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Bakgrund: Fotkomplikationer är vanligt bland personer med diabetes typ 2 och kan 

förebyggas genom egenvård av fötter. Diabetessjuksköterskan har en viktig uppgift i att 

hjälpa personen att integrera sjukdomen i vardagslivet och hitta strategier för effektiv 

egenvård. 

Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av egenvård av fötter vid diabetes typ 2. 

Metod: Kvalitativ studie med induktiv ansats där 12 individuella intervjuer genomfördes 

och datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Studiens resultat visar på förutsättningar och hinder för egenvård av fötter hos 

personer med diabetes typ 2. Förutsättningarna innehöll strategier för livsstilsförändring, 

att ta ansvar för den egna fothälsan samt rådgivning, stöd och hjälpmedel. Hinder var 

begränsningar på det psykologiska, kroppsliga, fysiska och organisatoriska planet. Temat 

kunskap skapar kontroll och handlingskraft framträdde. 

Diskussion: Resultatet stämmer överens med tidigare forskning angående personer med 

diabetes behov för att kunna utföra egenvård. Deltagarna önskade dialog och samarbete 

med diabetessjuksköterska för att bli en aktiv del av vård och egenvård. När samarbetet 

fungerade upplevde personen kontroll över sjukdomen och kunde ta välinformerade beslut 

angående egenvård. 

Konklusion: Kunskap om samband mellan diabetes och fothälsa var avgörande för 

möjligheten att utföra egenvård och här blev diabetessjuksköterskan en resurs att vända sig 

till för information och stöd. 
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Background: Foot complications are common among people with type 2 diabetes and can 

be prevented through self-care. The diabetes specialist nurse can help the person integrate 

diabetes into their life world, and find strategies for self-care. 

Aim: Describing experiences of foot self-care among people with type 2 diabetes. 

Method: A qualitative method with inductive approach was used. 12 individual interviews 

were conducted and the data was analyzed using qualitative content analysis. 

Results: There were prerequisites and obstacles for self-care. Prerequisites were strategies 

for life-style changes, taking responsibility for foot self-care along with consultation, 

support and aids. Obstacles included limitations in psychological, bodily, physical and 

organizational factors. A theme: knowledge creates control and drive emerged. 

Discussion: The results support previous research about the needs of people with diabetes 

in regards to self-care. Dialogue and cooperation with the diabetes specialist nurse was 

needed for the person to become an active part in care and self-care. Working cooperation 

resulted in that the person felt in control and was able to take informed decisions about 

self-care.  

Conclusion: Knowledge about the connection between diabetes and foot care was crucial 

when it came to self-care and the diabetes specialist nurse became a resource for 

information and support. 
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INLEDNING 

I världen finns idag 422 miljoner människor som har diabetes (WHO, 2017a). Av dessa bor 

60 miljoner i Europa (WHO, 2017b). I Sverige finns 674 751 personer med diabetes 

(WHO, 2017c) och av dessa har 85 % typ 2 och 10 % typ 1 (Zethelius & Eliasson, 2017). 

Vanliga komplikationer är retinopati, nefropati, neuropati och kardiovaskulär sjukdom 

(Pantalone et al., 2018; Zethelius & Eliasson, 2017). Sensorisk neuropati är en specifik 

fotkomplikation som utvecklas långsamt och innebär att personen med diabetes inte 

reagerar i tid på nedsatt eller utslagen hudsensibilitet med risk för sår som följd. 

Fotkomplikationer relaterade till diabetes innebär stora kostnader för samhället i form av 

behandling, rehabilitering och amputation av fötter samt lidande för den som drabbas 

(Apelqvist & Bergqvist, 2009; Zhuo, Zhang & Hoerger, 2013; Schirr-Bonnans et al., 2016; 

Socialstyrelsen, 2017). Risken för komplikationer ökar när vårdgivare inte följer 

standardiserade modeller för hypo- och hyperglykemi, blodtryck och lipidbehandling 

(Zhuo et al., 2013). Personer med diabetes har behov av preventiva fotvårdsprogram för att 

minska risken för komplikationer. Fotvårdsprogram gagnar både personen med diabetes 

men också primärvården genom minskade kostnader när komplikationer förhindras (Hunt 

Cousart & Handley, 2016). Diabetesspecifik utbildning innehållande sjukdomslära och 

egenvårdsåtgärder leder till ökad kunskap om diabetes och ökad egenvård (van den Arend, 

Stolk, Ruttent & Schrijvers, 2000). Att utgår från den erfarenhet personer med diabetes har 

av fothälsa egenvård av fötter samt vilka behov som finns skapar möjligheter att påverka 

den vård, information och råd som ges. När diabetessjuksköterska och person med diabetes 

samarbetar kring utformningen av den individuella vården skapas möjligheter för egenvård 

och förhindrande av komplikationer. 

