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I denna systematiska litteraturstudie beskrivs och analyseras patientutbildning som preventiv 

åtgärd till personer med diabetes mellitus. Diabetes mellitus förekommer i flera olika former, 

det vanligaste är diabetes typ 1- och typ 2. Enligt World Health Organization (WHO) finns 

det mer än 346 miljoner personer i värden som har diabetes. I Sverige finns 365000 med 

sjukdomen. Diabetes mellitus orsakar en rad komplikationer så som hjärt- och kärlsjukdomar, 

njursvikt, problem med ögonen. Andra komplikationer är skador på det perifera nervsystemet 

som kan leda till sår på extremiteter men främst på ben och fötter.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva hur utbildning som åtgärd kan förebygga fotsår hos 

vuxna personer med diabetes. Datainsamlingen skedde genom systematisk sökning i 

databaserna Pubmed och Cinahl. Datamaterialet som var 22 inkluderade artiklar analyserades 

och sammanställdes utifrån Polit och Beck (2012). Studiens resultat visade att utbildning till 

personer med diabetes har en positiv effekt vad gäller graden av egenvård och skötsel av 

fötterna. Effekten av utbildning berodde på vilken utbildningsprogram som personen fått delta 

i. Resultatet visade också att sjuksköterskan önskar ökad kunskap och kompetens i hur 

patientutbildning ska utformas och ges för att öka patientens empowerment och egenvård. 
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Abstract 
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In this systematic literature review patient education was described and analyses as a 

preventive intervention to persons with diabetes. There are several types of diabetes mellitus 

but the most common types are diabetic type 1- and type 2. According to WHO there are 

more than 346 million persons in the world who suffers from diabetes mellitus. In Sweden 

there are 365000 persons with the disease. Diabetes mellitus causes complications such as 

cardio vascular diseases, kidney failure, and problem with the eye. Other complication is 

damages to the peripheral nerves that can lead to ulcer on the extremities but mostly ulcer on 

legs and feet.  

 

The purpose of this study was to describe how education as an intervention could prevent foot 

ulcer in adult persons with diabetes mellitus. The research data was done by a systematic 

search in databases Pubmed and Cinahl. The research data was 22 included articles that was 

compiled and analyzed. The result of the study showed that education to persons with diabetes 

mellitus had a positive effect when it comes to self-management and caring for the feet. The 

effect of education was depended on which education program the person has asserted. The 

result also showed that nurses wishes to increase their knowledge and competence when it 

comes to forming and giving patient education so that it will increase the patient’s 

empowerment and self-management. 
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1 Bakgrund 

1.1 Diabetes Mellitus 

Diabetes kommer från det grekiska ordet diabainen som betyder genomgående. Det beskriver 

ett sjukdomstillstånd där förhöjda mängder vätska passerar genom kroppen. Mellitus betyder 

honungssöt (Mulder, 2012). Fortsättningsvis kommer diabetes användas som benämning på 

diabetes mellitus typ 1 och typ 2.  

 

Diabetes kan definieras som en rubbning av kroppens glukosmetabolism där blodets innehåll 

av socker, blodglukos är förhöjt. Förhöjt blodglukos innebär ökad koncentration av 

sockerarten glukos i plasma. Glukos är en nödvändig del av kroppens ämnesomsättning som 

används som bränsle i kroppens celler. Förhöjt blodglukos förekommer vid alla former av 

diabetes och är basen för både diagnostik och behandling. Blodglukosnivån stiger om kroppen 

har nedsatt insulinkänslighet eller brist på hormonet insulin som produceras i bukspottkörteln 

(Mulder, 2012). 

 

Det finns flera olika former av diabetes där typ 1- och typ 2-diabetes är de två vanligaste. 

Utöver de två finns graviditetsdiabetes som försvinner efter förlossningen och sekundär 

diabetes som orsakas av något annan grundsjukdom exempelvis en inflammation i 

bukspottskörteln. Typ 1-diabetes, även kallad juvenil diabetes, uppstår när blodets halt av 

socker stiger på grund av att kroppen saknar eller har nedsatt produktion av hormonet insulin. 

Typ 2-diabetes tidigare kallad åldersdiabetes uppkommer då kroppens känslighet för insulin 

är nedsatt på grund av insulinets minskade effekt på vävnaderna (Wikblad, 2006). 

 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2011) finns det mer än 346 miljoner människor i 

världen som har diabetes, en siffra som kommer att fördubblas till 2030 om inga åtgärder 

vidtas. Typ 2-diabetes utgör 85–90 % av all diabetes. I Sveriges finns cirka 365 000 personer 

med diabetes. Av dessa har omkring 40 000 typ 1-diabetes som debuterar främst i tonåren. 

Typ 2-diabetes drabbar främst personer över 40 år (Statens Folkhälsoinstitution [FHI], 2009). 

För att diagnostisera diabetes mäts koncentrationen av socker i blodet (Wikblad, 2006).  Den 

kliniska diagnosen ställs genom provtagning av plasmaglukos eller blodglukos på fastande 

mage eller två timmar efter glukosbelastning (Svensk beredning av medicinsk utvärdering 

[SBU], 2009). Enligt WHO:s riktlinjer ska ett normalt blodsockervärde efter nattens fasta vara 

mellan 4,2–6,0 mmol/l (Socialstyrelsen, 2010).  Minst två förhöjda värden med plasmaglukos 

över 7,0 mmol/l, som är tagna vid olika tidpunkter krävs för diagnos. Om personen har 

symtom men inte är fastande kan diagnos ställas om blodsockret är högre än 11,0 mmol/l 

(SBU, 2009).  

 

Typ 2-diabetes har ett smygande förlopp som i början inte medför några symtom och de flesta 

kan ha varit sjuka i flera år innan de får sin diagnos. Symtomen för högt blodsocker är bland 

annat trötthet, ökad törst och synförändringar. Vanligen först när blodsockret är en bit över 

den nivå som är gränsen för diabetesdiagnos börjar patienten få symtom. Till skillnad från typ 

1-diabetes innebär typ 2-diabetes att blodsockret gradvis ökar under loppet av flera år. Därför 

är det få som har några symtom av för högt blodsocker när sjukdomen upptäcks. Det är också 

vanligt att diagnosen ställs hos personer som ännu inte fått några symtom alls av sin sjukdom. 

Screeningundersökningar visar att ungefär hälften av alla typ 2-diabetiker i befolkningen inte 

vet om att de har sjukdomen. Varje år behandlas cirka 13 000 patienter i slutenvården på 

grund av diabetes (FHI, 2009). 

 



7 

 

Det är oftast svårt att fasställa sjukdomsdebut hos en person med typ 2-diabetes. De flesta 

brukar inte kontrollera blodglukos regelbundet. Detta kan innebära att personen går flera år 

med sjukdomen innan själva diagnosen ställs. Detta leder till stora krav på både diagnostik 

och behandling av diabetes (Mata-Cases et al., 2011). 

 

1.2 Riskfaktorer för diabetes 

Det är oklart varför vissa personer utvecklar typ 1-diabetes. Genetiska faktorer och 

miljöfaktorer har en betydande roll för utveckling av sjukdomen. Vidare märks en 

årstidsvariation. Förekomsten av typ 1-diabetes ökar mest under årets kallaste månader. Detta 

kan bero på den ökade exponeringen för infektioner. En rad olika virusinfektioner som 

rubella, parotisvirus, cytomegalovirus har sammankopplats med uppkomsten av typ 1-

diabetes. Även miljögifter bedöms kunna ursaka sjukdomen (Mulder, 2012).                      

 

De största riskfaktorerna för att drabbas av typ 2-diabetes är övervikt och fysisk inaktivitet. 

Andra faktorer av betydelse är stress, rökning och överkonsumtion av alkohol. Sambandet 

mellan diabetes och hereditet är inte helt kartlagd men att risken för typ 2-diabetes ökar 

markant om nära släktingar har sjukdomen. Även kvinnor som får graviditetsdiabetes löper en 

ökad risk att få typ 2-diabetes, under framför allt de första fem åren efter graviditeten. Enligt 

FHI (2009) hälsoenkät är typ 2-diabetes dubbelt så vanligt bland lågutbildade som bland 

högutbildade. Detta gäller både män och kvinnor. Diabetes är vanligare bland personer i lägre 

socioekonomiska grupper, personer som har haft en ekonomisk kris eller har en låg inkomst. 

Diabetes är även vanligare bland personer som är födda i utomeuropeiska länder (FHI, 2009). 

 

1.3 Blodsocker  

Glycerat hemoglobin (HbA1c) är ett glukosprotein som formas genom en direkt reaktion 

mellan blodglukos och hemoglobin (Degeling & Rock, 2012). Det röda blodfärgämnet i 

hemoglobinet binder glukosen till sig. Beroende på glukosnivån i blodet bildas olika mängder 

HbA1c under hela den röda blodkroppens livstid som är 120 dygn (SBU, 2009). HbA1c- 

värdet är högre hos personer som har haft hyperglykemi det vill säga högt blodsocker en 

längre period.  Uppföljning av HbA1c har använts i många år i klinisk praktik för att mäta och 

kontrollera diabetes och personens följsamhet kring kost och motion. HbA1C-värdet påverkas 

också av andra livsstilsfaktorer som till exempel stress (Degeling & Rock, 2012). 

 

Värdet på HbA1c återspeglar den genomsnittliga blodglukosnivån fyra till sex veckor bakåt i 

tiden. HbA1c är det viktigaste måttet på långsiktig genomsnittlig glukoskontroll som mäts vid 

varje mottagningskontroll av diabetes sköterskan eller läkaren. Det finns en stark koppling 

mellan HbA1c-värdet, den metabola kontrollen och risken för komplikationer. En långvarigt 

hög HbA1c-nivå ökar risken för utvecklingen av komplikationer vid diabetes. God 

glukoskontroll är därför av vikt för att minska risken för diabeteskomplikationer (SBU, 2009).  

 

HbA1c anges i mmol/mol. Det normala värdet för personer upp till 50 års ålder är 27–42 

mmol/mol och för personer över 50 år är 31–46 mmol/mol (SBU, 2009). Enligt 

socialstyrelsen ska det finnas ett mål för hur HbA1c ska ligga för varje person med diabetes 

för att behandlingen ska kunna följas och utvärderas (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Egna kontroller av blodglukosnivån tas kapillärt och anges i mmol/l. Egna kontroller har 

betydande roll för egenvården.  Genom att själv kontrollera blodglukosvärdet ökar förståelsen 

för sambandet mellan kost, fysisk aktivitet och farmakologisk behandling och hur dessa 
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påverkar blodglukosvärdet. Det är av vikt att personen får utbildning i hur det ska utföras. Det 

bör även finnas ett målblodsocker, kontinuerlig kontakt med vårdpersonal samt en 

uppföljning av resultaten (Insulander, 2006).   

 

1.4 Komplikationer av diabetes 

Diabetes och hyperglykemi leder oftast till kärlförändringar som blir till kärlkomplikationer. 

Kärlkomplikationerna indelas i makroangiopati (makrovaskulära) och mikroangiopati 

(mikrovaskulära). Rökning, felaktig kost och avsaknad av motion kan leda till ökad risk för 

diabetes komplikationer. Adekvat prevention med livsstils förändringar och utbildning är 

nödvändig för att minimera riskerna av att drabbas av diabetes komplikationer (Fowler, 

2008).     

1.4.1 Makrovaskulära komplikationer 

Makrovaskulära kärlkomplikationer drabbar de stora och medelstora kärlen i kroppen vilket 

innebär en försämrad arteriell cirkulation (Fowler, 2008). Enligt Fowler ökar makrovaskulära 

komplikationerna risken för utveckling av kardiovaskulära sjukdomar (hjärt- och kärl 

sjukdomar), cerebrovaskulär sjukdom (stroke) och perifer arteriell ischemi (syrebrist). 

Makrovaskulära komplikationer är ett tecken på ateroskleros som är en sjukdom i kärlväggen 

på stora och medelstora artärer. Ateroskleros innebär ansamling av lipoproteiner (LP) i 

kärlväggen. Detta orsakar en förfettning av kärlväggen och leder till att en inflammatorisk 

process startar. I ett senare skede leder detta till kärlförkalkning med nekroser i kärlväggen 

(Mulder, 2012). Kardiovaskulära sjukdomar förekommer i större utsträckning hus personer 

med diabetes än i den allmänna populationen. Risken beräknas vara två till fyra gånger högre 

(Mata-Cases et al., 2011). 

 

Risken för att drabbas av cerebrovaskulär komplikationer vid diabetes är också betydande. 

När det gäller typ 2-diabetes ökar risken för stroke med 150-400 procent. Prevention är 

betydelsefullt för att förebygga dessa komplikationer (Fowler, 2008).  

 

1.4.2 Mikrovaskulära komplikationer 

Perifer arteriell ischemi är en vanlig komplikation vid diabetes. Den kan orsaka ischemiska 

smärtor i nedre extremiteterna vid gång men också i vila. Arteriell ischemi kan också vara 

orsak till uppkomsten av fotsår, infektioner i såret och även amputationer (Wang, 

Balamurgan, Biddle, & Rollins, 2011).   

 

Kronisk hyperglykemi vid diabetes leder till specifika kärlförändringar eller mikroangiopati. 

Mikrovaskulära komplikationer innebär en försämring av kapillärernas, de små kärlens 

cirkulation. Mikroangiopati är ett gemensamt begrepp för biokemiska, strukturella och 

hemodynamiska förändringar som uppkommer i olika organ. Mikroangiopati kan uppstå i 

ögat, njurarna och i det perifera nerv systemet (Fowler, 2008). 

