskan inte 

hade tid samt att såret inte upplevdes göra framsteg i läkningen beskrevs (Bradbury & Price, 

2011). Information om sjukdomen och terapi ses som en viktig del då individer som fick 

informationen upplevde högre livskvalitet än de som inte fick informationen (Nemcová 

m.fl., 2016).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie är av integrativ design där både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderades då syftet var att beskriva en upplevelse och i detta fall upplevelsen av ett 

diabetesfotsår relaterat till livskvaliteten. De kvalitativa studierna gav en bredare förståelse 

till känslor och upplevelser genom intervjuer medans de kvantitativa studierna visade om 

det var en påverkan på livskvaliteten via utformade frågeformulär. Andelen kvantitativa 

studier var övervägande i denna litteraturstudie, då sökorden i sökningen gällande 

livskvalitet fokuserade på skattning av livskvaliteten och inte den beskrivande upplevelsen 

av livskvaliteten.  

  

En svaghet i denna litteraturstudie kan ses när kvalitetsgranskning har utförts. Då 

författarna inte är utbildade forskare har dessa gjorts utefter kunskapen författarna har 

vilket kan resultera i att granskningarna inte anses inneha samma kvalitet som om en 

forskare har utfört dom. Sökningarna har utförts i de vetenskapliga databaserna PubMed 

och CINAHL för att få fram vetenskapliga artiklar utan att använda någon tidsbegränsning. 

Detta då diabetesfotsår funnits en längre tid och om tidsbegränsning funnits med hade det 

resulterat i ett begränsat antal träffar. Språket utgjorde en svårighet och risk för feltolkningar 

föreligger. För att feltolkningar gällande språk samt granskning skulle minimeras lästes och 

diskuterades artiklarna utav båda författarna för att se om samma resultat uppfattades vilket 

i sin tur kan ses som en styrka. De valda sökorden användes i varsin sökning i både PubMed 

och CINAHL, en svaghet kan ses att inte fler sökningar utgjordes då detta kunnat resultera i 

fler träffar. Dock ansågs inte detta nödvändigt då sökningarna resulterade i användbart 

material och vidare manuell sökning inte gav vidare resultat.  

 

Det framkom efter en tids sökande ett behov av att ändra inriktning på syftet. En ändring 

från patientupplevelse relaterat till diabetesfotsår till hur patienter med diabetesfotsår upplever sin 

livskvalitet utgjorde bättre sökord samt identifiering av mesh-termer vilket resulterade i mer 

preciserade sökningar. Trunkering, boolesk sökning samt mesh-termer användes för att en 

bredare sökning skulle utföras.  I sökningar till denna litteraturstudie har inte avgränsningar 

används då bredden av resultat var önskvärd. Studier som inte inkluderades i studien 

förkastades inte utan lades till sidan för att vid senare tillfälle läsas och se om dessa kunde 

tillföra något till denna studie. En manuell sökning utfördes för att undersöka om fler 
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upplevelser kunde tillföra resultatet vilket resulterade i att en studie som påvisade suicidrisk 

framkom och inkluderades i resultatet. När de samtliga granskade artiklarna söktes det efter 

om validitet och reliabilitet beräknades och testades. Av vad som kunnat utläsas testas och 

beräknas detta i de granskade och inkluderade kvantitativa studierna. De kvantitativa 

studierna har använt sig av utarbetade frågeformulär såsom shortform- 36 samt WHO´s 

frågeformulär och livskvalitet som både validitet och reliabilitet uträknas och testas vilket 

anses som en styrka. En strukturerad systematisk metod gjordes som utgick ifrån faser för 

att få en klar och tydlig bild samt en struktur i arbetet som resulterade i en artikelanalys som 

på ett systematiskt och tydligt sätt gick att arbeta utifrån. En datamättnad ansågs uppnådd 

då de inkluderade artiklarna påvisade likartade resultat och ingen ny information tillkom 

vid de artiklar som inte inkluderades i studien. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter med diabetesfotsår upplever 

sin livskvalitet. Resultatet visar att individer upplevde en låg livskvalitet som en konsekvens 

av diabetesfotsår. Diabetesfotsår påverkade individen negativt i form av smärta och nedsatt 

funktionalitet. Depression och emotionella känslor framkom till stora delar på grund av 

smärtan men även av upplevelsen av att ha ett diabetesfotsår. Upplevd isolering på grund 

förändringar av mobiliteten framkom samt kluvna känslor i samband med socialt stöd av 

vårdpersonal och nära anhöriga. Det som tydligt ses i resultatet är att de tre 

huvudkategorierna, upplevd livskvalitet vid fysiska- samt sociala begränsningar och 

psykiska påfrestningar, är svåra att definiera separat då upplevelserna påverkar varandra. 