BAKGRUND 

Diabetes 

Diabetes är en förkortning av sjukdomen diabetes mellitus där ordet diabetes betyder rinna 

igenom och mellitus betyder honungssöt. Diabetes är samlingsnamn för flera olika 

sjukdomar där den gemensamma nämnaren är förhöjt blodsocker (Lindholm, 2009; Sagen, 

2013). De vanligaste variationerna är diabetes typ 1 och typ 2. Diabetes typ 1 är en 

autoimmun sjukdom där betacellerna i bukspottskörteln förstörs, vilket alltid leder till 

absolut insulinbrist (Lindholm, 2009) och måste behandlas med insulin (Zethelius & 

Eliasson, 2017). Barn drabbas oftare än vuxna av diabetes typ 1 och insjuknandet sker akut 

under två till tre veckor. Diabetes typ 2 innebär en nedsatt insulinkänslighet i lever och 

perifer vävnad, insulinresistens och avtagande insulinproduktion (Zethelius & Eliasson, 

2017). Personer som utvecklar diabetes typ 2 har ofta ärftlighet för sjukdomen och den 

utlöses i kombination med miljöfaktorer (Lindholm, 2009). Vanliga orsaker till diabetes 

typ 2 är övervikt, fysisk inaktivitet, felaktig kostsammansättning samt ärftlighet (Groop, 

Lyssenko & Renström, 2009). En stark riskfaktor är metabola syndromet vilket innefattar 

hypertoni, hyperglykemi, fetma och gikt (Lindholm, 2009; Zethelius & Eliasson, 2017). 

Diabetes typ 2 är en progressiv sjukdom vilket innebär att kroppens förmåga att producera 
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insulin gradvis försämras och i vissa fall avtar helt (Groop et al., 2009; Zethelius & 

Eliasson, 2017). Sekundära diabetesformer är pankreaton diabetes som orsakas av 

alkoholinducerad inflammation av bukspottskörteln och kortisonutlöst diabetes som 

debuterar kort tid efter att steroidbehandling satts in där glukosstegring sker på dagen och 

fasteglukos är normalt. Maturity onset diabetes in young, MODY, är en speciell form av 

diabetes som finns i flera varianter som beror på olika mutationer och har olika 

insulinsekretionsdefekter (Zethelius & Eliasson, 2017). 

Symtom 

Debutsymtom vid diabetes är de samma vid typ 1 och typ 2 och innefattar; törst, stora 

urinmängder, synrubbning, viktminskning, infektioner i hud och urinvägar, trötthet, 

huvudvärk, buksmärta, hungerkänslor, illamående, kräkningar, nattliga urinträngningar 

eller urininkontinens, underlivsklåda, torr hud och torra slemhinnor (Lindholm, 2009). 

Diagnos ställs efter blodprov där blodsockervärdet i fasta måste ligga över 7,0 mmol/l i 

venöst eller kapillärt blod. Blodsockervärde över 11,1 mmol/l i venöst blod eller 12,2 

mmol/l i kapillärt blod efter måltid eller i samband med oral glukostoleranstest bekräftar 

också diagnosen. Förhöjt HbA1c, glycerat hemoglobin, är ett värde som anger kroniskt 

förhöjt blodsocker över tid. HbA1c kan användas för att följa upp behandlingseffekt och 

uppskatta risk för framtida komplikationer (Lindholm, 2009; Zethelius & Eliasson, 2017). 

HbA1c på 48 mmol/mol eller högre innebär diabetes men ett lägre värde utesluter inte 

diagnos (Zethelius & Eliasson, 2017). 

Komplikationer 

Komplikationerna är lika vid diabetes typ 1 och typ 2 och god blodsockerkontroll minskar 

risken för dessa (Pantalone et al., 2018; Sagen, 2013). Retinopati, nefropati, neuropati och 

kardiovaskulär sjukdom är vanliga komplikationer vid diabetes. (Pantalone et al., 2018; 

Zethelius & Eliasson, 2017). Retinopati är den vanligaste orsaken till blindhet hos personer 

under 65 år (Agardh, 2009) och innebär att ögats små kärl skadas av långvarigt förhöjt 

blodsocker vilket leder till att skadliga processer i ögat aktiveras (Zethelius & Eliasson, 

2017; Agardh, 2009).  Nefropati innebär att glomeruli skadas vilket leder till successiv 

försämring av njurfunktionen (Zethelius & Eliasson, 2017) och kan orsaka uremi och 

perifer neuropati (Agardh, 2009). Nefropati är en stark riskfaktor för hjärt- och 

kärlsjukdom (Zethelius & Eliasson, 2017) och innebär morfologiska och funktionella 

förändringar i motoriska, sensoriska och autonoma nervtrådar. Denna process utvecklas 

långsamt vilket innebär att symtombilden ändrar sig med tiden. Neuropati kan ge besvär 

från mag-tarmkanalen, fötter, urinvägar, hjärt-kärlsystemet samt problem med sexuella 

funktioner. Autonom neuropati ökar risken för död och kardiell neuropati leder till ökad 

vilopuls samt minskad pulsfrekvensvariabilitet på grund av en defekt reglering av 

vagusnerven (Zethelius & Eliasson, 2017). Genom en mer aggressiv utveckling av 

ateroskleros bidrar diabetes till kardiovaskulära sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och 

perifer kärlsjukdom. Diabetes bidrar också till ökad benägenhet för lipidoxidering vilket 

leder till skador och inflammationer i blodkärl och är direkt inblandade i bildandet av 

aterosklerotiska plack (Nilsson, 2009; Williams & Nadler, 2007; Kasznicki, Kosmalski, 

Sliwinska, Mrowicka, Stanczyk, Majsterek & Drzewoski, 2012). 