 

Förändringar i nervernas vasa nervorum (det perifera nervsystemet) leder till neuropati 

(Fowler, 2008). Neuropati är en vanlig komplikation vid diabetes. Den orsakar nedsatt känsel 

och försämrad cirkulation i händer och fötter. Diabetesneuropati innebar sjukliga förändringar 

som uppstår i perifera nerver. Nervernas egna blodkärl är påverkade och visar 

mikroangiopatiska förändringar. Den drabbar många personer som har haft diabetes en längre 

tid (Wang et al., 2011).  
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Diabetesneuropati förekommer som en perifer polyneuropati och som autonom neuropati. 

Polyneuropati är neuropati som drabbar flera nerver samtidigt. Ju längre diabetesprevalensen 

är desto oftare drabbas personen av polyneuropati. Autonom neuropati är en blandning av 

sympatiska och parasympatiska symtom. Perifer polyneuropati brukar visa sig som 

känselbortfall vanligtvis i tår och fötter men kan även förekomma i fingrar och händer. 

Minskad känsel i händer och fötter kan leda till traumatiska skador och sår på extremiteterna 

(Mulder, 2012; Wang et al., 2011). Ofta har patienten en kombination av neuropatisk och 

perifer kärlsjukdom. Det finns inte någon skillnad på nervskadorna i fötterna mellan de båda 

diabetes typerna, typ 1- och typ 2-diabetes (Wikblad, 2006). 

 

Fotsår orsakas antingen av stort trauma, upprepade små trauman eller slitningar på huden. 

Mindre slitningar på en neuropatisk fot orsakad av dåliga skor eller förhårdnader på foten är 

främsta orsaken till fotsår. Utvecklingen av perifer neuropati är en progressiv och permanent 

åkomma. Det kan påverka sensoriska, motoriska och automatiska nerv fibrer. Det är en 

riskfaktor för diabetesfoten och orsakar över 90 % av såren (Biebly, 2006). 

 

Försämrad blodcirkulation i extremiteterna kan leda till att skadorna blir till svårläkta sår med 

infektioner (FHI, 2009). En lokal infektion av fotsår kan ge allvarliga effekter på hela 

kroppen. Den kan leda till en långvarig användning av antibiotika som kan orsaka svåra 

biverkningar. Infektionen kan dessutom leda till amputation. Amputation innebär även risk till 

ytterligare komplikationer och allmän hälsopåverkan. Detta kan även medföra att personen 

avlider (Frykberg, 2005; Iversen et al., 2008). 

 

1.5  Diabetesfoten  

Begreppet diabetesfot inkluderar fotsår, infektioner och djupare vävnads skador orsakade av 

neuropati och perifer kärlsjukdom i nedre extremiteterna. Diabetesfoten är en kronisk 

åkomma som oftast uppkommer efter att personer haft diabetes i genomsnitt i tio år. Det är 

patologiska processer som makroangiopati, mikroangiopati och neuropati som ligger bakom 

komplikationerna som leder till uppkomsten av diabetesfoten. Diabetesfoten kan vara orsak 

till behov av att vårdas på sjukhus med svåra komplikationer (Salomé, de Souza Pellgrino, 

Blanes, & Masako Ferreira, 2011).  

 

Ett sår på eller under fötterna, en infektion, en deformitet eller förstörd vävnadsstruktur kan 

ge svåra komplikationer. Den medför en stor risk för amputation av de nedre extremiteterna 

och hotar individens överlevnad. Perifer kärlsjukdom med nedsatt cirkulation i foten kan vara 

en bidragande orsak till att ett fotsår inte läker. Därför ska orsaken till fotsår som inte läker 

alltid utredas (Wikblad, 2006; Mulder, 2012) 

 

1.5.1 Prevalens klassificering av fotsår 

Fotsår förekommer hos personer med diabetes i hela världen. I Sverige har ungefär 38 % 

bland personer med diabetesfotsår. De flesta sår återfinns hos personer äldre än 60 år och som 

har typ 2-diabetes. Det finns flera klassificeringssystem som används i samband med 

bedömning av fotsår. Ett klassificeringssystem kan i den kliniska vardagen vara till hjälp att 

bedöma både utvecklingen av sårläkningen, men också behovet av eventuellt amputation. Det 

mest förekommande systemet är Wagners klassificeringssystem (Wikblad, 2006). Enligt 

Wagners (1981) klassificeringssystem graderas såret efter djup, förekomst av osteomylit 

(inflammation eller svullnad i benvävnaden) samt gangrän (nekros). En sifferskala från noll 

till fem används för att bedöma såret. Grad noll är sårfri fot. Grad ett är utveckling av ytliga 
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år, grad två och tre är djupare sår. Grad fyra och fem är när gangrän utvecklats i såret 

(Wagner, 1981). Gangrän kan utvecklas mycket fort. En person som får det i såret ska 

omedelbart till specialistklinik (Wikblad, 2006). Beroende på var på skalan såret bedöms 

befinna sig, utifrån klassificeringssystemet bör olika åtgärder och behandling vidtas (Biebly, 

2006).  

 

Klassifisiering och beskrivning av såret leder till att behandlingen kan utvärderas. Detta för att 

kontinuerligt kunna korrigera behandlingen utifrån förbättring eller försämring av fotsåret. En 

systematisk identifikation av såret kan leda till att de faktorerna som hindrar sårläkningen kan 

påverkas. Sådana faktorer kan vara dålig sittande skor. Beroende på bedömningen planeras 

uppföljning (Biebly, 2006).  

 

1.6 Prevention av fotsår 

Prevention inom sjukvården är uppdelad i primär prevention, som är åtgärder för att förhindra 

att uppkomsten av sjukdom och skador hos friska personer.  

Sekundär prevention innebär åtgärder för att bevara hälsa och förhindra att sjukdom och 

skador förvärras. Den består av tidig diagnostik och behandling av sjukdom. Tertiär 

prevention avser rehabilitering efter sjukdom och skador där målet är att minska 

komplikationer till sjukdom (Janlert, 2000).  

 

Diabetesvården är ett teamarbete där läkare och sjuksköterskor med vidareutbildning inom 

diabetesområdet har centrala roller. Även andra yrkesgrupper kan ingå i teamet till exempel 

dietister och fotvårdsspecialister (Socialstyrelsen, 2010). Ett multidisciplinärt team kan 

identifiera faktorer som förlänger sårläkningen och dess inverkan på livet i övrigt.  Dessutom 

kan det förebygga uppkomst av flera komplikationer och eventuellt amputation. För att detta 

ska vara möjligt måste teamet snabbt komma in och vidta åtgärder efter identifieringen av 

riskfaktorer och orsaken till uppkomst av ett sår. Att arbeta i team underlättar också 

kommunikationen mellan de olika team medlemmarna (Biebly, 2006). Av vårdcentralerna i 

Sverige har cirka 80 % ett diabetesteam där de offentlig styrda vårdcentralerna har i högre 

grad särskilda diabetesteam än privata vårdcentraler (Socialstyrelsen, 2010). En bra 

riskbedömning för fotsår samt prevention mot komplikationer kan minska risken för fotsår 

och amputationer (Biebly, 2006). Enligt WHO (2011) kan minst hälften av alla amputationer 

förebyggas genom prevention. Prevention bör inkludera medicinsk behandling, 

blodglukoskontroller där HbA1c ska ingå, patientutbildning, fotvård och adekvata skor 

(Bielby, 2006; Bakker, Apelqvist & Schaper, 2012; Dorresteijin, Kriegsman & Valk, 2011).  

 

Diabetesteamet tillsammans med patienten formulerar mål för behandlingen. Målen bör vara 

framställda med hänsyn till personens förmåga att klara av behandlingen. Vårdpersonalen ska 

stödja personen för att eventuellt förändra kost-, motions- och rökvanor (Socialstyrelsen, 

2010). Genom ingående samtal med personen samt utvärdering av dennes hälsa och 

hudkondition kan beslut tas angående risk för fotproblem, komplikationer, sårbildning och 

förebyggande av amputation. Prevention kring fotsår förutsätter också en kontinuerlig 

övervakning och behandling. Att göra personen observant på olika symtom leder till att 

förebyggandet kan vara mer effektiv. (Helfand, 2003). Patient undervisning behövs för att 

förebygga fotsår hos personer med diabetes men bör kombineras med andra metoder för att ge 

resultat (Dorrestejin et al., 2011).    

 

Personer med diabetes eller högriskpersoner, som har högre risk att drabbas av fotsår är de 

som har tecken på neuropati eller perifer kärlsjukdom. Detta kombinerad med deformiteter, 
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sprickbildningar, ödem eller tidigare förekomst av fotsår. Patientutbildning om fotproblem 

och egenvård är insatser för att förebygga fotsår hos personer med diabetes (Iversen et al., 

2008; Frykberg, 2005). Högriskpersoner bör bli identifierade samt inbjudna mer frekvent till 

olika förebyggande åtgärder (Iversen et al., Frykberg, 2005; Lavery, Wunderlich & Tredwel, 

2005). Genom grundlig systematisk genomgång, risk bedömning, patientutbildning och 

remiss till specialist vid behov kan förebygga underbens amputation (Boulton et al., 2009). 

 

1.7 Livskvalitet för personer med diabetes 

Livskvalitet är enligt WHO (1995) ett mått på personens upplevelse av välbefinnande. 

Upplevelsen påverkas av personens egna förväntningar och värderingar av den fysiska och 

mentala hälsan. Förväntningarna påverkas även av den sociala miljön och 

levnadsförhållanden.  

 

Livskvalitet för personer med diabetes påverkas av sjukdomens duration och utvecklandet av 

komplikationer. Personer med diabetes känner ofta stress och oro för utveckling av 

diabeteskomplikationer. De känner även rädsla att få hypoglykemi. Detta kan leda till att 

personerna ersätter sin oro med att hålla sin plasmaglukosnivå något högre genom att äta mera 

eller ta mindre insulin. Det i sin tur kan leda till komplikationer och även sänkt livskvalitet 

(Gurkova, Cap och Ziakova, 2009).    

 

Utvecklande av fotsår vid diabetes innebär stora påfrestningar och medför oftast en kraftig 

sänkning av livskvaliteten (Iversen et al., 2008; Frykberg, 2005). Fotsår kan orsaka stora 

begränsningar när det gäller rörlighet och aktivitet. Uppkomst av ett sår kan innebära en 

begränsning av rörligheten på två till sex månader eller tills såret har läkt. I de fall där såret 

blir infekterat kan sårläkningstiden förlängas. Detta innebär ännu längre tid av negativt 

påverkan på rörlighet. Komplikationer av fotsår som leder till amputation medför också en 

betydande påfrestning som kan leda till en sänkning av livskvaliteten för den drabbade. Detta 

beroende på att både personens rörlighet och hela dennes hälsostatus påverkas negativt 

(Frykberg, 2005). Komplikationsrisk och dess påverkan på livskvaliteten fordrar att 

sjuksköterskan känner till och bedriver adekvata åtgärder för prevention av fotsår hos 

personer mad diabetes (Iversen et al., 2008; Frykberg, 2005). 

  

Fotsår som komplikation till diabetes kan även bli orsak till social isolering. En orsak till detta 

kan vara illaluktande sår eller på grund av såret i sig (Salomé, De Souza Pellgrino, Blanes & 

Masako Ferreira, 2011). Behovet att dagligen ansvara för sin egenvård kan begränsa 

personens upplevelse av oberoende och möjligheten att själv styra över sin tid (Iversen et al., 

2008).  Smärta och oförmåga att röra sig kan även leda till beroende av andras hjälp i 

vardagen. De kan bli beroende av sina familjemedlemmar och vänner för att utföra sina 

aktiviteter som tillexempel: hushållssysslor, fritidsaktiviteter, sociala- och familjeaktiviteter 

(Salomé et al., 2011).  

 

Svåra komplikationerna av fotsår har ofta en negativ påverkan på personens psykiska 

välmående (Iversen et al., 2008). Personer med diabetes drabbas lättare av depressioner. 

Depressionen kan leda till förlust av motivation att hantera sin diabetes. Följden av detta är 

ännu högre blodglukoshalter och uppkomst av diabeteskomplikationer som till exempel fotsår 

(Wu et al., 2011).                       
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1.8 Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning kommunicera med patienter 

och närstående på ett aktningsfullt och lyhörd sätt. De ska genom samtal med patienten 

och/eller närstående ge stöd och vägledning för att maximera delaktigheten i vård och 

behandling. Sjuksköterskan ska vidare informera och undervisa patienter och/eller närstående 

både individuellt och i grupp. Hänsyn ska tas till tid, utbildningens form och dess innehåll. 

För att främja hälsa och förebygga ohälsa är det av vikt att patient och närstående förstått 

innebörden av informationen som givits. Genom att identifiera och bedöma patientens 

resurser och förmåga till egenvård ge undervisning och stöd.  Förutom att främja hälsa och 

förhindra ohälsa även motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

1.9 Patientutbildning 

Det finns olika modeller på patientutbildning. De flesta patientutbildningar har en 

utbildningsteoretisk grund som kan vara själveffektivitet, teorin om socialt lärande eller 

patient empowerment (SBU, 2009). För att patienten ska fokusera på hälsa istället för enbart 

sjukdom ska utbildningens fokus ligga på hur den enskilde personen tänker kring sin 

sjukdom, egenvård och de aktiviteter som måste utföras. Sjukvårdspersonal behöver utbilda 

sig för att kunna ge stöd och uppmuntran. Att tillsammans sätta upp mål för blodglukosnivå, 

upprätta en handlingsplan samt utvärdera resultatet. Uppföljning är av vikt för att kunna 

utvärdera patientutbildningen samt motivera patienten att sträva mot målen. Genom att göra 

utbildningen patientcentrerad ges patienten utrymme att med egna ord beskriva sin vardag, 

formulera de mål och förändringar som de vill genomföra och nå. Att låta patienten stå i 

centrum bidrar också till att sjukvårdspersonalen får ta mindre plats vilket kan öka patientens 

syn på sin egen förmåga och involvering i den egna vården (Björvell & Insulander, 2008). 