Studierna kom fram till likartade resultat vilket ses som en styrka då resultatet blir mer 

trovärdigt. Likt WHO´s definition om att livskvaliteten påverkas utav olika relationer så kan 

livskvalitet skattas. Detta sker utifrån de tre aspekterna: fysisk, psykiskt samt socialt genom 

ett utarbetat skattningsinstrument, Short Form-36 (SF-36). I detta skattningsinstrument 

beräknas antal poäng och ju lägre resultat i poäng,  desto lägre livskvalitet upplevs (Brazier 

m.fl., 1992). Detta skattningsinstrument användes i 71% av de inkluderade studier i 

resultatet vilket ses som en styrka då de mäter samma sak vilket ökar reliabiliteten och 

validiteten. Enligt Travelbees omvårdnadsteori bör hela individen tas i beaktande vilket 

resulterar i personcentrerad omvårdnad (Kirkevold, 2014, s. 131). Att använda ett 

skattningsinstrument som belyser alla huvuddelar hos individen underlättar för 

sjuksköterskan att arbeta personcentrerat. Fearns, Heller-Murphy, Kelly och Harbour (2017) 

styrker vikten av personcentrering i en litteraturstudie utförd i Skottland år 2016 . Studien 
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pekar på vikten av att inte enbart behandla och vårda såret utan genom en helhetssyn vårda 

hela individen. Detta med hjälp av att lindra symtom samt lära ut olika hanteringsstrategier. 

Studien visar att detta förhållningssätt leder till ökad upplevd hälsa. 

 

Upplevd livskvalitet vid fysiska begränsningar 

Resultatet påvisade att den upplevda smärtan är en stor bidragande faktor hos individer 

som upplever fysiska begränsningar vilket medförde en nedsatt upplevd livskvalitet. 

 

Smärta upplevdes i samband med sårvård samt vid aktivitet vilket fick individen att 

uppleva ångest inför sårvård samt skapade begränsningar att ta sig utanför hemmet. Enligt 

HSL ska hälso- och sjukvården medicinskt förebygga samt utreda och behandla sjukdomar 

och skador (HSL, SFS 2017:30, kap. 2, 1 §). Att förebygga och behandla smärta kan ses som 

en utmaning för sjuksköterskor, vilket kan förklaras av Bradbury och Price (2011) som 

menar att smärta är en individuell upplevelse. En studie påvisar att smärtstillande 

läkemedel har en positiv effekt på smärtan av ett diabetesfotsår. Trots denna positiva effekt 

visar studien att ingen av individerna fick smärtstillande läkemedel i förebyggande syfte 

inför sårvård (Obilor & Adejumo, 2015). En annan studie visar att smärtstillande läkemedel 

inte alltid stillar smärtan trots flerfaldiga försök med starka mediciner (Bradbury & Price, 

2011). Att studierna visar olika är inget avvikande då koppling kan dras till Travelbees teori 

om att upplevelser är individuella och vårdande skall ske därefter (Kirkevold, 2014, s. 

130-145).  

 

En upplevd minskad funktionalitet framkom i resultatet och orsaken till denna begränsning 

kan förklaras med hjälp av Obilor och Adejumo (2015) som påvisar att det var smärtan som 

bidrog till den försämrade funktionaliteten. Detta kan vara orsaken till att egenvården inte 

blev utförd. En annan orsak till att egenvården är bristande kan förklaras med stöd av en 

studie av Pereira, Pedras och Ferreira (2018). I studien beskrivs vikten av att vårdpersonal i 

tidigt stadium upptäcker riskfaktorer såsom ångest oro samt depression då dessa anses 

påverka egenvården negativt. En annan studie visar vikten av utbildning gällande 

egenvård. Studiens syfte var att undersöka om utbildning gällande egenvård medförde att 

fler individer utför egenvård och därmed minskar risken för ytterligare komplikationer 

vilket resultatet styrker (Nemcová & Hlinková, 2013). I resultatet framkom att olika former 

av hjälpmedel fanns att tillgå. Dock fanns svårigheter för de individer som trots hjälpmedel 

inte kunde använda sig av dessa på grund av smärtan och den nedsatta funktionaliteten. 
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Detta skapade upplevda känslor av att vara isolerad. Individer som fick stöd av 

vårdpersonal och närstående för att underlätta det fysiska hindret skapade istället känslor 

som sänker det psykiska välmåendet då upplevda känslor av att vara en börda framkom. 