  

Fotkomplikationer vid diabetes omfattar sår nedanför fotknölarna, infektioner och 

förstörelse av djupare vävnadslager på grund av neuropati samt perifer kärlsjukdom i de 
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nedre extremiteterna (Apelqvist & Bergqvist, 2009). Fotdeformiteter inkluderar bland 

annat liktornar, förhårdnader, problem med tånaglar, hallux valgus och hammartå. Skador 

på perifera kärl i benen kan orsaka neuropati, domningar, claudicatio intermittens och 

smärta (Formosa, Gatt & Chockalingam, 2012). Diabetespolyneuropati, fotdeformiteter 

och yttre våld är vanliga orsaker till utveckling av fotsår (Apelqvist & Bergqvist, 2009). 

Nedsatt känsel och formförändringar av fötter leder till nya tryckpunkter som efter nötning 

kan utvecklas till sår. Sår orsakas också av nedsatt arteriell cirkulation. Charcotfot är en 

aseptisk inflammation i fotens skelett troligen orsakas av mikroangiopatiska störningar i 

kombination med neuropati. Neuropati i fötter orsakar smärtor och innebär lidande och 

ökade kostnader för individen och samhället genom exempelvis längre vårdtider (Zethelius 

& Eliasson, 2017). Sensorisk neuropati utvecklas långsamt vilket innebär att personen med 

diabetes inte reagerar i tid på nedsatt eller utslagen hudsensibilitet med risk för sår. 

Behandling av fotkomplikationer är kostsam, särskilt vid amputation vilket leder till lång 

vårdtid och rehabilitering samt lidande för den som drabbas (Apelqvist & Bergqvist, 2009). 

Perifer neuropati är en bidragande orsak till diabetesfotsår med amputation som följd 

(Agardh, 2009).  

Behandling 

Behandling vid diabetes typ 2 varierar men livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet 

och kostförändringar utgör alltid basen i behandlingen (Zethelius & Eliasson, 2017). Det 

primära målet är att förhindra mikro- och makrovaskulära komplikationer genom att 

minska riskfaktorer som övervikt, hypertoni och hyperlipidemi (Socialstyrelsen, 2017; 

Williams & Nadler, 2007). Fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten i framförallt 

skelettmuskulatur och behovet av insulin minskar genom förbrukning av glukos som blir 

till energi. Genom att muskulaturens glukos förbrukas görs plats för påfyllning av 

glukosförråden vilket sänker blodsockernivåerna (Zethelius & Eliasson, 2017). Flera olika 

sorters kost, dryck och livsmedel har bevisad effekt vid diabetes (Socialstyrelsen, 2011). 

Sådana livsmedel är frukt och grönt, baljväxter, fisk, fullkorn, nötter och jordnötter, 

måttliga mängder alkohol och kaffe. Fyra olika sorters kost rekommenderas av 

Socialstyrelsen (2011). Tre av dessa har positiv inverkan på HbA1c, främjar viktnedgång 

och förbättrar blodfetter och dessa är traditionell diabeteskost baseras på svenska 

näringsrekommendationer, måttlig lågkolhydratkost och medelhavskost. Den fjärde, 

traditionell lågkolhydratkost med lågt glykemiskt index, har positiv inverkan på HbA1c 

och förbättrar blodfetter. Syftet med rekommenderad kost vid diabetes är att stabilisera 

blodsockernivåerna med minskad risk för hyper- och hypoglykemi, förbättrad metabol 

kontroll och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom.   

 

Övervikt är vanligt vid diabetes typ 2 och viktnedgång leder till att insulinproduktionen 

ökar, att kroppens celler blir känsligare för insulin samt ökad inlagring av glukos i 

muskelceller. Mängden fett i blodomloppet minskar vilket leder till förbättring av 

blodfetter och minskning av blodtryck. Kostförändringar påverkar blodfetter, blodtryck och 

blodsocker i positiv riktning (Socialstyrelsen, 2011). Läkemedel i form av tabletter och 

insulin eller en kombination av båda sätts in om livsstilsförändringar är otillräckligt. 

Läkemedelsbehandling behöver oftast revideras över tid och kompletteras eftersom 

diabetes är en progressiv sjukdom (Zethelius & Eliasson, 2017). God metabol kontroll 

samt bra blodtrycks- och blodfettsnivåer minskar risken för komplikationer (Sagen, 2013).  
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Diabetessjuksköterskans uppdrag 

Patientlagen (SFS 2014:821) stärker och tydliggör den vårdsökande personens ställning i 

hälso- och sjukvården genom främjande av delaktighet, integritet och självbestämmande. 