  

1.10 Problemformulering 

Diabetes är en kronisk sjukdom som drabbat 346 000  miljoner människor i världen. En siffra 

som kommer att fördubblas till år 2030 om inga åtgärder vidtas. Orsaker till denna ökning kan 

vara människans nutida livsstil med en ökad kroppsvikt och en minskad fysiskaktivitet. Denna 

ökning av diabetes ställer höga krav på sjukvården. Trots en allt bättre diagnostik och 

behandling växer problemet med diabetes komplikationer ständigt och blir bara större i 

samband med att allt flera personer insjuknar i diabetes. Den som får diagnosen diabetes 

måste dagligen fatta olika beslut för att hålla ett jämn och låg blodsocker nivån för att undvika 

komplikationer så som fotsår.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2010) innebär fotsår vid diabetes långa behandlingstider och hög risk 

för amputation, särskilt vid skador med stor eller djup vävnadsutbredning, infektion eller 

tillstånd med nedsatt genomblödning. I dessa situationer är behandlingstiden längre än sex 

månader med en amputationsrisk på över 50–85 %. Enligt WHO (2011) kan minst hälften av 

alla amputationer förebyggas genom prevention. Förutom risken för amputation medför 

komplikationer även lidande och nedsättning av livskvalitet. Personer med diabetes drabbas 

lättare även av depressioner. Depressionen kan vidare leda till ännu större förlust av 

motivation att hantera sin diabetes. Följden kan bli högre blodglukoshalter och uppkomst av 

diabeteskomplikationer som till exempel fotsår.  
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På grund av risken för dessa komplikationer är det angeläget att studera tidigare forskning för 

att få kunskap om hur fotsår hos personer med diabetes kan förebyggas.  Vårdpersonal 

behöver ökad kompetens när det gäller kunskap om prevention genom utbildning för att öka 

patientens följsamhet till vården. För att kunna hjälpa och stötta personer med diabetes att 

engagera sig i den egna vården måste distriktssköterskan ha kunskap om patientutbildning och  

 

2 Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva utbildning som preventiv åtgärd för att 

förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes.  

 

 

3 Metod 

3.1 Design 

Studien har genomförts som en litteraturstudie med deskriptiv design. Metoden följde ett 

flödesschema för litteraturstudier enligt Polit och Becks (2012). Det innebar att en sökstrategi 

utformades utifrån syftet, vilket i denna studie blev artikelsökning i elektroniska databaser. 

 

3.2 Datainsamling  

3.2.1 Sökstrategi 

För att kunna besvara studiens syfte och finna relevanta vetenskapliga artiklar genomfördes 

sökningarna i olika elektroniska databaser. Provsökningar genomfördes i databaserna 

Cumulativa Index of nursing and Allied Health (Cinahl), Medline, Pubmed och Cochrane 

Database of Systematic Reviews and protocols (Cochrane) för att undersöka tillgång av 

studier om diabetes och fotsår samt hitta relevanta sökord för litteraturstudien.  

 

Den slutgiltiga elektroniska sökningen genomfördes i databaserna Pubmed och Cinahl. De 

sökord som användes var: diabetes mellitus, nurs (nurses i Cinahl), patient education, 

prevention, diabetic foot, ulcer. Dessa sökord användes i olika kombinationer för att få fram 

ett brett resultat från olika artiklar. För att hitta de för studien relevanta sökorden, användes 

svenska Medikal Subjekt Headings (MeSH) samt Cinahl Headings. För att utvidga sökningen 

användes trunkering på nurs i databasen Pubmed. Sökningarna och de olika kombinationerna 

visas i en artikelmatris, se bilaga 1. Manuell sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes 

utifrån de för studien relevanta artiklarnas referenslista (Forsberg & Wengström, 2008). 

  

3.3 Urval  

Inklusionskriterierna bestod i att artiklarna skulle vara relevanta till studiens syfte, vara 

vetenskaplig granskade samt innehålla utvalda sökord. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska och publicerade mellan åren 2002- 2012 samt gälla vuxna personer äldre än 19 år. 

Artiklar som inte svarade på studiens syfte exkluderades. 

 

I det första urvalet lästes samtliga funna artiklars titel. De titlar som verkade relevanta och 

handlade om ämnet valdes, 159 stycken. I urval två lästes artiklarnas abstract, 51 stycken. De 

för studien relevanta artiklarna skrevs ut direkt från databasen eller beställdes via biblioteket. 

I urval tre lästes samtliga artiklar, 17 stycken, i sin helhet. Artiklarna valdes utifrån studiens 

inklusionskriterier och syfte. Fyra artiklar var dubbletter och exkluderades. De artiklar som 
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hörde till andra ämnes områden det vill säga inte svarade på studiens syfte, exkluderades. 

Även artiklar som inte höll vetenskaplig kvalitet exkluderades. De artiklar som slutligen 

inkluderas i studien var relevanta för studiens syfte. Sjutton artiklar valdes från de två 

systematiska sökningarna och sex artiklar framtogs manuellt (Forsberg & Wengström, 2008, 

Polit & Beck, 2012). Urvalsprocessen redovisas i en sökmatris, se bilaga 1. 

 

3.4 Värdering 

I arbete ingick arton stycken kvantitativa artiklar och fyra kvalitativa artiklar.  

Värdering av samtliga artiklar gjordes utifrån formulerat syfte, urval, undersökningsgrupp, 

metod, inklusion- och exklusionskriterier, mätmetoder, bortfall samt studiernas 

generaliserbarhet, överförbarhet och klinisk relevans. De kvalitativa artiklarna värderades 

utifrån bland annat syfte, metod och dataanalys (SBU, 2012), se bilaga 2. De kvantitativa 

artiklarna granskades utifrån Forsberg och Wengströms (2008) mall för kvalitetsbedömning 

av studier med kvantitativ metod, Randomized Clinical Trial (RCT), samt Clinical Controlled 

Trial (CCT), se bilaga 3. 

 

Poängsättning av artiklarna gjordes utifrån en egen modifierad mall av SBU (2012) och 

Forsberg och Wengström (2008) granskningsmallar samt William, Stoltz och Bahtsevanis 

(2011) rekommendationer, se bilaga 4 och 5. Varje fråga i mallen som fick ett ja, alltså ett för 

studien positiv svar, blev en poäng. Noll poäng gavs till frågor där svaret var otillräcklig eller 

saknades.  Summan av bedömningen räknades om i procent av den totala poängsumman. 

Genom att ha procentberäkning istället för rena tal ökade möjligheten att jämföra olika studier 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Studier som poängsattes med 80-100 % räknades som 

studie med högt bevisvärde, 61-79 % innebar måttlig bevisvärde. Studier med 60 % och under 

sågs som studie med lågt bevisvärde. En artikel exkluderades på grund av lågt bevisvärde. 

Värderingen av artiklarna presenteras i artikelmatrisen, bilaga 6. 

 

3.5 Dataanalys  

Varje inkluderad artikel lästes i sin helhet av båda författarna, minst två gånger för att få 

förståelse för materialet. För att göra materialet mera överskådligt sammanställdes det 

huvudsakliga delarna från bland annat syfte, metod och resultat del. De presenteras i en 

artikelmatris, se bilaga 6 (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Resultat som verkade 

relevant för studien ströks under och sammanställdes i ett eget dokument. Därefter 

analyserades hela resultatet.  Understrykningspennor i olika färger användes för att hitta och 

markera resultat som berörde samma ämnen. Detta fortsatte till inga nya ämnen hittades. 

Genom att färglägga liknande resultat tydliggjordes kategorier. Utifrån kategorierna kunde två 

olika teman urskiljas. Med hjälp av dessa teman och kategorier har resultatet i studien 

strukturerats (Polit & Beck, 2012). I ett par studier användes delar av metod för att tydliggöra 

deras resultat. 

 

Vid granskning av de kvalitativa artiklarna skulle forskarna tydligt beskrivit bland annat syfte 

och val av metod. Vidare skulle forskarna klargjort urvalet. Resultatet skulle vara överskådligt 

redovisat utifrån kategorier eller mönster. Det var även viktigt att forskaren diskuterat sin roll 

i studien. Vikt låg på pålitlighet och noggrannhet (SBU, 2012). 

 

Vid granskning av de kvantitativa artiklarna skulle forskaren även här tydligt beskrivit sitt 

syfte och val av metod. Urval och bortfall skulle vara beskrivet och diskuterat. För att studien 

skulle hålla god kvalitet var det viktigt att de mätinstrument som använts var reliabla det vill 
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säga att mätte det de avsåg. Studien skulle kunna upprepas och visa samma värden. Forskaren 

måste även visa på god validitet genom att mäta det som är väsentligt i sammanhanget och 

undvika systematiska fel (Polit & Beck, 2012). 

 

3.6 Etiska överväganden 

Forskningen ska vara i överensstämmelse med god vetenskaplig praxis och forskaren ska vara 

väl insatt i den vetenskapliga litteraturen. Det är forskarens plikt att i all forskning skydda 

berörda personernas liv, hälsa, privatliv och värdighet (Polit & Beck, 2008). Vid 

genomläsning av artiklarna skulle det framgå tydligt att etiska kommittén hade godkänt 

studien (Forsberg & Wengström, 2008). Det var viktigt att forskarna tagit hänsyn till de 

grundläggande etiska principerna som autonomiprincipen, som innebär respekt för andras 

förmåga till autonomi och integritet. Godhetsprincipen innebär en strävan efter att göra gott. 

Principen att inte skada innebär att inte utsätta någon för skada. Rättviseprincipen som 

innebär att alla personer ska behandlas lika (Ewles & Simnett, 2008). 

 

Metoden i de olika artiklarna har studerats för att få inblick i inklusionskriterierna, 

urvalsgrupp, och information till deltagarna. Projektets syfte, uppläggning med beskrivning av 

samtliga delar däribland metoden som skulle användas skulle ingå. Resultatet från de olika 

artiklarna har sammanställt objektivt utan påverkan från förförståelse. I föreliggande studie 

har även resultat som inte stöder författarnas åsikter tagits med (Forsberg & Wengström, 

2008).  

 

4 Resultat 
Teman som framkom var vårdgivaren samt Patientutbildning utifrån sammanlagt nio olika 

kategorier.  Kategorierna vårdgivarens uppgift, uppmuntran till egenvård och 

utbildningsprogram tillhörde det första temat. Till det andra temat, patientutbildning hör 

kategorierna skriftlig patientutbildning, patientutbildning individuellt och i grupp, 

patientutbildning via telefon samt patientutbildningens effekt.  

 

4.1 Vårdgivaren 

4.1.1 Vårdgivarens uppgift 

En betydande uppgift för den som ger patientutbildning är att göra personen mer medveten 

om komplikationer av diabetes. Dessutom bör personen hjälpas till att bli mer självständig när 

det gäller att klara av sjukdomen. Vårdgivaren ska förstå vikten av prevention och utforma 

vården kring det (Bacou-Debussche & Debussche, 2003). Enligt Searle et al. (2008) bör 

vårdgivaren öka patienternas motivation och uppmuntra patienten att delta i patientutbildning 

angående diabetes och prevention. Patientutbildningen bör innefatta en strävan från 

vårdgivaren att förbättra patienternas kunskaper angående vikten av en fungerande egen vård 

vid diabetes. Det är även av betydelse att olika vårdgivare strävar till gemensamma riktlinjer 

och mål vid diabetes vård och prevention av diabetes komplikationer (Mazze et al. 2008). 

Vårdgivaren kan ställas inför hinder, i form av tidsbrist eller brist i kunskap som begränsar 

möjligheten att engagera sig i patientutbildningen (Bascou-Debussche & Debussche, 2008; 

Bundesmann & Kaplowitz, 2011; Searle et al., 2008). Genom att vårdgivaren är engagerad 

och skapar en effektiv vårdkommunikation med personen ökar möjligheten till prevention 

(Searle et al., 2008). 
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4.1. 2 Uppmuntran till egenvård 

Egenvård är en av de faktorerna som behövs för att förebygga uppkomsten av fotsår. Detta 

innebar att patienterna bör få en adekvat utbildning i egenvård för att kunna utföra den på ett 

riktigt sätt (Liang, Dai, Zuojie, Zhou, & Meijuan, 2012; Borges & Ostwald, 2008). Det är av 

vikt att vårdpersonal uppmuntrar patienterna till utbildning för att öka motivation till egenvård 

som ger en bättre prevention av diabetes komplikationer (Bundesmann & Kaplowitz, 2011).  

 

Patientutbildningen kring egenvård bör även innehålla praktiska moment där vårdgivaren går 

igenom och visar alla moment som rekommenderas till en daglig fotvård för patienter med 

diabetes. Patienterna bör få utbildning i att tvätta sina fötter dagligen med oparfymerad 

antibakteriell tvål. De bör också inspektera fötterna dagligen. En spegel kan användas för att 

lättare upptäcka eventuella skador på fotsulorna. Det är även av vikt att upplysa patienterna att 

smörja sina fötter. De bör undvika att smörja emellan tårna för att på detta sätt minskar risken 

till bakterie bildning (Borges & Ostwald, 2008). Patientutbildning och rätt utförd fotvård 

skulle innebära minskade risker för utveckling av fotsår och minska riskerna till fot 

amputationer (Borges & Ostwald, 2008; Bundesmann & Kaplowitz, 2011).  