Tydligt framgår att individer är i behov av olika stöd utifrån dennes egna upplevda 

livsvärld. Här ses vikten av att arbeta personcentrerat vilket styrks av en studie av Fearns 

m.fl. (2017) där det framkom att det inte går att uppnå en god vård genom att enbart 

fokusera på att vårda det fysiska måendet då helheten av hälsa även innefattar det psykiska 

och sociala.  

 

Upplevd livskvalitet vid psykisk påfrestning 

I resultatet beskrivs att individen kan tappa sin identitet och minskad självkänsla vid 

diabetesfotsår. Att inte längre kunna delta i det aktiva dagliga livet då konsekvenser av 

diabetesfotsåret utgör hinder. Det finns även beskrivet i resultatet att de fysiska 

begränsningarna påverkar den psykiska livskvaliteten. Vilket styrks av en studie av Pedras, 

Carvalho och Pereira (2016) som beskriver att minskad funktionalitet är en riskfaktor för att 

utveckla depression vilket medför lägre livskvalitet. Resultatet i denna litteratur studie 

påvisar att följden av en minskad funktionalitet leder till en upplevd känsla av isolering. 

Känslan av isolering beskrivs bero på svårigheter att ta sig ut alternativt att individen är 

oförmögen att ta sig ut vilket medför upplevda känslor som fängslad i sitt eget hem.  

 

Resultatet visar att individer med diabetesfotsår upplever att de tappar sin autonomi, 

identitet samt valfrihet vilket upplevdes inom familjelivet och inom arbetslivet. Kirkevold 

(2014, s. 131-132) beskriver utifrån Travelbees omvårdnadsteori att individer som upplever 

sjukdom eller skada innebär ett hot mot individen vilket kan förklara den tappade 

identiteten och autonomin. Att inte vara behövd kan leda till känslor av att livet är 

meningslöst. Vidare beskrivs att individen kan behöva hjälp av sjukvårdspersonal för att 

finna mening i denna livssituation. Denna omvårdnad ska ske genom en relation mellan 

individen och sjukvårdspersonalen där individens behov tillgodoses. Detta kan styrkas 

genom ICN:s etiska kod där det beskrivs att sjuksköterskan ska på ett moraliskt sätt ingripa 

när en individs hälsa hotas. Detta genom att respektera individen gällande olikheter, 

autonomi samt rättvisa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

En studie av Beattie, Campbell och Vedhara (2012) visar att individer med diabetesfotsår 

som mår psykiskt dåligt inte har orken eller motivationen till att förebygga uppkomsten av 
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nya sår då detta leder till skuldkänslor som försämrar det psykiska måendet ytterligare. 

Detta kan tolkas bli en ond cirkel då det i resultatet i denna litteraturstudie framkommer att 

antalet återfall av nya diabetesfotsår också påverkar livskvaliteten negativt. Kirkevold (2014, 

s. 132-133) beskriver utifrån Travelbeés omvårdnadsteori att alla individer är unika och 

reagerar därför olika i sitt lidande. Reaktionerna kan utspela sig genom depression, oro samt 

självanklagelser. Slutsatser kan dras till att när det fysiska inte fungerar som tidigare sker en 

förändring som individen inte vet hur denne ska hantera och situationen kan då medföra 

psykiskt dåligt mående. Oro, ångest samt rädsla är begrepp som är återkommande hos 

individer med diabetesfotsår enligt resultatet. Att inte kunna hantera sin situation samt att 

inte kunna påverka kan leda till att individen känner sig maktlös och motivationen 

försvinner. Enligt Travelbees omvårdnadsteori är det vanligt förekommande vid sjukdom 

att individen upplever maktlöshet samt tappar motivation men även att tillståndet kan 

resultera i påverkan på spiritualiteten (Kirkevold, 2014, s. 130-138). Vilket även styrks i en 

studie av Salomé m.fl. (2015) som beskriver att individer med diabetesfotsår upplever låg 

spiritualitet. Av resultatet kan utläsas att den psykiska hälsan inte uppnåtts då individen 

upplever låg psykisk livskvalitet i samband med diabetesfotsår vilket tyder på att 

personcentrering inte uppnåtts. 