Vård- och behandlingsåtgärder ska utgå från personens önskemål och förutsättningar (SFS 

2014:821).  Diabetessjuksköterskan har fördjupad kunskap om diabetes som kan användas 

i mötet med personer med diabetes.  Undervisning, information om sjukdom och risk för 

komplikationer samt att motivera till livsstilsförändringar ingår i diabetessjuksköterskans 

uppgift (Boström, Isaksson, Lundman, Sjölander & Hörnsten, 2012; Flood, 2009). Specifik 

kunskap om komplikationer behövs för att kunna förmedla kunskap och egenvårdsråd på 

ett lättförståeligt sätt (Sagen, 2013) och specialistutbildade sjuksköterskor såsom 

diabetessjuksköterskor har bättre förutsättningar att interagera med vårdsökande personer 

än grundutbildade sjuksköterskor (Flood, 2009). Socialstyrelsens (2017) nationella 

riktlinjer för målnivåer inom diabetesvård förordar fotundersökning som en viktig 

intervention både medicinskt som pedagogiskt. Fotundersökningar bör ske regelbundet för 

att upptäcka komplikationer såsom infektioner, fotdeformiteter och svårläkta sår. Genom 

tidig upptäckt av känselnedsättning, försämrad cirkulation och förändringar av fotens 

utseende kan preventiva åtgärder sättas in. Ortopedteknisk behandling, fotvård och 

kärlkirurgi kan förhindra svåra komplikationer och amputation (Socialstyrelsen, 2017). 

Diabetessjuksköterskan har ett sammanhållande ansvar för vården kring personen med 

diabetes och fungerar som en länk mellan olika professioner. Teamarbete förekommer med 

bland annat fotvårdsterapeuter och dietister (Riordan, McHugh, Murphy, Barrett & 

Kearney, 2017). 

 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska hälso- och sjukvårdspersonal ge 

sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som överensstämmer med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Vård ska, så långt som möjligt, genomföras och utformas i samråd 

med den vårdsökande personen (SFS 2010:659). Att bedöma personens förståelse av sin 

sjukdom är centralt och genom dialog kan upplevelser av att leva med diabetes 

framkomma (Nunstedt, Rudolfsson, Alsén & Pennbrant, 2017). Lyhördhet inför personens 

beskrivning av sjukdom och livssituation är viktigare än att enbart fokusera på de 

medicinska aspekterna. En individuell vårdplan kan skapas genom att 

diabetessjuksköterskan undersöker personens erfarenheter av att leva med sjukdom. Den 

individuella vårdplanen utgör grunden för att individanpassa uppgifter, läxor och råd 

utifrån personens intresse och behov (Nunstedt et al., 2017). Personens medbestämmande 

krävs för att nå optimal behandling och ibland kan samordning och samarbete inom 

vårdteamet behövas för att nå uppsatta mål (Kent et al., 2013). Diabetessjuksköterskan kan 

hjälpa personen att göra proaktiva val som minskar risken för komplikationer och 

samsjuklighet och genom förståelse för personens livssituation kan dennes behov 

tillgodoses (Kent, et al., 2013).  

Diabetessjuksköterskans pedagogiska funktion 

Patientundervisning behöver vara individuellt anpassad (Thors Adolfsson, Rosenblad & 

Wikblad, 2010) och besök hos diabetessjuksköterska bör innehålla individuella 

bedömningar vad gäller livsstil, komplikationer, medicinsk behandling, fysisk aktivitet 

samt förmågan att klara av egenvård och sjukdomsrelaterade besvär (Husdal et al., 2016; 

Thors Adolfsson et al, 2010). Undervisning som fokuserar på personens uppfattning och 



5 

 

ger möjlighet till reflektion över den egna förståelsen av diabetes, sjukdomens allvar och 

möjligheter att själv påverka sjukdomens utveckling är viktigt (Hörnsten, Jutterström, 

Audulv & Lundman, 2010; Svanström, Andersson, Rosén & Berglund, 2016; Zoffmann, 

Harder & Kirkevold, 2008). Hänsyn behöver tas till personens vardag, livssituation, 

önskemål, förmågor och strategier för egenvård (Hansson Scherman, 2013; Wikblad, 

2012). Vid planering av patientundervisning är det viktigt att förstå hur personen värderar 

sin framtid (Lundman, 2012).  

 

Samtal som fokuserar på frågor och farhågor samt hantering av sjukdomen ger positiva 

hälsoeffekter som varar i flera år (Hörnsten, Stenlund, Lundman & Sandström, 2008).  

Genom att lyssna aktivt till personens tankar och behov samt reflektera över det som sägs 

och inte sägs kan diabetessjuksköterskan se personen som en resurs (Sundman, 2011). 