 

4.1.3 Utbildningsprogram 

I en studie av Fujiwara et al. (2011) utformade sjuksköterskor ett utbildningsprogram kring 

fotvård och egenvård av fötterna utifrån indelning, klassificering av fotstatus. Studien visade 

en minskning eller förbättring av sår under en två års period. De personer som fick fotsår, fick 

det till följd av konstaterad perifert neuropati och mindre trauman på fötterna. Beroende på 

fotstatusen fick personerna delta i mer täta utbildningstillfällen. De personer som hade 

befintliga sår fick råd och utbildning kring skötsel av fötterna en gång i månaden. De som 

hade friska fötter fick utbildning en gång per år där utbildningen fokuserade på olika saker 

beroende på vad patienten behövde. Programmet inkluderade allmän utbildning i egenvård 

vid diabetes, utbildning om vikten av att inspektera sina fötter regelbundet, riskerna av att 

utsätta sina fötter för traumatiska skador och utbildning i fotvård. I detta program ingick också 

att sjuksköterskan tog omedelbar kontakt med en läkare (dermatolog) för konsultation vid 

misstanke på försämringen av fotstatusen. Detta sätt att bedriva utbildning har visat minska 

riskerna för personer med diabetes att drabbas av fotsår (Fujiwara et al., 2011).  Enligt Liang 

et al. (2012) rekommenderas utbildningsprogram som ges av ett multidisciplinärt team och 

leds av en diabetessjuksköterska där mötestillfällen med diabetes patienter som tillhör 

riskgruppen att utveckla fotsår ökar beroende på hur hög risken är.  

 

Enligt Searle et al. (2008); Khamseh, Vatankhah och Baradaran (2007) och Burnside et al., 

(2007) bör individuella aspekter spela en betydande roll i utformningen och planeringen av 

patientutbildning för personer med diabetes. Den bör vara utformad enligt given mall men 

individ anpassad för att ge gott resultat. Dem individuella aspekterna speglas i personernas 

individuella förutsättningar att korrekt förstå och utföra alla dem upplysningar som 

vårdgivaren förmedlar (Searle et al., 2008). Enligt en studie av Vatankhah et al. (2009) fanns 

en skillnad mellan överviktiga och normalviktiga personer vad gäller följsamhet till ett 

utbildningsprogram i skötsel av fötterna. Efter genomgången utbildning var kunskapsnivån 

jämlik mellan grupperna men skötseln av fötterna skilde sig åt. Personer med normalvikt 

skötte fötterna i större utsträckning.  Enligt Khamseh et al. (2007) hade den allmänna 

utbildnings nivån betydelse för patientens kunskaper angående fotvård vid diabetes. Personer 

som har en lägre allmän utbildningsnivå hade sämre vetskap om vikten av en god egenvård 

vid diabetes vilket resulterade i att de också fick mera komplikationer i form av fotsår. 
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Personer som hade en högre utbildning hade större benägenhet att själva skaffa sig relevant 

information. De har också lättare att förstå och följa alla råd om god fotvård.  

 

 

Patientutbildningen bör vara muntlig, relevant och strukturerad. Den bör också upprepas vid 

flera utbildnings tillfällen. Det är av vikt att den inkluderar upplysning angående riskerna av 

att drabbas av fotsår och information av vikten av en dagligen utförd fot vård (Borges & 

Ostwald, 2008; Ko, Lee, Kim, Kang Kim., 2011; Liang et al., 2012). Enligt Liang et al. 

(2012) bör patientutbildning även inkludera skriftlig information. Enligt en studie av 

Vatankhah et al. (2009) visste få personer vad som menades med fotsår och att även små sår 

kunde utvecklas till större sår och i värsta fall leda till amputation. Deltagarna trodde att 

orsaken till amputation var alltid dålig blodcirkulation. De trodde också att i mycket sällsynta 

fall kunde sår som inte sköts om leda till amputation. Flera av deltagarna kunde efter en 

informations träff med till exempel fotspecialisten inte återge vad som sagts men var rädda för 

att ställa frågor. Patienter var ofta passiva i mötet med fotspecialisten och kände sig inte 

delaktiga i det som bestämdes kring vården av deras fötter. I en studie av Holmström och 

Rosenqvist (2005) studie visade att patienter ofta missuppfattar den information som ges av 

vårdpersonal. Studien visade också att det behövs upprepningar kring utbildning för att 

förhindra missförstånd. 

 

I en studie av Schmidt, Mayer och Panfil (2008) där personer genomgått utbildning angående 

egenvård vid diabetes. De utvecklade fotsår i mindre utsträckning. De som hade fått 

utbildning vid tre tillfällen hade bättre förståelse, utförde egenvård i större utsträckning och 

mer kontinuerligt än dem som hade fått utbildning vid endast ett tillfälle. En adekvat 

prevention av fotsår kan vara möjlig bara om personen själv är involverad genom utbildning 

och praktik. Personerna bör delas upp i grupper med hänsyn till risk kategorierna för att 

utveckla fotsår. Detta ska vara grunden för att bestämma antalet utbildnings träffar en patient 

behöver. Vidare bör utbildningen baseras på patienternas individuella behov och 

förutsättningar (Schmidt et al., 2008).     

 

4.2 Patientutbildning  

4.2.1 Patientutbildningens effekt   

Patientutbildning i egenvård vid diabetes har visat sig vara ett betydande faktor i preventionen 

av diabetes komplikationer så som fotsår. Utbildningen bör upprepas vid flera olika tillfällen 

och innehålla samma information. Utbildningen bör vara muntlig och på detta vis leda till en 

effektiv kommunikation emellan patienten och vårdgivaren. Vikten av ett stabilt HbA1c värde 

för att förhindra olika komplikationer till diabetes bör finnas med i utbildningen (Bundesmann 

& Kaplowitz, 2011). I en studie av Lincoln et al. (2008) sågs patientutbildning ge en 

förbättring vad gäller patientens skötsel av fötterna samt uppkomst av sår men antalet 

amputationer samt patientens upplevda livskvalitet och humör påverkades inte.   

 

En studie av Goudsvard, Stolk, Zuithoff, de Valk och Rutten (2004) visade att 

patientutbildning har en positiv effekt på minskning av riskerna för diabetes komplikationer.   

Dessutom sågs en förbättring vad gäller värdet av HbA1c.  Men redan efter 18 månader 

verkade nyttan ha försvunnit då det inte sågs någon kvarvarande skillnad mellan de olika 

grupperna i studien.  
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4.2.2 Patientutbildning via telefon 

I en studie av Kim, Kim och Ahn (2005) fick patienterna meddelande via Short Messaging 

Service (SMS), meddelande per mobiltelefon, eller Internet baserad meddelande. Patienterna i 

undersökningsgruppen fick dagligen lägga in sina blodglukosvärden i en databas. Utifrån det 

värdet fick de ett meddelande från sjuksköterskan via telefon eller datorn om hur de skulle 

förhålla sig till det. Det sägs en förbättring när det gäller värdet av HbA1c. 

  

I en annan studie av Sigurdardottir, Benediktsson och Jonsdottir (2009) fick patienterna både 

ett individuellt möte med vårdgivaren samt ett telefonsamtal en gång i veckan i fem veckor. 

Studien visade att även om kunskapsnivån angående sjukdomen diabetes ökade fanns ingen 

skillnad när det gäller patientens egenvård eller empowerment. Detta resultat visade också 

Lincoln, Ratford, Game och Jeffcoare (2008) studie som dessutom visade ingen effekt på 

minskning av uppkomsten av fotsår.  

 

4.2.3 Patientutbildning individuellt och i grupp 

Enligt en studie av Annersten Gershater, Pilhammar, Apelqvist och Alm-Roijer (2011) 

utformades patientutbildning så att den baserades på ett utbildningstillfälle med 

diabetessköterskan. De som deltog i studien hade redan utvecklat fotsår eller hade redan läkta 

fotsår. Vid ett första mötet handlade utbildningen om allmän muntlig och skriftlig information 

angående egenvård vid fotsår. Vid nästa utbildnings tillfälle diskuterades olika frågor med 

vårdgivaren och på detta sätt togs relevanta frågor upp. Studien visade att patientutbildning 

som gavs i grupp till personer med diabetes inte hade tillräcklig god effekt. Ooi et al.(2007) 

studie visade till skillnad från Annersten Gershater et al. (2011) att patientutbildning i grupp 

gav positiv resultat men att storleken på gruppen hade betydelse för hur bra resultatet blev. 

 

I en studie av Polonsky et al. (2003) fick personerna gå en tre och en halv dags lång 

utbildningsprogram. Patienterna fick lära sig om sjukdomen diabetes, dela erfarenhet och fick 

information om medicinering för att klara av sjukdomen. Utbildningen skedde både 

individuellt och i grupp. Bland dem som deltog sågs en klar förbättring vad gäller motion och 

kost. Förbättringarna ökade eller förblev den samma efter två till tre uppföljningar i form av 

utbildning. För de grupper som inte fick några uppföljningar sågs en försämring snabbare och 

effekten av utbildningen som sågs i början av studien vad gäller förbättrad blodglukosnivå 

försvann.  

                

4.2.4 Skriftlig patientutbildning 

Enligt Lindenmyer, Withlock, Sturt och Griffith (2010) hade deltagarna i deras studie 

svårigheter att ta till sig utbildning som gavs i skriftlig form. Den ansågs vara för omfattande. 

Vissa ansåg att en diabetes manual eller broschyr skulle kunna uppmuntra de att mer 

självsäkert se över sin livssituation och införa förbättringar i det dagliga livet. Dessa 

förbättringar kunde gälla ätvanor och mål för beteendeförbättringar som ledde till 

livsstilsförbättringar. Att få en manual som också ka användas till en anteckningsbok eller 

dagbok verkar ha en god effekt. Några hade också satt upp mål som till exempel att nå 

idealvikter eller att göra allt för att undvika behov av insulin men få hade en utstakad plan för 

hur det skulle gå till. 

 

Studien av Vatankhah et al. (2009) visade att flera av patienterna som hade fått skriftlig 

information i form av broschyr inte läste igenom de. Den informationen föll bort. Även 

studien av Gravely, Hensley och Hagood-Thompson (2011) visade att bland patienter som fått 
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skriftlig informations material var det endast 53,3 % som faktiskt läste igenom de. Flera av 

deltagarna ögnade igenom de men läste det inte vidare i sin helhet. Den andra gruppen 

patienter blev erbjudna att titta på en videofilm under sjukhusvistelsen och på så sätt fick 

samma information. Vissa av patienterna tittade på videofilmen två till tre gånger. Resultatet 

visade en klar förbättring vad gäller kunskap hos dem som såg videofilmen jämfört med de 

patienter som fick skriftlig information. Studien visade också att det var sällan några 

familjemedlemmar som deltog i utbildningsprogrammen.  

 

5 Resultatsyntes 
Trots vikten av prevention för att undvika diabetes komplikationer visar studien att det inte 

görs egenvård i så stor omfattning som det borde. Prevention till personer med diabetes är 

nödvändigt för att förebygga följdkomplikationer till sjukdomen där patientutbildning är en 

nödvändig del.  Patientutbildning ska uppmuntra till egenvård, vara individanpassad samt 

innehålla konkreta råd kring skötsel av fötterna. Patientutbildning kring fotvård och egenvård 

av fötterna bör ske utifrån indelning och klassificering av personens fotstatus. Den bör 

utformas både skriftlig och muntlig samt ges vid flera tillfällen. Det är dessutom av vikt att 

patientutbildning uppmuntrar till egenvård. Strukturerad sjukvård och kunnig vårdgivare ger 

goda resultat vid prevention. 

 

 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

En deskriptiv litteraturstudie har använts för att det är en metod som enligt Forsberg och 

Wengström (2008) sammanfattar forskning och lyfter fram bevis, viktiga för vård, 

omvårdnad, utbildning och omvårdnadsforskning. En litteraturstudie kan även visa på och 

identifiera brister i aktuell forskning. En litteraturstudie var en lämplig metod för föreliggande 

studie då syftet var att beskriva utbildning som preventivåtgärd för att förebygga fotsår hos 

vuxna personer med diabetes. 

 

Innan den slutgiltiga sökningen gjordes i databasen Pubmed och Cinahl, gjordes flera 

provsökningar i olika databaser. Den första provsökningen genomfördes i databasen Pubmed 

för att få en uppfattning om hur mycket som publicerats och vilka avgränsningar som var 

lämpliga. Pubmed produceras av amerikanska National Library of Medicine och innehåller 

uppgifter om dokument som är publicerade från och med år 1966 och innehåller mer än 30 års 

material. Databasen Pubmed valdes för att den är välstrukturerad och har ett system av 

nyckelord, så kallade MeSH. Nyckelorden är ordnade hierarkiskt, i över- och undergrupper. 

Om de används riktig kan väsentligt material hittas snabbt och effektivt (SBU, 2012). Den 

andra provsökningen gjordes i databasen Cinahl på grund av att ämnesområdet för arbetet var 

inom omvårdnad. På Cinahl är omvårdnadsforskning rapporterad sedan 1982. Den tredje 

provsökningen gjordes i databasen Cochrane (SBU, 2012). Det upplevda problemet med 

databasen Cochrane var att det var medicinsk inriktade artiklar som är mera lämpade för 

läkaryrket. Att göra flera provsökningar gav till resultat att vår kunskap kring detta ökade. 

Den färdighet vi har fått med oss kommer att vara till nytta i vårt framtida yrke som blivande 

distriktssköterskor. För att kunna arbeta evidensbaserat är det angeläget att ha kunskap om 

nya rön. Detta underlättas med kännedom kring tillvägagångssätt för sökning av artiklar. 

 

När det gäller databasen Cinahl användes även sökordet nurses, detta trots att det är en 

omvårdnads databas. Orsaken till detta val är att flera relevanta artiklar hittades när sökordet 
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nurses användes. De sex manuellt funna artiklarna fanns på referenslistor från artiklar som 

hittades i provsökningarna. Två av artiklarna kom fram genom en provsökning i Pubmed och 

en annan provsökning i Cinahl. Efter sammanställningen av sökorden och den sista sökningen 

fanns dessa artiklar inte med. Trots hjälp från olika bibliotekarier kom dessa artiklar inte fram. 