 

Upplevd livskvalitet vid social begränsning 

Sociala begränsningar kan ses i resultatet vilka kan kopplas ihop med fysiska hinder som 

diabetesfotsåret medför. Svårigheter att ta sig ut med alternativt utan hjälpmedel begränsar 

individen då det kan handla om smärta, otillräckliga hjälpmedel samt tappad motivation. En 

studie visar att utbildning kan leda till att individen ändrar sitt tidigare invanda beteende 

och på så vis kan förebygga uppkomsten av nya diabetesfotsår samt förebygga amputation 

(Nemcová & Hlinková, 2013). Denna forskning skulle kunna användas för att ändra ett 

beteende av social begränsning där hjälpmedel och stöd finns men motivationen saknas. En 

annan förklaring till den sociala begränsningen kan vara att individen inte accepterat sitt 

sjukdomstillstånd. Detta kan förklaras med hjälp av Travelbees omvårdnadsteori som menar 

att vissa individers reaktion på sjukdom uttrycker sig i att individen inte accepterar sitt 

sjukdomstillstånd och finner det meningslöst (Kirkevold, 2014, s. 132-133).  

 

I resultatet kan ses att Barg m.fl., (2017) och Goodridge m.fl., (2006) beskriver att individer 

blev tvungna att sluta arbeta alternativt hitta anpassade arbeten på grund av 

diabetesfotsåren. Detta är något som endast beskrivits i två studier vilket kan bero på vilket 
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sorts arbete individen har. Ett fysiskt påfrestande arbete bör logiskt vara begränsande då det 

i resultatet syns att fysisk aktivitet är nedsatt vid diabetesfotsår. Ett stillasittande arbete är 

möjligen lättare att behålla då individen inte behöver anstränga sig fysiskt. Upplevelsen av 

sjukdomen kan ha en inverkan på huruvida individen kan arbeta eller inte vilket kan 

förklaras med hjälp av Travelbees omvårdnadsteori. Enligt denna teori uppfattar individen 

upplevelsen av sin sjukdom på ett individuellt sätt (Kirkevold, 2014, s. 132-133). Detta kan 

innebära att en individ som upplever sig väldigt sjuk inte kan arbeta medans en annan 

individ inte upplever sig lika påverkad av diabetesfotsåret och kan då arbeta trots sjukdom.  

 

Personcentrerad omvårdnad motiveras utifrån resultatet då det framkom att individer som 

får vård och stöd av specialiserad personal upplever en bättre vård. Vården hos annan 

sjukvårdspersonal upplevdes som bristande på grund av tidsbrist och få framsteg i läkning. 

Detta visar en svaghet i vården då patientsäkerhetslagen beskriver att vårdpersonal ska 

arbeta evidensbaserat samt med omtanke och respekt gentemot patienten 

(Patientsäkerhetslagen [PSL], SFS 2018:841, kap. 6, 1 §). Individer som erhöll information om 

diabetesfotsår uppgav en högre upplevd livskvalitet och information och utbildning bör 

därför ses som en självklarhet i vården då det både kan förhindra nya sår samt underlätta 

läkningen. Detta kan styrkas med hjälp av Nather, Cao, Chen och Low (2018) som tydliggör 

att utbildning tidigt i förloppet kan förhindra utvecklingen av diabetesfotsår. Vidare 

beskrivs att diabetesfotsår bör behandlas av ett specialiserat team för att uppnå rätt vård. En 

studie av Wu m.fl. (2014) visar på svårigheter gällande utbildning då motivationsbrist, 

bristande engagemang samt låg utbildningsnivå hos individerna utgjorde utbildningen 

ineffektiv. Detta då förbättringar inte kunde ses efter utförd utbildning. Cheng et al. (2016) 

tydliggör effektiviteten gällande personcentrerad vård genom att jämföra kostnader där 

personcentrering inte är implementerad samt där den är implementerad. Resultatet visar att 

genom att arbeta personcentrerat så minskar kostnaderna för staten och individen samt att 

den generella hälsan för individerna ökar.  