Delaktighet stärker personens känsla av autonomi. Diabetessjuksköterskans viktigaste 

uppgift är att hjälpa personer med diabetes att integrera sjukdomen i vardagslivet och 

beteendeförändringar måste utgå från personens upplevda behov (Lundman, 2012; Kneck, 

2013; Sundman, 2011). När den vårdsökandes behov står i centrum blir 

diabetessjuksköterskan ett viktigt bollplank att vända sig till men vid bristande 

personcentrering upplever personen med diabetes besvikelse över interaktionen (Kneck, 

Klang och Fagerberg, 2011). Diabetessjuksköterskan behöver uppmuntra och utmana 

personen på ett kreativt och taktfullt sätt för att främja förståelse och handlande 

(Johansson, 2017). Den vårdsökande personen har också ansvar för det egna lärandet och 

målet är att personen ska känna eget ansvar och göra medvetna val för att minska risken för 

komplikationer. Ibland behöver diabetessjuksköterskan våga konfrontera och utmana 

personen med diabetes i dennes förståelse (Andersson, Svanström, Ek, Rosén & Berglund, 

2015).  

Lärande 

Lärande är en komplex process där mottagarens kunskap, tankar och känslor påverkar valet 

av handlingar och beteenden (Klang Söderkvist, 2013b). Människor vill förstå skälen och 

meningen med varför de ska bete sig på ett visst sätt (Hansson Scherman, 2013). 

Arborelius (2013) förklarar att det ofta är svårt att genomföra en livsstilsförändring när 

målet är att undvika negativa konsekvenser vilket ofta är fallet inom diabetesvård. 

Sundman (2011) beskriver att genom vägledning görs personen med diabetes delaktig så 

att välgrundade beslut angående egenvård kan tas. Tillräcklig information och kunskap 

behövs för att kunna bedriva egenvård (Sundman, 2011). Lärande som leder till, för 

personen betydelsefull, förändring kräver personcentrerad vård där personens livssituation 

ges företräde. Egenansvaret måste klargöras och personen måste få bestämma 

behandlingens riktning med utgångspunkt i dennes specifika behov och mål (Andersson et 

al., 2015). Sjukdomsintegrering i det egna livet och utövande av egenvård utvecklas 

parallellt och diabetessjuksköterskan bör fokusera på personens egna reflektioner kring 

sjukdomens allvar för att främja lärande (Hörnsten et al., 2010).  

 

Drivkrafter för att lära sig att leva med långvarig sjukdom ökar när sjukdomen påverkar 

vardagslivet (Kneck, 2013; Hörnsten et al., 2010). Nya prioriteringar uppkommer när 

personen blir medveten om att sjukdomen är bestående och kommer påverka livet 

oberoende av den egna viljan.  Hot mot den egna hälsan skapar motivation som leder till 

att personen prioriterar sin vård samt gör plats för sig själv, sitt välbefinnande och sin 
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hälsa. I samtal med personen med diabetes blir därför tankar och känslor om dåtid, nutid 

och framtid viktiga (Berglund, 2014) och lärande främjas genom integrering av dessa 

(Kneck, Eriksson, Lundman & Fagerberg, 2016).  Genom att jämföra hur kroppen var förr 

med hur den är nu uppstår en förståelse kring hur kroppen kan komma att reagera i 

framtiden (Kneck et al., 2016). 

Egenvård 

Begreppet egenvård består av; förutsättningar för egenvård, terapeutisk egenvårdsbegäran 

och genomförande av egenvård. Förutsättningar för egenvård handlar om önskade mål där 

syftet för egenvård beskrivs i handlingar (Orem, Taylor & Renpenning, 2003).  Terapeutisk 

egenvårdsbegäran innebär att giltiga och pålitliga åtgärder ställs i förhållande till specifika 

egenvårdsförutsättningar. Genomförande av egenvård är medvetna handlingar som leder 

till resultat. Diabetes är en sjukdom där personen som drabbas förväntas hantera 

sjukdomen på ett sätt som motverkar komplikationer. Allt en person gör för att må bra trots 

livslång sjukdom är egenvård (Wikblad, 2012) vilket medför att samma person både skapar 

och utför egenvården (Denyes, Orem & Bekel, 2001). Egenvård är både en handling och 

möjligheten att se samband mellan faktorer som påverkar hälsa och beteende. Tid och 

resurser krävs för att uppnå önskade mål och ibland kan prioriteringar behöva göras för att 

uppnå dessa. Inom egenvård finns en strävan mot ett önskat mål eller bort från oönskade 

effekter (Orem et al., 2003). Fyra faktorer som påverkar personers egenvårdsförmåga är 

hur personen värderar sin hälsa, hur olika sjukdomssituationer hanteras, upplevelsen av 

sjukdom och hur vårdens organisation ser på personens befogenheter och hälsa (Insulander 

& Björvell, 2013). Egenvård som teori innebär allt människor gör för att hantera sig själva 

(Orem, 1995) och är ett mänskligt beteende som kräver kunskap och färdigheter för att 

kunna utföras (Orem et al., 2003). Personen med diabetes innehar expertkunskap om hur 

det är att leva med diabetes medan vården har objektiv information om själva sjukdomen 

och hur den behandlas (Insulander & Björvell, 2013; Snellman, 2012; Funnel, 2012). 