Men på grund av artiklarnas innehålls behölls de. Resterande manuella artiklar hittades i 

andra artiklars referenslista. 

 

Att vara objektiv i inkludering och exkludering av artiklar, och inte färgas av tidigare kliniska 

erfarenhet har varit av vikt. Något som varit svårt att undvika på grund av flera års 

arbetslivserfarenhet inom vården. När det gäller val av sökord finns en medvetenhet om att 

andra sökord eller andra kombinationer av sökord skulle kunna ha använts för att eventuellt 

utöka tillgång av artiklar. De sökord som valdes motsvarar syftet och användes för att 

sökningen inte skulle bli för bred, för snäv eller utanför ämnet.  Begränsning utökades också 

till vuxna i åldern 19 år och uppåt. I sökningen sattes begränsningarna in redan i andra 

sökningen för att minska antalet träffar och inte få för spridda artiklar (SBU, 2012). En styrka 

i arbetet är att två författare var för sig har granskat och analyserat de inkluderade artiklarna. 

Aktuell forskning har använts då tidskrifterna har publicerats mellan 2002-2012. Dessutom 

har både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderats något som författarna upplever har 

varit arbetet till nytta. De kvalitativa artiklarna har gett en mer djupgående insyn i ämnet och 

de kvantitativa har gett inblick i hur det ser ut över lag.  

 

Objektiviteten har bekräftats genom att allt material bevaras så att det är tillgängligt för 

granskning och genomgång (Ewles & Simnett, 2008). När det gäller etiska överväganden i 

studierna har samtliga inkluderade artiklar utom en enbart nämnt att de har blivit 

etisktgranskade och godkända av en etiskkommitté. I den sista studien har även ekonomisk 

ersättning diskuterats. Forskarna i den studien poängterar att forsknings uppdraget kommit 

från sjukhuset och inget läkemedelsföretag. Samtliga artiklars resultatdel har redovisats. 

Artiklarna finns uppsamlade för granskning vid senare tillfälle. Hur har vi gjort Kolla andra 

 

Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att kritiskt granska de utvalda artiklarna som 

används i en litteraturstudie. I de kvantitativa artiklarna ska forskarna tydligt beskriva: sitt 

syfte med studien, metoden för data insamlingen och att urval ska ha gjorts korrekt enligt 

studiens design. Resultaten i studierna ska redovisas med hjälp av siffror och statistiska 

beräkningar. För att en studie ska ha en god kvalitet måste den uppfylla kraven på reliabilitet 

och validitet. Validitet innebär hur väl ett mått mäter det är avsatt att mäta eller hur väl det 

som mäts står för något i verkligheten. Reliabilitet innebär att studien kommer att ge samma 

resultat om den upprepas. Detta har gjorts i beaktande i valet av de artiklar som inkluderats i 

arbetet. Redan tidigt exkluderades artiklar där metoden inte var grundligt beskrivet. Enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) finns en risk att artiklarna i en litteratur studie 

värderas för högt. Detta har undvikits genom att varje artikel granskats enskilt och därefter har 

granskningsmallarna jämförts. Den slutgiltiga värderingen sammanställdes för att värdera så 

korrekt som möjligt.  

 

Av de arton artiklar som granskades enligt Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmall 

var sju artiklar kliniska studier utan slumpmässig urval. Vid granskning av kvalitativa studier 

är det viktigt att forskarna har tydliggjort sitt syfte. Det är frågeställningen som styr valet av 

metod inom kvalitativ forskning. Dataanalysen bör vara förenlig med forskningsdesignen. Det 

är viktigt att resultaten presenteras på ett överskådligt sätt med teman eller kategorier utifrån 

analysen. I en kvalitativ studie ska betoningen vara på pålitlighet, överensstämmelse och 

noggrannhet (SBU, 2011). För att kunna presentera artiklarna i en artikelmatris var författarna 
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tvungna att läsa igenom artiklarna flera gånger vilket ökade förståelsen för materialet och det 

blev mer begripligt. Artikelmatrisen gjorde också att materialet blev mer överskådlig och det 

underlättade sammanställningen av resultatet. 

 

I bakgrunden har flera böcker använts. Efter noggrann genomgång av böckerna och 

diskussioner har dessa valts att ingå i bakgrunden. En av dessa böcker är av Wikblad (2006) 

och handlar om omvårdnad av patienter med diabetes. Den boken valdes på grund av att den 

rekommenderas vid vidareutbildning för sjuksköterskor inom diabetes.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Personer med diabetes har rätt att få hjälp med sin sjukdom från sjukvården. Detta gäller både 

på kort och på lång sikt. Som tidigare nämnt i bakgrunden har personer med diabetes olika 

behov av behandling och även varierande risk för utveckling av diabetes komplikationer 

(SBU, 2009). Detta ställer stora krav på sjukvården. Flera av de inkluderade artiklarnas 

resultat understryker vikten av ett strukturerad och välfungerande vård kring behandling av 

diabetes och prevention (Mazze et al. 2008; Bacou-Debussche & Debussche 2008). En 

välfungerande sjukvård innebär också kunnig personal som är kompetent att utföra en god 

diabetesvård. För att åstadkomma detta är det av vikt att även vårdpersonal får kontinuerlig 

utbildning i diabetesvård (Mazze et al., 2008). Vidare menar Mazze et al. (2008) och Bacou-

Debussche och Debussche (2008) att kunnig personal ger goda resultat vad gäller prevention 

vid diabetesvård. I föregående studie framkommer det att alla involverade kring 

diabetesvården bör sträva efter gemensam vård och prevention för att hindra uppkomst av 

diabetes komplikationer.  

 

I en studie av Fujiwara et al. (2011) framkom det att sjuksköterskor önskade få utbildning i 

hur de ska öka patientens empowerment. Enligt Kliim Petersen, Tribbler och Molstedt (2008) 

är vid empowerment viktigt att den som ska utbilda definierar sin egen syn och roll på 

empowerment.  De menar också att genom att stärka vårdgivaren ges den möjlighet att ge 

adekvat kunskap och vägleda andra till att komma till insikt och ta ansvar för egenvård. Enligt 

Dorothea Orems egenvårdsteoriteori (Berbiglia & Banfield, 2010) syftar sjuksköterskans 

handlingar till att främja andra människors förmåga till effektiv och fortsatt egenvård. Det är 

därför betydelsefullt att vårdgivaren får utbildning kring sjukdomen diabetes samt olika 

tekniker för stärka personens motivation och öka empowerment. Detta leder till att 

själförtroende ökar och personen kan ta mer ansvar för egenvården. Vårdgivaren behöver 

också handledning för att kontinuerligt kunna utvärdera sitt arbete och få önskat resultat i 

samband med patientutbildning.   

 

En annan reflektion som uppstod under artikelgenomgången var att många personer med 

diabetes saknade grundläggande kunskap kring sjukdomen samt att flertalet hade fått 

patientutbildning vid bara enstaka tillfällen. Det upprepades inte.  Det behövs en uppföljning 

vad gäller patientutbildning för att behålla motivationen och att personen ska fortsätta känna 

empowerment. Inte minst för att komplikationerna blir fler eller uppkommer i större 

utsträckning ju längre tid personen haft sjukdomen (Goudsvard et al., 2004). I Bacou-

Debussche och Debussche (2008) och Searle et al. (2008) studie framkommer det att 

kunskaper om diabetes komplikationer och vikten av prevention ökar personens förmåga att 

självständigt klara av sjukdomen. Enligt Kliim Petersen et al. (2008) är empowerment ett sätt 

att stärka personer så att de själva kan ta ansvar för det egna livet. Patienten bör få kunskap 

och motivation för att kunna fatta beslut och göra välgrundade val för egenvård. Resultatet i 
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föreliggande studie visar på vikten av patientutbildning för att öka medvetenheten kring 

sjukdomen och dess komplikationer.  

 

 

En annan aspekt på patientutbildning som framkommit i studien är att patientutbildning som 

förmedlas bör innehålla information kring vikten av en adekvat diabetes behandling och 

vikten av att uppnå en blodglukosnivå som är så normal som möjligt. Vårdgivaren bör även 

förmedla betydelsen av att personen uppfattar allvaret av alla diabetes komplikationer som 

kan uppstå. I samband med denna förståelse växer även förståelse av vikten att förhindra alla 

diabetes komplikationer. Flera artiklar (Liang et al., 2012; Fujiwara et al., 2011; Borges & 

Ostwald, 2008; Bundesmann & Kaplowitz, 2011) menar att patientutbildning kring egenvård 

bör innefatta praktiska moment kring skötsel av fötterna. Enligt Fujiwara et al. (2011) behöver 

personen få instruktion för att kunna utföra egenvård av fötterna och bli självständiga. Enligt 

Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan genom att urskilja och värdera personens resurser 

och förmåga till egenvård ge undervisning och stöd. Sjuksköterskan ska även motverka 

komplikationer i samband med sjukdom och vård. Enligt Orem (Berbiglia & Banfield, 2010) 

är omvårdnadens övergripande mål att den som drabbas av en sjukdom så mycket som möjligt 

ska utföra egenvårdsbehoven själv. Genom en utveckling ska personen upptäcka och utveckla 

det egna nedärvda förmågan och ta ansvar för det egna livet (Kliim Peterson et al., 2008).  

 

Personer som drabbas av en sjukdom, speciellt en kronisk sjukdom bör få alla verktyg som 

behövs för att kunna vara så självständiga som möjligt och ta ansvar för den egna vården. 

Diabetes är kronisk sjukdom med många svåra komplikationer. För den som drabbas kan det 

vara en stor omställning i livet. Det behövs därför kunnig personal som genom att delge 

kunskap i form av patientutbildning ska möjliggöra för den som drabbats av sjukdomen att 

leva ett anpassat men fullkomlig liv. En god prevention av diabetes komplikationer kräver en 

god samverkan mellan patienter och vårdgivare. Det är nödvändigt för vårdgivaren att både 

kunna avgöra vad adekvat information är för patienten och att kunna förmedla den på ett 

adekvat sätt. Detta skapar en engagerad vårdgivare som har lättare att motivera patienterna i 

att delta i patientutbildning. 

 

På grund av olika förutsättningar att förstå och ta till sig information bör patientutbildning 

vara individanpassad. Enligt flera studier (Searle et al., 2008; Khamseh et al., 2007; Borges & 

Ostwald, 2008; Burnside et al., 2007) bör patientutbildning individanpassas för att ge önskat 

resultat. Personer som har en högre utbildning ha visat sig ha lättare för att förstå och följa 

instruktionerna kring en god fotvård (Vatankhah et al., 2009). En förklaring till detta kan vara 

att personer med högre utbildningsnivå har bättre förutsättningar för att själva skaffa sig 

adekvat information kring diabetesvården. Björvell och Insulander (2008) menar att genom att 

fokusera på den enskildes behov av egenvård och nödvändiga vardagsaktivitet kan stöd och 

uppmuntran ges. Genom att personen står i centrum kan också synen på den egna förmågan 

och delaktighet i vården öka. Enligt Socialstyrelsen (2005) bör sjuksköterskan genom att vara 

lyhörd, ge stöd och vägledning öka patientens delaktighet i vården.  

 

Ytterligare reflektion som uppkom under artikelgranskningen var att det sågs en skillnad 

mellan överviktiga och normalviktiga när det gäller att följa ett utbildningsprogram vad gäller 

skötsel av fötterna (Vatankhah et al., 2009). En orsak till detta kan vara att personer med 

övervikt har flera områden att tänka på som till exempel viktminskning, motion och skötsel av 

fötterna. Enligt Björvell och Insulander (2008) behöver sjukvårdpersonal kunna ge 

uppmuntran och tillsammans med personen sätta upp mål. Genom att sätta upp mål, utveckla 

en handlingsplan och utvärdera resultatet kan personens motivation att fortsätta mot målen 
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stärkas. Personen behöver mål för egenvård för att nå empowerment. Dessutom är det av vikt 

att utvärdera egenvården och se om målen har nåtts.  

 

Bland de olika utbildningsprogrammen som användes i studierna framkom det att muntlig 

patientutbildning i kombination med skriftlig information gav resultat (Liang et al., 2012). Att 

använda en anteckningsbok eller informations broschyr som personen kunde anteckna i ledde 

till ökad kunskap och medvetenhet om diabetes (Lindenmyer et al., 2010).  

 

Något som förvånade under sammanställningen av artiklarna var Holmström och Rosenqvist 

(2005) studie som handlar om missuppfattningar om grundläggande kunskaper kring diabetes 

och dess komplikationer. Trots att det ibland delges tillräckligt med information sker det ändå 

missförstånd. Personen kan ibland ha svårt att förstå och ta till sig preventiva åtgärder på 

grund av oförmåga att förstå. Genom information och utbildning som upprepas där 

kunskapsnivån följs upp kan dessa missförstånd rätas till. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska 

sjuksköterskan för att förebygga ohälsa försäkra sig om att patienten har förstått innebörden 

av informationen.  

 

Den enda studie som sa emot nyttan med patientutbildning var Lincoln et al. (2008) studie. 