Konklusion 

Enligt Travelbees omvårdnadsteori bör sjuksköterskan inte se enbart till fastställd diagnos 

utan samtidigt se hela individens upplevda symtom och vårda därefter (Kirkevold, 2014, s. 

131-132). Enligt HSL (SFS 2017:30), 2 §, ska sjukvårdspersonal arbeta för att förebygga 

ohälsa. Att vårda och behandla enskilda symtom kräver rätt vård och kunskap för att inte 

orsaka ytterligare skada samt för att undvika vidare utvecklade konsekvenser. Om såret inte 

behandlas rätt blir det kostsamt både för individen samt för vården (Wu, Wan & Ma, 2017). 
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På en specialiserad klinik för diabetesfotsår finns kunskapen om såromläggning och 

förebyggande åtgärder. Ett hinder kan ses inom slutenvården då sjuksköterskor idag är 

överarbetade och har allt för ofta för lite tid till varje individ. Att dessutom vara på en 

avdelning vars specialitet inte är diabetesfotvård kan bli en prövning för sjuksköterskan som 

ändock enligt lag ska arbeta för att förebygga ohälsa.  

 

Sjuksköterskor som arbetar utifrån Travelbees omvårdnadsteori leder till att cirkeln sluts då 

denna teori innefattar att varje individ är unik och har sin egen upplevelse av sjukdom. I 

detta läge bör sjuksköterskan se varje individ i helhet och starta arbetet därifrån. Resultatet 

av denna litteraturstudie kan vara av vikt i sjuksköterskans arbete med individer med 

diabetesfotsår för att upptäcka alla de symtom som tillkommer utöver det synliga såret. 

Detta kan styrkas med hjälp av HSL (SFS, 1982:763), 2 a § där det beskrivs att sjukvården ska 

arbeta för att främja kontakten mellan individ och sjukvårdspersonal samt arbeta för att 

värna om individens självbestämmande och integritet. Detta leder in på den moderna tiden 

med fokus på personcentrerad omvårdnad vilket bör införas i alla vårdsammanhang och 

skulle kunna effektivisera vården genom reducerade kostnader och minskat lidande.  

 

Denna litteraturstudie kan vara av klinisk betydelse för vårdpersonal som möter individer 

med diabetesfotsår. Att ha en förståelse för att det inte enbart är ett sår individen har utan 

även utreda hur såret påverkar individen för att sedan arbeta med hela individen och skapa 

bästa möjliga vård för att uppnå hälsa. Vidare forskning är önskvärt att se hur den 

personcentrerade vården påverkar livskvaliteten hos individer med diabetesfotsår.  
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Bilaga 1. - Översikt av inkluderade artiklar 

 

Förfa�are 

Årtal Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Albasheer. O, 

Mahfouz. M, Solan. 

Y, Khan. D, Muqri. 

M, Almutari. H, 

Alelyani. A, 

Alahmed. H 

(2018) Saudiarabien 

Att uppskatta 

förekomsten samt 

relaterade 

riskfaktorer för 

depression hos 

patienter med T2DM. 

Kvantitativ 385 (15) Systematiskt 

randomiserad urval 

intervjuer 

standardiserade 

formulär. 

Regressionsanalys 

Samband ses mellan 

diabetesfotsår och 

utvecklande av depression. 

Hög  

Barg, Cronholm, 

Easley, Davis, 

Hampton, Malay, 

Donohue, Song, 

Thom, Margolis 

(2017) Philadelphia. 

Utforska upplevelsen 

hos patienter som 

har diabetesfotsår 

eller amputation av 

de lägre 

extremiteterna. 

Kvalitativ  39  Öppna frågor, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

observationsstudie 

Lämplighetsurval 

Påverkar funktionalitet samt 

självständighet. Sluta arbeta 

under behandlingstid. 

Känsla av att vara isolerad. 

Självkänslan får sig en törn 

då hjälpmedel behövs för att 

klara vardagen. Man tappar 

identiteten. Depressiva 

symtom samt smärta leder 

till sämre psykisk hälsa. 

Hög  

Bradbury & Price 

(2011) 

Storbritannien. 