Egenvård har personliga, mellanmänskliga och sociala dimensioner och behöver förstås 

utifrån kultur och familjemönster (Orem et.al., 2003). Även om personens kunskap kring 

fysiologi och patofysiologi vid diabetes är begränsad så har hen unik kunskap om upplevd 

hälsa och hälsobeteende (Insulander & Björvell 2013).  

 

Diabetessjuksköterskan har till uppgift att hjälpa personen med diabetes att sammanfoga 

vardagslivet och diabetes utan att bli ett med sjukdomen (Lundman, 2012; Kneck, 2013). 

En god och ömsesidig relation mellan diabetessjuksköterska och personen med diabetes 

utgör förutsättningar för självständig egenvård (Leksell, 2012; Funnel, 2012; Klang 

Söderkvist, 2013a). För att skapa egenvård krävs att personens inre och yttre faktorer 

undersöks och att betydelsen av faktorerna klargörs. Genom denna process får personen 

nödvändig kunskap. Därefter krävs övervägningar som resulterar i beslut om vilken typ av 

egenvård som ska genomföras. Egenvård kan nu produceras genom att personen 

förbereder, genomför och utvärderar effekten av vald egenvård. Hela processen 

genomsyras av reflektion (Orem et al., 2003). Personens behov, kunskapsnivå och 

engagemang måste styra mötet vilket kräver lyhördhet från diabetessjuksköterskan (Kneck, 

2013). Utbildningsnivå, ålder, diabetesduration och kön påverkar egenvård av fötter 

(Chourdakis, Kontogiannis, Malachas, Pliakas & Kritis, 2014). Lundman (2012) belyser 

betydelsen av att förstå hur personen värderar sin framtid inför planering av vårdåtgärder. 

Båda parter ska ges möjlighet att reflektera över sina roller och den inverkan som 
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sjukdomen har på personens självbild (Kneck, 2013). Diabetessjuksköterskan lär känna 

personen med diabetes genom att be hen berätta om sitt liv, ställa existentiella frågor och 

aktivt lyssna (Andersson et al., 2015; Nunstedt et al., 2017). Därigenom kan personens 

behov och resurser synliggöras och användas i livet med sjukdomen (Nunstedt et al., 

2017). Även Jutterström, Hörnsten, Sandström, Stenlund och Isaksson (2016) belyser 

betydelsen av att diskutera känslomässiga och existentiella frågor för att underlätta 

utövandet av egenvård. Orem et al. (2003) beskriver att egenvårdsprogram minskar 

läkarbesök, förbättrar livsstil och ökar självförtroendet gällande beslutsfattande kring den 

egna hälsan. 

Egenvård av fötter 

Genom egenvård av fötter minskas risken för fotkomplikationer vilket leder till högre 

välbefinnande hos personer med diabetes samt minskade samhällskostnader (Schirr-

Bonnans et al., 2016; Socialstyrelsen, 2017; Zhuo et al., 2013). En av vårdteamets 

viktigaste uppgifter är att utbilda och informera om egenvårds- och träningsprogram 

gällande fötter (Iunes, Rocha, Borges, Marcon, Pereira & Carvalho, 2014). 

Sjukdomsspecifik utbildning och egenvårdsåtgärder leder till ökad kunskap om diabetes 

och ökad egenvård (van den Arend et al., 2000). Vid besök hos fotvårdsspecialist varierar 

det hur mycket information som personer med diabetes kommer ihåg, glömmer eller inte 

förstår. Information gällande fotinspektion och lämpliga skor kommer personerna oftast 

ihåg. Uppfattningen om vad som är viktigt vad gäller egenvård av fötter skiljer sig ibland 

åt mellan professionen och personer med diabetes (Yuncken, Williams, Stolwyk & Haines, 

2018). Egenvård som att regelbundet titta på sina fotsulor samt smörjning av fötter är 

effektiva sätt att minska risken för fotkomplikationer (Chin, Liang, Wang, Hsu & Huang, 

2014). Genom att fokusera på behandling istället för komplikationer samt att skapa 

positiva bilder av egenvård ökar det faktiska utövandet (Indrayana, Guo, Lin & Fang, 

2018).  Enligt Hunt Cousart och Handley, (2016) har personer med diabetes behov av 

preventiva fotvårdsprogram för att minska risken för komplikationer. Fotvårdsprogram 

gagnar både personen med diabetes men också primärvården genom en kostnadsminskning 

på grund av minskat antal komplikationer (Hunt Cousart & Handley, 2016; Barshes, Saedi, 

Wrobel, Kougias, Kundakcioglu & Armstrong, 2017). 