Deras syfte var att utvärdera effekten av ett utbildningsprogram när det gäller sekundär 

prevention av fotsår. Det de kunde se var att patientutbildning gav en förbättring vad gäller 

patientens skötsel av fötterna samt uppkomst av sår men att antalet amputationer förblev de 

samma. Dessutom kom de fram till att den upplevda livskvaliteten och humöret inte 

påverkades av patientutbildning något som inte hörde ihop med deras syfte. Även om 

komplikationer hör till diabetes och att alla komplikationer inte kan förebyggas är även små 

förbättringar av positiv betydelse. Att endast ge utbildning är nog inte rätt väg för att komma 

underfund med patientens känslor kring sjukdomen och dess påverkan på livet. I bakgrunden 

har det nämnts att personer med diabetes ofta känner oro för hypoglykemi. Livskvaliteten 

påverkas också av hur länge de haft sjukdomen och om de har fått några komplikationer.  

 

7 Slutsats 
 Studien visar att det inte finns någon bestämd utbildningsmodell för hur patientutbildning till 

personer med diabetes ska genomföras. Det framkommer också att personer med diabetes ofta 

saknar nödvändig kunskap för att utföra egenvård i preventivt syfte. Den patientutbildning 

som ger önskat resultat är individbaserade och ges både skriftlig, broschyrer och 

informationshäften, och muntligt. Det ges av personer med yrkeskompetens. Studien visar 

även att utbildningen behöver kontinuerligt upprepas för att tillgodose det kunskapsbehov 

som uppstår.  

Personer som drabbats av diabetes behöver genom patientutbildning få kunskap om 

sjukdomen för att få möjlighet att göra adekvata val och ta större ansvar för sin sjukdom. 

Genom ökad kunskap om sjukdomen kan personen förstå sjukdomen och konsekvenser av 

olika val i det dagliga livet och på så sätt minska risken för olika komplikationer. Även 

självförtroendet och delaktigheten i den egna vården ökar. Genom att sjuksköterskan ger stöd 

och uppmuntran kan personen sträva mot uppsatta mål samt utvärdera effekten av dem. För 

att göra detta på ett rätt sätt behöver sjuksköterskan utbildning för att utveckla och öka sin 

kompetens kring patientutbildning och hur det ska ges. 
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8 Klinisk nytta  
Att arbeta med personer som har diabetes ställer stora krav på sjuksköterskans undervisande 

funktion för att den drabbade ska förstå innebörden av sin sjukdom, samt lära sig bemästra 

den och vara lyhörd för signaler från kroppen (Wikblad, 2006). Denna litteratur studie visar 

på faktorer som påverkar utfallet då patientutbildning används för att förhindra uppkomsten 

och försämringen av diabetes komplikationer. Den kunskap som kommer fram genom denna 

studie kan användas i mötet med diabetes patienten för att identifiera, bedöma riskfaktorerna 

och komma med preventiva åtgärder för att förhindra uppkomsten av sår eller förvärring av 

redan befintliga.  

 

9 Fortsatt forskning 
Inom all vård inte minst diabetes vården bör prevention få en större plats. För att prevention 

ska ge resultat behöver sjuksköterskan/ vårdgivaren ökad kunskap i hur utbildning ska 

utformas och ges. Flera av studierna betonar vikten av att arbeta med patient empowerment. 

Enligt empowerment modellen ska den som arbetar med det också se över sin syn och attityd 

gentemot teorin för att kunna dela med sig. Det saknas uppgifter om i vilken utsträckning 

patientutbildning ges i preventivt syfte av sjuksköterskor i primärvården. Finns det en 

gemensam validerat utbildningsprogram? Det behövs flera randomiserade studier med stora 

deltagare antal för att kunna se vilken patientutbildningsmodell som ger resultat. Detta 

kommer att göra arbetet kring prevention av fotsår evidensbaserad och effektiviserad. 
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12. Är undersökningsgruppen välbeskriven? 

13. Finns en kontrollgrupp? 

14. Anges studiens bortfall? 

14. Kan bortfallet accepteras? 

15. Anges vilka mätmetoder som använts för att sammanställa resultatet? 

16. Presenteras huvudresultatet? 

17. Besvaras studiens syfte? 

18. Besvaras eventuella frågeställningar? 

19. Diskuteras studiens kliniska värde? 

 

 

 

Maxpoäng        19 

Erhållen poäng:   60%   70-80%  90-100% 

Kvalitet:  Låg  Medel  Hög 

Artiklar i arbetet: 1  15  1 
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                    1(1) 

Bilaga 5 Granskningsmallar för kvalitetsbedömning och poängsättning av artiklarna, 

Kvalitativa studier 

       

Frågor     Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?     

2. Är syftet välbeskriven? 

3. Är eventuella frågeställningar tydligt beskrivna? 

4. Är designen lämplig utifrån syftet? 

5. Finns inklusionskriterier? 

6. Finns exklusionsteorier? 

7. Finns det något etiskt resonemang? 

8. Är platsen för studien angivet? 

9. Är tidpunkten för när studien genomfördes angivet? 

10. Är tillvägagångssättet för datainsamlingen tydligt beskrivet? 

11. Framkommer det hur data har analyserats? 

12. Är resultatet begripligt? 

13: Är resultatet tydligt beskrivet? 

14. Besvaras studiens syfte? 

14. Diskuteras studiens trovärdighet? 

15. Diskuteras studiens kliniska värde? 

 

 

 

 

 

Maxpoäng        15 

Erhållen poäng:   60%  75%  90% 

Kvalitet:  Låg  Medel  Hög 

Artiklarna i studien: 
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Bilaga 6 Artikelmatris     

                                                    Sid. 1(11) 
Författare  

Artikelns titel  

Tidskrift, år 

mm. 

Land   

Syfte Design 

Metod 

Population 

Resultat                             

                                           
Värdering 

Annersten 

Gershater, M., 

Pilhammar, E., 

Aperqvist J. & 

Alm-Roijer, 

C.(2011). Patient 

education for the 

prevention of 

diabetic foot 

ulcers. European 

Diabetes 

Nursing,  8(3, 

102-10. 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

Att utvärdera 

skillnaden mellan 

deltagande- styrd 

patientutbildning i 

grupp mot 

mottagande av 

standard 

information och 

dess effekt för 

uppkomst av 

fotsår hos högrisk 

patient. 
 

 Design: Kvantitativ studie, 

Randomiserade 

kontrollerade studier (RCT). 

Datainsamlingsmetod: Tre 

olika grupper som fick olika 

behandlingar och jämfördes. 

Analysmetod: Statistiska 

mätmetoder. 

Inklusionskriterier: 35-79 

år gammal, diabetes 

mellitus, sensorisk 

neuropati, läkt fotsår 

nedanför vristen. 

Exklusionskriterier: 
Anges ej. 

Bortfall: 26  

Deltagare: 131  

Ålder: Medel ålder 64 år. 

Nya fotsår uppkommer 

trots utbildning främst 

inom hög risk gruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måttlig 

bevisvärde 

 

Styrkor: 

Välbeskriven 

miljö och val 

av metod.  

 

Svagheter: 

Resultatet 

mest om 

rökstopp, lite 

om fotsår. 

Balcou-

Debussche, M. & 

Debussche, X. 

(2008). Type 2 

diabetes patient 

in Reunion 

Island: 

perception and 

needs of 

professionals in 

advance of the 

initiation of 

primary care 

management 

network. 

Diabetes & 

Metabolism., 34, 

375-381. 

Frankrike 

 

 
 

Syftet var att få 

delta i synen på, 

träning, praktiska 

behov av 

hälsovård när det 

gäller patient 

utbildning in i 

förväg för en 

initiering av en 

hälsovårds 

hanterings nätverk 

för diabetes 

patienter. 

Design: Kvantitativ studie, 

Kliniska kontrollerade 

studier (CCT). 

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär som läkare 

och sjuksköterskor på några 

vårdcentraler fick besvara.  

Analysmetod: Statistiska 

mätmetoder. 

Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor och läkare 

på några specifika 

vårdcentraler. 

Exklusionskriterier: 
Anges ej.  

Bortfall: Ingen 

Deltagare: 74 läkare och 63 

sjuksköterskor 

Ålder: Ej relevant 

 

 

Det existerar nästan ingen 

patient utbildning utom 

informationsgivning och 

förklaringar som patienten 

får vid möte med läkaren 

eller sjuksköterskan. 

Tidsbrist och passivitet 

från patienterna anges som 

orsak. Båda 

yrkesgrupperna anser att 

de har för lite kunskaper 

kring patient utbildning 

och egenvård. De 

eftersöker ökad kunskap, 

tillförlitliga verktyg samt 

utbildning i ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måttlig 

bevisvärde 

 

Styrkor: 

Syftet väl 

besvarad och 

designen 

anpassad för 

att besvara 

syftet. 

 

Svagheter: 

Liten grupp 

av 

vårdpersonal. 

Ej 

representativ 

för hela 

populationen. 
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Bilaga 6 Artikelmatris     

                                                    Sid. 2(11) 
Författare  Syfte Design etc. Resultat                             

                                     

Värdering 

Borges, W.J. & 

Ostwald, S.K. 

(2008). Improving 

Foot Self-Care 

Behaviors With 

Pies Sanos.  

Western Journal of 

Nursing Research, 

30 (3), 325- 341. 

USA 

 

 

 

 

Att se effekten av 

en 15 min 

intervention, Pies 

Sanos, som var 

en kulturellt och 

språkligt lämpligt 

metod för att se 

om det förbättrar 

kunskap och 

beteende hos 

vuxna patienter 

med typ 2 

diabetes. 

Design: Kvantitativ studie, 

RCT  

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär. 

Analysmetod: Statistiska 

beräkningar samt 

beskrivande statistik. 

Inklusionskriterier: 40 år 

och äldre, boende i området, 

hade typ 2 diabetes diagnos, 

triagerad ej akut samt 

medgivit till en hemvisit. 

Exklusionskriterier: Akuta 

fall, personer med befintligt 

fotsår eller andra fot 

problem och personer med 

språk svårigheter. Bortfall: 

Anges ej.   

Deltagare: 167 personer. 

Ålder: Anges ej. 

 

De som hade högre 

poäng när det gällde 

själv utförd fotvård hade 

även vid start bättre 

beteende angående 

fotvård samt kollade 

fötterna hos 

fotvårdspecialist en gång 

per år. 

Måttlig 

bevisvärde 

 

Styrkor: 

Grupperna 

beskrivs 

ingående.  

 

Svagheter: 

Omfattande 

stor artikel, 

svårt att hålla 

ihop 

innehållet. 

Bundesmann, R. & 

Kaplowitz, S.A. 

(2011). Provider 

communication and 

patient 

participation in 

diabetes self- care. 

Patient Education 

and Counseling, 

85, 143-147. 

USA  
 

Att avgöra 

effekten givet 

kommunikation 

om egenvård och 

personernas 

efterföljsamhet 

kring riktlinjer 

för behandling 

och egenvård hos 

personer med typ 

2 diabetes. 

Design: Kvantitativ studie, 

RCT.  

Datainsamlingsmetod: 
Data samlades in från en 

tidigare telefon 

undersökning (n-1640), och 

analyserades samt valda 

patienter fick besvara en 

enkät om bland annat de fått 

utbildning och egenvård. 

Analysmetod: Statistiska 

mätmetoder. 

Inklusionskriterier: 
Engelsk- eller spansk 

talande, boende på Ann 

Arbor området, minst 18 år 

gammal. Ej nyligen gravida. 

Exklusionskriterier: 
Personer som fått diabetes 

innan 30 års ålder (för att 

utesluta personer med typ 1-

diabetes).  

Bortfall: Anges ej.  

Deltagare: 1438 

Ålder: Anges ej. 

 

 

Mer än hälften kom ihåg 

att kolla 

blodglukosvärdet samt 

att undersöka sina fötter. 

Patient utbildning ökade 

också personens 

aktivitets nivå.  

 

Måttlig 

bevisvärde 

 

Styrkor: Stort 

deltagarantal. 

Välredovisad 

och kritiskt 

granskat 

resultat. 

 

Svagheter: 

Analys av en 

tio år gammal 

undersökning. 

Svårbegriplig 

och krånglig 

metod, svårt 

att skilja vad 

som gjorts i 

vilken studie. 
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Bilaga 6 Artikelmatris     

                                                     Sid.3(11) 

Författare etc.  Syfte Design etc. Resultat                               Värdering 

Burnside, 

J.,Wells,W., 

Smith, M., Game, 

F., Jeffcoate,W. & 

Radford, K. 

(2007). Education 

for the prevention 

of foot ulcers: 

Views of those 

with neuropathy. 

The Diabetic 

Foot, 10(1), 17-

23. 

England 

Att besluta om 

patientens syn vad 

gäller fotvård 

utbildning 

Design: Kvalitativ studie.   

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 

intervjuer i hemmet. 

Analysmetod: 

Transkribering och 

därefter analys av data 

utifrån olika teman. 

Inklusionskriterier: 

Patienter som hade 

perifert bortfall på ett 

möte hos läkaren. 

Exklusionskriterier: 

Anges ej. Bortfall: 

Anges Ej. 

Deltagare: 18 Ålder: 

Medelålder 72 år. 

 

 

 

De personer som 

tidigare haft sår hade 

mer kunskap kring 

fotvård. De önskar få 

information och 

utbildning av någon 

som är inläst på 

ämnet och är kunnig. 

Personerna önskar 

också utbildning utan 

skrämsel taktik. 

Måttlig 

bevisvärde. 

 

Styrkor: Bra 

redovisat 

resultat med 

många citat, 

lätt att följa. 

 

Svagheter. Lite 

krånglig metod 

vad gäller 

urvalet och 

inklusions 

kriterier. 

Fujiwara, Y., 

Kishida, K., 

Terao, M., 

Takahara, M., 

Matsuhisa, M., 

Funahasi, T., 

Shimomura, I. & 

Shimizu, Y. 

(2011). Beneficial 

effects of foot care 

nursing for people 

with diabetes 

mellitus: an 

uncontrolled 

before and after 

intervention study.  

Journal of 

Advanced 

Nursing, 67 (9), 

1952-1962. 