 

 

Att undersöka 

förekomsten av 

smärta relaterat till 

diabetesfotsår och 

dess inverkan på 

livskvalitét. 

En kvantitativ 

och en 

kvalitativ del. 

Del 1: 28  

Del 2: 3  

Del 1: 

Tvärsnittsstudie, 

Enkätundersökning, 

Statistik 

 

Del 2: 

Lämplighetsurval, 

Semistrukturerad 

intervju, 

Temabaserad analys.  

Minskad mobilitet ger stor 

påverkan på livskvaliteten 

samt att individen inte kan 

utföra sina dagliga 

aktiviteter själv. Stöd från 

nära och kära hjälper till att 

hantera situationen samtidigt 

som de känner sig som en 

börda. Ingen motivation 

samt depression, isolation 

och minskad självständighet. 

Tappad självkänsla. Smärtan 

är varierande. Dålig sömn på 

grund av smärta. 

Medel  

Hoban. C., Sareen. 

J., Henriksen A.C., 

Kuzyk L., Embil. 

M.J., Trepman. E 

(2014) Canada 

Att utvärdera 

effekten av fot 

bekymmer på den 

psykiska hälsan hos 

individer samt deras 

vårdgivare.  

Kvantitativ,  96 (9) Frågeformulär, 

skattningsskalor. 

Lämplighetsurval. 

Regressionsanalys, 

korrelationsanalys 

Diabetesfotsår ger depressiva 

symtom som kan leda till 

sämre livskvalitet samt en 

ökad suicidrisk 

 

Hög  

28 



 

Evans & Pinzur 

(2005) USA 

Att mäta effekten av 

fotsår gällande 

fysiska, psykiska 

samt sociala aspekter 

hos patienter med 

diabetes. . 

Kvantitativ 34 Deskriptiv 

randomiserad 

frågeformulär 

regressionsanalys 

Smärta påverkar det dagliga 

livet. 

Påverkar hälsan negativt. 

Hög  

Garcia-Morales. 

Lazaro-Martinez. 

Martinez-Hernande

z. Aragon-Sanchez. 

Benevit-Montesinos

. Gonsalez-Jurado 

(2011) Spanien 

Att bestämma 

effekten av fotsår hos 

patienter med DM 

likväl de etiologiska 

samt patogena 

faktorer som 

påverkar 

livskvaliteten 

negativt. 

Kvantitativ  421  prospektiv 

Lämplighetsurval 

Frågeformulär 

Regressionsanalys? 

Individer med diabetesfotsår 

har en sämre fysisk och 

psykisk funktion, lägre 

psykisk hälsa samt att de 

känner mer smärta och har 

en sämre social funktion än 

de utan sår.  

Diabetesfotsår påverkar 

livskvaliteten negativt. 

Hög  

Goodridge, 

Trepman, Sloan, 

Guse, Strain, 

McIntyre, Embil 

(2006) Canada. 

Att utvärdera 

livskvalité hos 

patienter med 

diabetes-sår samt 

läkta diabetes sår.  

Kvantitativ  104 (10) Bekvämlighetsurval, 

Telefonintervjuer, 

Regressionsanalys 

tvärsnittsstudie, 

jämförande, 

deskriptiv 

Genom nedsatt deltagande i 

det aktiva livet/arbetet 

diabetesfotsår påverkar det 

fysiska och psykiska genom 

emotionella bekymmer. Samt 

påverkan på det sociala 

genom att den fysiska och 

psykiska hälsan är låg.  

Hög  

Nemcová, 

Hlinková, Farský, 

Ziaková, Jarosová, 

Zeleniková, 

Buzgová, Janiková, 

Zdzieblo, Wiraszka, 

Stepien,Nowak-Staz 

Csernus & Balogh 

(2016) 

Visegradländerna. 

Att undersöka 

livskvaliteten hos 

patienter med 

diabetesfotsår i 

Visegradländerna 

(Polen, Tjeckien, 

Slovakien och 

Ungern) för att sedan 

jämföra detta mellan 

de fyra länderna.  

kvantitativ  525  Tvärsnittsstudie, 

Frågeformulär, 

Regressionsanalys 

Ju fler återinsjuknanden 

desto lägre livskvalitet. Värre 

sår ger lägre fysisk och 

psykisk livskvalitet. Smärta 

påverkar livskvaliteten 

negativt. Information om 

sjukdomen viktig för 

livskvaliteten. Smärta 

orsakar depression och 

begränsningar. 