PROBLEMFORMULERING  

Fotkomplikationer är vanligt vid diabetes typ 2. Diabetessjuksköterskan har en unik roll i 

att kunna hjälpa personen med diabetes att göra proaktiva val som minskar risken för 

komplikationer genom individuellt anpassad information, undersökning och rådgivning. I 

mötet med personen framkommer dock ofta att information om fothälsa och egenvård av 

fötter brister från sjukvårdens sida. Diabetes är en sjukdom som oftast inte upplevs 

besvärande förrän komplikationer uppstår. Därför är det viktigt att egenvård påbörjas innan 

personen med diabetes upplever negativa konsekvenser av sjukdomen. Egenvård är ett 

kraftfullt vapen för att förhindra eller fördröja komplikationer. Fotkomplikationer vid 

diabetes typ 2 går att förhindra med lätta medel såsom regelbunden fotinspektion och 

smörjning av fötter. Genom att undersöka vilken kunskap och erfarenhet personer med 

diabetes typ 2 har om fothälsa och egenvård av fötter kan eventuella behov synliggöras. 

Dessa behov kan ligga till grund för att utveckla samarbete mellan diabetessjuksköterska 
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och personer med diabetes typ 2. Ökad kunskap om hur personer med diabetes upplever 

sin fothälsa och egenvård av fötter underlättar möjligheten att individanpassa vård, 

information och rådgivning. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva personers erfarenheter av egenvård av fötter vid diabetes typ 2.  
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METOD 

Studien har använt kvalitativ metod med induktiv ansats där datamaterialet analyserats 

med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Induktiv ansats 

innebär att söka mönster i datamaterial, en förutsättningslös analys av texter samt en 

rörelse från insamlad data till teoretisk förståelse (Graneheim, Lindgren & Lundman, 

2017). Innehållsanalys är en teknik för att skapa replikerbara och giltiga slutledningar från 

texter eller andra meningsfulla media. Metoden utgår från att en stor mängd text, genom 

analys, ger upphov till slutledningar kring fenomen som uppkommit under analysens gång 

(Krippendorff, 2019). Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter och lämpar 

sig för analys av transkriberat material (Graneheim & Lundman, 2004). Innehållsanalysens 

resultat skapar nya insikter samt ökar förståelsen kring specifika fenomen (Graneheim et 

al., 2017; Krippendorff, 2019). Både Krippendorff (2019) och Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att en text har flera olika meningar beroende på läsarens utgångspunkt 

och därför är olika tolkningar möjliga och giltiga. 

Urval 

För att finna deltagare togs kontakt med flera patientföreningar för personer med diabetes i 

Västra Götalandsregionen.  Förfrågan om medverkan i fokusgruppsintervju om fothälsa 

och egenvård av fötter presenterades muntligt via telefonsamtal samt skriftligt via e-post. 

Informationsbrev (bilaga 1 & 2) skickades via e-post och representanter för föreningarna 

framförde förfrågan till medlemmarna antingen muntligen eller skriftligen (bilaga 2).  

Medlemmar som var intresserade av att medverka kontaktade författarna direkt via 

telefonsamtal eller e-post. Genom denna metod rekryterades fyra deltagare. Därefter togs 

kontakt med pensionärsföreningar, dock utan framgång. Då svårigheter att rekrytera 

deltagare till studien upptäcktes, vidgades sökningen till tre olika diabetesgrupper på 

Facebook. I dessa grupper lades informationsbrev (bilaga 2) ut tillsammans med en 

förfrågan om deltagande. Inga nya deltagare hittades med denna metod. Beslut om att 

ändra datainsamlingsmetod togs och förfrågan om att delta i individuella intervjuer lades ut 

i samma diabetesgrupper på Facebook tillsammans med ett omarbetat informationsbrev 

(bilaga 3), dock utan framgång. Informationsbrev och förfrågan om deltagande lades även 

ut på författarnas privata Facebook-sidor och där rekryterades tre deltagare. Då 

deltagarantalet fortfarande upplevdes för lågt användes snöbollseffekten (Polit & Tatano 

Beck, 2018) för att finna övriga fem deltagare. Personer med stora kontaktnät i författarnas 

omkrets ombads kontakta personer med diabetes och fråga om eventuellt deltagande. 

Dessa personer kontaktade sedan författarna antingen via telefon, e-post eller via den 

person som ställt förfrågan. Därefter togs kontakt med samtliga deltagare för att lämna 

ytterligare information om studiens syfte och genomförande samt att inhämta samtycke till 

deltagande. För att inkluderas i studien var krav på att deltagarna var över 18 år, talade 

svenska och hade diabetes typ 2. Personer med hemsjukvård eller som amputerat en eller 

båda fötterna exkluderades. Studien genomfördes med hjälp av 12 deltagare som var 

mellan 55 och 83 år, diabetesduration mellan 3 månader och 31 år samt hade 

läkemedelsbehandling för diabetes. 
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Datainsamling 

Individuella intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Kvalitativ intervju är ett 