Korea 

 

 Att undersöka 

effektiviteten av en 

prevention program 

av sjuksköterskor 

för diabetes 

patienter. 

 

Design: Kvantitativ 

studie, RCT 

Datainsamlingsmetod: 
Patienterna var uppdelade 

i fyra grupper utifrån risk 

klassificering av sår och 

fick delta i olika 

utbildningar. 

Frågeformulär. 

Analysmetod: Statistiska 

mätmetoder. 

Inklusionskriterier: 

Personer med perifer 

neuropati, tidigare fotsår 

eller amputation, och 

nedsatt arteriell 

cirkulation. 

Exklusionskriterier: 

Ortopediska sjukdomar, 

psykiska sjukdomar, 

kognitiv svikt och 

patienter i kemoterapi. 

Bortfall: Anges ej 

Deltagare: 88 Ålder: 

Medel ålder 68,0 år. 

Det sågs en minskning 

och förbättring vad gäller 

fotstatus hos patienterna 

efter genomgången 

studie. Noggranna 

rekommendationer om 

fotvård visade ha god 

effekt vad gäller 

uppkomst av sår. 

 

Måttlig 

bevisvärde. 

 

 

Styrkor: De 

olika 

grupperna 

välbeskrivet. 

Tydlig 

inklusions 

kriterier. 

 

 

 

 

Svagheter: 

Stora 

variationer vad 

gäller 

deltagarantal i 

de olika 

grupperna, gör 

det svårt att 

dra slutsatser 

mellan 

grupperna. 
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Bilaga 6 Artikelmatris     

                                                    Sid. 4(11) 
Författare etc. Syfte Design etc. Resultat Värdering  

Goudswaard, 

A.N., Stolk, 

R.P., Zuithoff, 

N.P.A., de Valk, 

H.W. & Rutten, 

G.E.H.M. 

(2004). 

Long-term 

effects of self-

management 

education for 

patients with 

Type 2 diabetes 

taking maximal 

oral 

hypoglycaemic 

therapy: a 

randomized trial 

in primary care. 

Diabetic 

Medicine, 21, 

491-96.  

Nederländerna 

Att undersöka 

effekten av diabetes 

utbildning kring 

diabetes typ 2 över 

tid. 

 Design: Kvantitativ 

studie, RCT. 

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär.  

Analysmetod: 
Beskrivande statistik 

Inklusionskriterier: 
Anges ej. 

Exklusionskriterier: 
Personer som saknar 

grundliga kunskaper i 

holländska samt 

personer med andra 

sjukdomar som kunde 

påverka diabetes 

negativt. 

Bortfall: 4 

Deltagare: 54 

Ålder: 39-75 år 

 

 

 

De första 18 

månaderna som 

utbildningen pågick 

var HbA1c värdet lågt 

och hela tiden på väg 

ner. Efter 18 månader 

sågs ingen skillnad 

och förbättringarna 

minskade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måttlig bevisvärde 

 

Styrkor: Väl 

beskriven metod och 

resultat . 

 

Svagheter: Liten 

diskussion kring 

deltagarnas likheter 

och olikheter. 

Gravely, S.S., 

Hensley, B.k. & 

Hagood-

Thompson, C. 

(2011). 

Comparison of 

three types of 

diabetic foot 

ulcer education 

plans to 

determine 

patient recall of 

education. 

Journal Of 

Vascular 

Nursing, 3, 113-

119. 

USA 

Att jämföra en 

speciell skriven 

utbildnings 

material mot en 

utbildningsvideo 

samt en icke 

skriven 

utbildning för att 

titta på patienter 

minne av 

utbildning. 

 

Design: Kvantitativ 

studie, CCT.   

Datainsamlingsmetod: 
Patienten som ligger på 

sjukhus och får delta i 

studien. Pretest och 

posttest. 

Analysmetod: 
Statistiska mätmetoder. 

Inklusionskriterier: 

Personer med diabetes, 

över 18 år och som 

uppsökt en viss 

kärlkirurg grupp. 

Exklusionskriterier: 

Tidigare amputation på 

underben eller ben samt 

personer som inte kan 

fullfölja studien pga 

kognitiv svikt. 

 Bortfall:7 Deltagare: 

30 

Ålder: Medelålder 54,3 

år (31-87 år). 

Endast 53,3 procent 

av deltagarna läste det 

skrivna 

utbildningsmaterialet 

medan 88,2 procent 

hade sett utbildningen 

via video.  De som 

fått utbildning via 

video har de högre 

andel som mindes 

utbildningsmaterialet 

är de andra 

grupperna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måttlig bevisvärde 

 

 

Styrkor: Bra 

bakgrund till val av 

undersökningsämne. 

Etiskt resonemang. 

 

 

 

Svagheter: Litet 

deltagare antal och 

stort bortfall. Kort 

och ett lite 

svårbegriplig 

resultat. 
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Bilaga 6 Artikelmatris     

                                                    Sid. 5(11) 
Författare etc. Syfte Design etc. Resultat Värdering 

Holmström, I.M. & 

Rosenqvist, U. 

(2005). 

Misunderstanding 

about illness and 

treatment among 

patients with type 2 

diabetes. Journal of 

Advances Nursing, 

49(2), 146-154. 

Sverige 
 

 

 

 

Att beskriva 

missförståndet 

som svenska 

patienter med typ 

2 diabetes har om 

sjukdom och 

behandling. 

 Design: kvalitativ studie 

med jämförande design.  

Datainsamlingsmetod: 

18 möten mellan patient- 

sjuksköterska filmades. 

Därefter fick patienten 

komma med kommentarer 

om det som hände under 

rådgivningen. 

Analysmetod: Video 

inspelningarna och de 

nedskrivna reflektionerna 

bearbetades utifrån olika 

teman. 

Inklusionskriterier: 

patienter med diabetes. 

Kunskaper i svenska 

språket. 

Exklusionskriterier: 
Anges ej 

Bortfall: 0 Deltagare:18 

personer. 

Ålder: Medel 64,5 år, 

(40-80 år) 

Av de 18 

deltagarna visade 

4 inga 

missförstånd. 

Missförstånd om 

diabetes och dess 

behandling 

förekom och var 

vanlig trots 

uppföljning och 

god vård. 

Patienterna följde 

olika föreskrivna 

aktiviteter men 

visste inte varför 

de gjorde det eller 

nyttan med dem.  

 

Måttlig bevisvärde 

 

 

Styrkor: Väl 

beskriven metod och 

enkelt och 

lättbegripligt 

resultat. 

 

 

Svagheter: Endast 

deltagare med goda 

kunskaper i 

svenska., en stor del 

patienter faller bort. 

Khamseh, M.E., 

Vatankhah, N. & 

Baradaran, H.R. 

(2007). Knowledge 

and practice of foot 

care in Iranian 

people with type 2 

diabetes. 

International Wound 

Journal, 4 (4), 298-

302. 

Iran 

Att avgöra 

kunskapen och 

utförandet av 

fotvård hos 

personer med typ 

2 diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Kvantitativ 

studie, CCT. 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär. Patienter 

som kom till en viss 

klinik i Tehran. 

Analysmetod: Statistiska 

mätmetoder. 

Inklusionskriterier: 

Diabetes personer som 

besöker kliniken. 

Exklusionskriterier: 

Personer med dement, 

dövhet, psykoser. 

Bortfall: Anges ej. 

Deltagare: 148 

Ålder: Medel ålder 56 år, 

(18-81 år). 

 

 

Patienter med 

högre 

utbildningsnivå 

har mer förståelse 

för vikten av 

egenvård. Det sågs 

en brist vad gäller 

kunskap kring 

skötsel av fötterna. 

Måttlig bevisvärde. 

 

 

Styrkor: 

Välbeskriven 

deltagargrupp.  

 

 

 

Svagheter: 

Resultatet ej 

överförbart till 

Sverige. Ej helt 

lämplig 

inklusionskriterier. 
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Bilaga 6 Artikelmatris     

                                                    Sid. 6(11) 
Författare etc. Syfte Design etc.  Resultat Värdering 

Kim, H-S., Kim, N-C. 

& Ahn, S-H. (2006). 

Impact of a nurse 

short message services 

intervention for 

patients with diabetes. 

Journal of Nursing 

Care, 21(3, 1082-

1087. 

Japan 

Att undersöka 

effekten av short 

message service med 

mobiltelefon och 

internet på HbA1c 

värde och följsamhet 

till 

rekommendationer 

kring diabetes 

kontroll. 

Design: Kvantitativ 

studie, CCT 

Datainsamlingsmetod: 
En grupp följs upp, 

pretest och posttest. 

Analysmetod: Statistiska 

mätmetoder. 

Inklusionskriterier: 

Tillgång till Internet och 

30 år och äldre. 

Exklusionskriterier: 

Personer utan tillgång till 

Internet. 

Bortfall: 12 

Deltagare: 45 

Ålder: Medelålder 43,5 

år. 

 

 

 

 

 

 

 

Att få Short 

message service 

(sms) minskade 

värdet av 

HbA1c. Det sågs 

även en ökning 

av tid som lades 

på fotvård och 

skötsel av 

fötterna över lag 

ökade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måttlig 

bevisvärde 

 

 

Styrkor: 

Välbeskriven 

metod och 

resultat. Etiskt 

resonemang. 

 

 

 

Svagheter: Stort 

bortfall. Liten 

deltagare grupp. 

Ko, S.I., Lee, T H., 

Kim, G.S., Kang, 

S.W. & Kim M.J. 

(2011). 

Effects of visiting 

Nurses`Individually 

Tailored Education for 

Low-Income Adult 

Diabetes Patient in 

Korea. Public Health 

Nursing, 26(5), 429-

437.  

Korea 

 

 

 

 

 

Att beskriva effekten 

av individuellt 

utformade utbildning 

för låg inkomst 

tagande patienter 

med diabetes genom 

att besöka 

sjuksköterskor. 

 Design: Kvantitativ 

studie, CCT. 

Datainsamlingsmetod: 
15 sjuksköterskor som 

ansvarar var för 6-7 

patienter som får 

utbildning och därefter 

utvärderas. 

Analysmetod: Statistiska 

mätmetoder och 

beskrivande statistik 

Inklusionskriterier: 
Personer med diabetes 

och minimiinkomst i 

Korea. 

Exklusionskriterier: 
Anges ej. 

Bortfall: Anges ej. 

Deltagare: 96 personer   

Ålder: Medel 67,23 år 

(25-80 år) 

 

Efter den 

enskilda 

utbildnings 

tillfällena 

förbättrades 

kunskapen kring 

diabetes, 

egenvård i alla 

kategorier kring 

livsstil, motion, 

fotvård och 

medicinering. 

Måttlig 

bevisvärde 

 

Styrkor: De olika 

momenten i 

studien är väl 

beskrivna. Lätt 

att följa 

resonemangen. 

 

 

 

 

 

Svagheter: 

resultatet är ej 

generaliserbar, 

för få deltagare 

och för 

ekonomisk 

utsatta patienter. 
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                                                    Sid. 7(11) 
Författare etc. Syfte Design etc. Resultat Värdering 

Liang, R., Dai, X., 

Zuojie, L., Zhou, A. & 

Meijuan, C. (2012).  

Two- Year Foot Care 

Program for Minority 

Patients with Type 2 

Diabetes Mellitus of 

Zhuan Tribe in 

Guangxi, China. 

Canadian Journal of 

Diabetes, 36, 15-18. 

Kina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att utforma och 

implementera en 

fotvård program 

för minoritets 

patienter med typ 

2-diabetes. 

 

Design: Kvantitativ 

studie, RCT. 

Datainsamlingsmetod: 
Patienter inlagda på 

sjukhus fick fotvård kit 

och information om hu det 

ska användas. Resultatet 

utvärderade vid flera 

tillfällen under två år. 

Analysmetod: Statistiska 

mätmetoder. 

Inklusionskriterier: 
Högrisk patienter som 

riskerade att utveckla 

fotsår. 

Exklusionskriterier: 
Anges ej. 

Bortfall: 6 Deltagare: 68 

Ålder: Medel ålder 55,8-

56,2 år. 

 

 

 

 

 

 

Egenvård är en av 

de faktorer som 

behövs för att 

förebygga 

uppkomsten av 

fotsår. Patienter bör 

få en adekvat 

utbildning i 

egenvård för att 

kunna utföra den på 

ett riktigt sätt. 

 

 

 

 

 

 

Måttlig 

bevisvärde. 

 

 

Styrkor: Väl 

beskriven metod. 

 

 

Svagheter: 

Resultatet ej 

generaliserbart på 

den stora 

populationen. 

Deltagarna var 

fattiga människor 

tillhörande en 

minoritets grupp i 

en kinesisk 

provins. 

 

 

Lincoln, N.B. Radford, 

K.A., Game, F.L. & 

Jeffcoate, W.J. (2008). 

Education for 

secondary prevention 

of foot ulcers in people 

with diabetes: a 

randomized controlled 

trial. Diabetologia, 51, 

1954-61. 

England  

 

 

 

 

 

 

Att utvärdera 

effekten av en 

utbildnings 

program när det 

gäller sekundär 

prevention av 

fotsår. 

Design: Kvantitativ 

studie, RCT. 

Datainsamlingsmetod: 
Deltagarna 

randomiserades att 

antingen få enskild 

utbildning eller se en i 

förväg förberedd video på 

datorn. Som handlade om 

uppkomst av sår, 

livskvalité, fotvård.  

Analysmetod: Statistiska 

mätmetoder. 

Inklusionskriterier: 

Exklusionskriterier:  
Bortfall: 6  

Deltagare: 172 personer. 

Ålder: Medelålder 63,5 

år. 

 

 

 

 

 

Det sågs ingen 

skillnad mellan 

grupperna vad 

gäller uppkomst av 

sår eller amputation 

efter 6 eller 12 

månader. 