Hög  

Obilor HN & 

Adejumo PO (2015) 

Nigeria 

Fastställa sambandet 

mellan smärat 

relaterad till diabetes 

sår och livskvalité.

 

Kvantitativ 

beskrivande 

tvärsni�sstudi

e 

 

14  

 

Enkät- 

undersökning, 

beskrivande 

statistik, 

lämplighetsurval, 

regressionsanalys 

Diabetesfotsår-relaterad 

smärta påverkas genom det 

fysiska. Ångest och 

depression i relation till 

förbandsbyte. Ångest för att 

inte kunna utföra de dagliga 

aktiviteterna. 

Bevis finns att det tydligt 

påverkar livskvaliteten av att 

ha ett diabetesfotsår.  

Medel  

Ovayolu, Ovayolu, 

Igde & Kilic (2014) 

Turkiet. 

Var att mäta och 

jämföra livskvalitet 

mellan de med 

diabetes och de med 

diabetes som har 

diabetesfotsår. 

Kvantitativ 201 (15) Tvärsnittsstudie, 

Frågeformulär, 

Deskriptiv analys 

Samband ses mellan 

diabetesfotsår och fysisk- och 

psykisk försämrad 

livskvalitet. 

 

Hög  

29 



 

Ribu, Runstøen, 

Birkeland, 

Hanestad, Paul & 

Miaskowski (2005) 

Norge 

Beskriva 

förekomsten av 

diabetesfotsår-relater

ad smärta vid rörelse 

samt vid nattetid. 

Vidare att beskriva 

smärtans inverkan 

på livskvaliteten. 

Kvantitativ 127 (42) Tvärsnittsstudie, 

konsekutivt urval 

Formulär, 

Deskriptiv analys,  

75% av deltagarna upplever 

smärta vid rörelse eller 

nattetid. Smärtan påverkar 

det fysiska. Hur såret ser ut 

gör inte någon skillnad på 

smärtan. De som upplever 

smärta större delen av dagen 

upplever lägre livskvalitet. 

Hög  

Sekhar, Thomas, 

Unnikrishnan, 

Vijayanarayana & 

Rodrigues (2015) 

Indien 

Att undersöka 

skillnader på 

livskvalitet hos 

patienter med och 

utan diabetesfotsår.  

Kvantitativ 260+200 

(60) 

Tvärsnittsstudie, 

Intervjuer, 

formulär, deskriptiv 

statistik .  

Patienter med diabetesfotsår 

upplever lägre livskvalitet. 

Fysisk påverkan. Emotionell 

påverkan.Smärta ger lägre 

livskvalitet. 

Hög  

Ragnarsson 

Tennvall. G, 

Apelqvist. J 

(2000) Sverige 

Att utforska 

livskvalitet hos 

patienter med DM 

och 

fotkomplikationer 

samt att analysera 

om EQ-5D är ett bra 

instrument för att 

analysera detta. 

Kvantitativ  310 (130) Konsekutivt urval  

Frågeformulär 

 

Har man ett nuvarande sår 

visar studien att det finns 

tydliga samband med 

smärta, ångest, depression 

samt svårigheter med att 

utföra aktiviteter. Dessa ger 

lägre livskvalitet. 

Hög  

Yao. H, Ting. X, 

Minjie. W, Yemin. 

C, Xiqiao. W, Yuzhi. 

J, Ming. T, Weida. 

W, Peifen. Q, 

Shuliang. L (2012) 

Kina 

Att få förståelse för 

demografiska samt 

karaktäristiska 

komponenter r/t 

livskvalitet. Utforska 

om sårhetsgraden 

har effekt på 

livskvaliteten samt 

att utforska om hur 

etiologin har effekt 

på livskvaliteten.  

Kvantitativ 131 (16) Lämplighetsurval 

prospektiv samt 

observationsstudie 

frågeformulär 

regressionsanalys 

Man ser att livskvaliteten 

påverkas både fysiskt 

(vitalitet och mobilitet), 

genom smärta och social 

funktion samt den psykiska 

hälsan. 

Man ser att olika 

svårighetsgrad av sår, 

påverkar livskvaliteten.  

 

  

Hög  
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