Intervention 

grupper gav fotvård 

mer 

uppmärksamhet 

efter 12 månader än 

kontroll gruppen. 

 

Högt bevisvärde 

 

 

 

Styrkor: Väl 

beskriven metod 

och resultat. 

Syftet besvaras 

och diskuteras 

ingående.  

 

 

Svagheter: Fler 

deltagare skulle 

göra resultatet 

mer överförbar 

till en större 

population. 
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Lindenmyer, A., 

Whitlock, S., 

Sturt, J. & 

Griffiths, F. 

(2010). Patient 

engagement with 

a diabetes self-

management 

intervention. 

Chronic Illness, 

6, 306-316. 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva hur 

människor med 

diabetes skötte det 

vardagliga livet och 

det påverkan som 

diabetes manual 

program utgjort. En 

till en strukturerad 

utbildnings 

intervention med 

syftet att öka 

färdigheter och 

självsäkerheten för 

egenvård. 

Design: kvalitativ studie 

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: 
Transkribering av 

inspelad data som 

kodades utifrån olika 

teman. 

Inklusionskriterier: 
Deltagare i en tidigare 

randomiserad studie 

Exklusionskriterier: 
Anges ej 

Bortfall: Anges ej 

Deltagare: 12  

Ålder: Medelålder 61 år 

(25-80 år)  
 

 

 

 

 

Personen som 

använde manualen 

kontrollerade sina 

blodglukosvärden i 

större utsträckning 

samt såg manualen 

som en tillgång och 

källa att ta till även i 

framtiden. 

 

 

 

 

Måttlig bevisvärde 

 

Styrkor: Mycket 

resonemang kring 

val av 

analysmetod. 

 

 

Svagheter: 

Bortfall diskuteras 

inte. Liten 

diskussion om 

deltagare gruppens 

likheter och 

olikheter. 

Mazze, R.S., 

Powers, M.A., 

Wetzler, H.P. & 

Ofstead, C.L. 

(2008). Partners 

in Advancing 

Care and 

Education 

Solutions Study: 

Impact on 

Processes and 

Outcomes of 

Diabetes Care. 

Population 

Health 

Management, 

11(6), 297-305. 

USA 

 

 

 

 

 

 

Att utvärdera en 

kvalitetsförbättrings 

projekt som 

inkluderar två olika 

program för att stödja 

utformningen av 

diabetesvården och 

utbildnings 

intervention. 

.Design: Kvantitativ 

studie, CCT. 

Datainsamlingsmetod: 
patienter från 10 olika 

vårdcentraler (medical 

Center). 

Analysmetod: Statistiska 

mätmetoder. 

Inklusionskriterier: 
Anges ej 

Exklusionskriterier: 
Anges ej. 

Bortfall: Två center 

Deltagare: 2267  

Ålder: Medelålder 

mellan 56,6-68,7 år 
 

 

 

 

Det är av vikt att 

vårdpersonal 

kontinuerligt 

utbildas för att 

kunna ge adekvat 

patientutbildning. 

En väl utformad 

sjukvård med 

kunnigpersonal ger 

goda resultat vid 

disbetes vård. 

Måttlig 

bevisvärde. 

 

Styrkor: 

Välbeskriven 

resultat, väl 

genomtänkt och 

kritiskt 

förhållningssätt.  

 

Svagheter: 

Krånglig och rörig 

metod. 

Urvalskriterierna 

ej noggrant 

beskrivet. 
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Ooi, G. S., 

Rodrigo, C., 

Cheong, W. K., 

Mehta, R. L. 

Bowen, G. & 

Shearmen, C. P. 

(2007). An 

Evaluation of the 

Value Group 

Education in 

Recently 

Diagnosed 

Diabetes Mellitus. 

International 

Journal of Lower 

Extremity Wounds, 

6(1), 28-33.  

England 

Syftet var att 

beskriva 

effekten av 

grupp utbildning 

för patienter med 

diabetes för en 

verksam fotvård.    

 Design: Kvantitativ 

metod, RCT. 

Datainsamlingsmetod: 2 

timmar lektion om fotvård 

gavs 18 ggr under ett år. 

Ett speciellt framtagen 

frågeformulär användes för 

kontroll av kunskap. 

Analysmetod: Statistiska 

mätmetoder. 

Inklusionskriterier: Nylig 

diagnostiserad typ 2 

diabetes (mindre än ett år) 

utan någon diabetes 

problem eller sår. 

Exklusionskriterier: 

Anges ej. 

Bortfall: Anges ej. 

Deltagare: 59 

Ålder: Medel ålder på 60 

år. 

Patienterna med 

diabetes som har fått 

utbildning har visat 

bättre kunskap 

angående adekvat 

fotvård.  

Patientutbildning i 

mindre grupper gav 

bättre resultat. 

Måttlig 

Bevisvärde 

 

 

Styrkor: Lätt 

förståeligt resultat.  

 

 

Svagheter: Kort 

och svårbegriplig 

metod. 

Polonsky, W.H., 

Earles, J., Smith, 

S., Pease, D.j., 

Macmillan, 

M…..Jackson, 

R.A. (2003). 

Integrating Medical 

management With 

Diabetes Self-

Management 

Training. Diabetes 

Care, 26(11), 

3048-53. 

USA 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva hur 

DOIT (diabetic 

Outpatient 

Intensive 

treatment) 

påverkar 

blodsocker 

kontroll och 

själv beteende 

över kort tid. 

 Design: Kvantitativ 

studie, RCT  

Datainsamlingsmetod:  

Analysmetod: Statistiska 

mätmetoder. 

Inklusionskriterier: 

Personer med diabetes typ 

1 och typ 2 diabetes med 

dålig kontrollerat 

blodglukos.  

Exklusionskriterier:  

Bortfall: 29 

Deltagare: 167 

Ålder: Medel 50,9 år 

Personer som deltagit 

i DOIT kontrollerade 

sitt blod socker, 

kolhydrat och fett 

intag i större 

utsträckning.  

Utbildningssamtal 

med sjuksköterska 

upplevdes också mer 

positiv. 

Måttlig bevisvärde 

 

Styrkor: Väl 

beskriven metod 

och resultat. 

 

Svagheter. Vag 

förklaring om vad 

DOIT jämförs 

med, ngt som 

heter EDUPOST, 

traditionell metod. 

Bortfall 14,9 

procent. 

Urvalsgruppen 

mest veteraner, ej 

representativ för 

hela populationen. 
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Searle, A., 

Gale,L., 

Campbell,R., 

Wetherell, M., 

Dawe, K., Drake, 

N.,Dayan, C., 

Tarlton, J., 

Miles,J., 

Vedhara, K.. 

(2008). 

Reducing the 

burden of 

chronic wounds: 

prevention and 

management of 

the diabetic foot 

in the context of 

clinical 

guidelines. 

.Journal of 

Health Services 

Research & 

Policy, 13 (3), 

82-91.  

England 

Att undersöka 

psykologiska och 

beteendemässiga 

faktorer som kan 

påverka uppkomsten 

av sår och dess 

progression. Artikeln 

fokuserar på två 

aspekter: Patienten 

kunskap om diabetes 

sår och faktorer som 

påverkar fot relaterade 

beteenden hos 

patienter med eller 

utan fotsår; och 

patientens och 

fotvårdspecialistens 

perspektiv på 

rådgivning for 

diabetes fotsår 

 

 

 

 

 

 Design: kvalitativ studie  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad 

intervjuer.   

Analysmetod: 

Transkribering av data och 

analyserad utifrån olika 

frågeställningar, tre olika 

grupper intervjuades. 

Inklusionskriterier: Inga 

nuvarande/ tidigare fotsår. 

Nuvarande fotsår i andra 

studien. 

Exklusionskriterier: Det 

omvända i 

inklusionskriterierna. 

Andra sjukdomar som 

påverkar delaktigheten 

negativt. 

Bortfall: Anges ej. 

Deltagare:18 patienter 

utan fotsår, 26 patienter 

med fotsår samt 8 

fotvårdspecialister. 

Ålder: 

Fotvårdspecialisterna 29-

60 år. Ålder för deltagarna 

anges ej. 
 

Patienter tycker att 

det är svårt att 

engagera sig i vården 

kring fötterna.  

Fotvårdspecialister 

känner frustration då 

det är svårt att 

motivera och öka 

empowerment hos 

patienterna. 

Måttlig 

bevisvärde. 

 

Styrkor: Väl 

redovisat 

resultat, många 

citat och 

förklaringar.  

 

 

 

Svagheter: Lite 

rörig metod på 

grund av två 

studier 

redovisas 

samtidigt om än 

åtskilda. 

Bortfall anges 

ej. 

Schmidt, S., 

Mayer, H. & 

Panfil, E.M. 

(2008).  

Diabetes foot 

self- care 

practices in the 

German 

population. 

Journal of 

Clinical Nursing, 

17(2008), 2920-

2926. 

Tyskland 

 

 

Att finna vilken 

egenvårds aktivitet 

patienter med diabetes 

utförde för att 

förebygga diabetesfot 

syndrom (DFS) och att 

undersöka skillnaden 

mellan grupper, 

diabetesutbildning och 

fot i fara. 

Design: Kvantitativ 

studie,   

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär. 

Analysmetod: Statistiska 

mätmetoder. 

Inklusionskriterier: Haft 

diabetes i tio år, 

polynefropati eller själv 

konstaterade neurologiska 

problem i fötterna. 

Exklusionskriterier: 

Patienter som inte förstår 

tyska, deltar i andra 

studier om 

patientutbildning samt inte 

kan fylla i formulär. 

Bortfall: Anges ej. 

Deltagare:269 Ålder: 

Medel ålder 62.3 år (23-86 

år) 

 Patienter som 

genomgått utbildning 

utvecklade fotsår i 

mindre utsträckning. 

De som fått 

utbildning vid tre 

tillfällen skötte 

fötterna mer än de 

som hade fått 

utbildning vid endast 

ett tillfälle 

Måttlig 

bevisvärde. 

 

Styrkor: 

Grundlig 

diskussion av 

resultatet, 

många 

förklaringar och 

slutsatser. 

 

Svagheter: 

Krånglig och 

omfattande 

metod. 
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Sigurdardottir, 

A. K., 

Benediktsson, R. 

& Jonsdottir, H. 

(2009). 

Instruments to 

tailor care of 

people with type 

2 diabetes.  

Journal of 

Advanced 

Nursing. 65(10), 

2118-2130. 

Island 

Att studera 

effektiviteten av en 

utbildningsintervention 

för personer med typ 2 

diabetes. 

Interventionen är 

baserad på instrument 

som används av 

patienten själv för att 

identifiera specifika 

områden för 

egenvårdsbehov. 

 

 

 

 

 Design: Kvantitativ 

studie, RCT 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär som 

besvarades vid start, efter 

3- samt 6 månader.  

Analysmetod: Statistiska 

mätmetoder. 

Inklusionskriterier: Typ 

2-diabetes, diabetes 

medicin (tablett eller 

insulin), födelseår 1930 

eller senare, diabetes > ett 

år, HbA1c värde > 7,5 

procent inom senaste 6 v,  

Exklusionskriterier: 

Anges ej. 

Bortfall: 5 

Deltagare: 53 

Ålder: Medel ålder 57,8 

år (36-75 år). 

Det fanns ingen 

märkbar skillnad 

mellan 

kontrollgruppen och 

intervention gruppen 

vad gäller 

empowerment, 

välmående eller tröst. 

Däremot har 

intervention gruppen 

en ökad kunskaps 

nivå i jämförelse med 

kontrollgruppen. 

Måttlig 

bevisvärde 

 

 

Styrkor: Bra 

introduktion till 

ämnet. Etiskt 

resonemang. 

Välbeskrivet 

resultat.  

 

 

Svagheter: 

Resultatet ej 

generaliserbar, 

för få deltagare. 

För stora 

skillnader mellan 

grupperna när 

det gäller 

bakgrund. 

Vatankhah, N., 

Khamseh, M. E., 

Noudeh, Y. J., 

Aghili, R., 

Baradaran, H. R. 

& Haeri, N. S. 

(2009). The 

effectiveness of 

foot care 

education on 

people with type 

2 diabetes in 

Tehran, Iran.  

Primary Care 

Diabetes, 3, 73-

77. 

Iran 

 

Att utvärdera 

inflytandet av enkelt 

utbildningsprogram på 

kunskapsnivån och 

praktiken hos personer 

med typ 2 diabetes 

med tanke på fot med 

risk för fotsår i Tehran, 

Iran. 

Design: Kvantitativ 

studie, CCT 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär med 32 om 

olika områden angående 

kunskap om diabetes, 

fotvård, deras egen 

skötsel av fötterna.  

Analysmetod: Statistiska 

mätmetoder. 

Inklusionskriterier: 

patienter som besöker ett 

visst universitets klinik i 

Tehran. 

Exklusionskriterier: 

Uttalad dövhet, dement 

samt psykos. 

Bortfall:  
Deltagare:148 

Ålder: Medelålder 57 år. 
 

 Efter genom gången 

utbildning såga en 

signifikant 

förbättring angående 

kunskap om diabetes. 

Det sågs en skillnad 

mellan överviktiga 

och normalviktiga 

när det gäller 

skötseln av fötterna. 

Normalviktiga 

personer tog till sig 

råden om skötsel av 

fötterna mer och 

skötte mer om sina 

fötter. 

Måttlig 

bevisvärde. 

 

 

Styrkor: Bra 

storlek på 

populationen. 

Bra beskrivning 

av urvalsgrupp 

och 

tillvägagångssätt. 

 

 

 

Svagheter: 

Bortfall 
diskuteras ej. 

Svårt att förstå 

metoden, 

krånglig språk. 

  