ämnesorienterat samtal där nya och oväntade fenomen kan framkomma. Fördelen med 

kvalitativ intervju är att den har en öppenhet som välkomnar motstridiga och 

motsägelsefulla uttalanden som sedan kan tydliggöras och analyseras (Kvale & 

Brinkmann, 2014) Intervjuerna ägde rum i deltagarnas hem eller på annan plats som 

personen valt. Innan intervjuerna påbörjade delades informationsbrevet (bilaga 3) ut 

ytterligare en gång för att säkerställa att samtliga deltagare förstått dess innehåll samt att 

deltagandet är frivilligt. Intervjuerna var semistrukturerade (Polit & Tatano Beck, 2018) 

och följde en i förväg, utarbetad frågeguide med öppna frågor (bilaga 4). En av författarna 

fungerade som intervjuare och den andra som observatör vid fem av intervjuerna. Vid 

dessa intervjuer turades författarna om att vara intervjuledare och observatör. 

Intervjuledaren ställde frågor utifrån frågeguiden samt följde upp med följdfrågor. 

Observatören förde anteckningar och flikade in med följdfrågor i slutet av intervjun.  

Övriga sju intervjuer genomfördes av en av författarna, författare SD stod för fyra av dessa 

och PO för tre. Vid dessa tillfällen ställde författaren frågor utifrån frågeguiden samt tog 

anteckningar och ställde följdfrågor själv. Intervjuerna varade mellan fem till 49 minuter 

och spelades in elektroniskt. I anslutning till de gemensamma intervjuerna genomfördes 

reflektion kring informationen som framkom. Vid intervjuerna där enbart en författare 

deltog delgavs den andra författaren innehållet och tillhörande reflektioner i anslutning till 

intervjun. Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant av studiens författare.  

Analys 

Datamaterialet analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Analysenheten utgjordes av hela de transkriberade intervjuerna och dessa 

lästes igenom flera gånger enskilt av författarna för att skapa en uppfattning om materialet 

som helhet. Meningar eller fraser som svarade mot studiens syfte markerades och 

sammanfattades i marginalen enskilt av författarna. Därefter tog vardera författare ut 

meningsenheter ut samtliga intervjuer. Meningsenheterna jämfördes och diskuterades till 

dess att konsensus nåtts kring vilka meningsenheter som svarade mot studiens syfte. 

Meningsenheterna kondenserades vilket innebar att texten kortades ner utan att innehållet 

förändrades. De kondenserade meningsenheterna abstraherades och namngavs med koder 

som beskrev innehållet. Koderna jämfördes för att finna likheter och skillnader. Därefter 

grupperades koderna i preliminära underkategorier som sedan jämfördes tills kategorier 

framkom. En kategori utgjordes av koder med liknande innehåll och ingen kategori fick 

innehålla samma information som en annan. Data fick heller inte hamna mellan kategorier 

utan all relevant data redovisades. Därefter jämfördes kategorierna till dess att ett 

övergripande tema framträdde. Inom analysförfarandet hanterades både manifest och latent 

innehåll. Manifest innehåll är det textnära och uppenbara. Latent innehåll är det 

underliggande budskapet, det som sägs mellan raderna (Graneheim & Lundman, 2004; 

Graneheim et al., 2017). Exempel på koder, meningsenheter, subkategorier och kategorier 

visas i tabell 1. 
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Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Men det tog ju faktiskt 20 år innan jag inser att 

jag var tvungen till att göra någonting ordentligt 

åt min egenvård. Där har vi mycket vi skulle 

kunna göra själva. Med kost och 

Göra mycket 

egenvård 

själv 

Strategier för 

livsstilsförändring 

 

 

Förutsättningar 

för att kunna 

utföra egenvård jag har blivit mycket bättre sedan jag fick den 

här salvan 

Smörja 

fötter 

Att ta ansvar för 

den egna fothälsan 

Inga råd mer än att jag ska vara noga och sköta 

dem. Fila och smörja 

Fila och 

smörja 

Rådgivning, stöd 

och hjälpmedel 

varje tryck på golvet ger mig påminnande 

smärta 

Varje tryck 

ger smärta 

Kroppsliga 

begränsningar 

 

 

 

 

Hinder för att 

utföra egenvård 

nu törs jag inte det, för jag är så orolig för att 

det ska gå sönder igen [fotled] 

Orolig att 

hälsenan ska 

gå sönder 

Fysiska 

begränsningar 

Man vet ju inte vad som hänger ihop heller. 

Krämpor och sådant där. En del har betydelse 

som inte jag förstår och tvärtom 

Vet inte vad 

som hänger 

ihop 

Psykologiska 

begränsningar 

det har jag frågat förut men då har de 

[diabetessjuksköterskan] sagt nej för det 

behöver inte jag för jag har bra fötter 

Får inte 

remiss för 

fotvård 

Organisatoriska 

begränsningar 

Tabell 1: Exempel på meningsenhet, kod, underkategorier och kategorier 

Etiska överväganden 

Studien följde forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2003). Eftersom studiens 

deltagare inte hade någon vårdrelation till författarna behövdes inget godkännande från 

etisk nämnd. Studentarbeten kräver heller inget godkännande från etisk nämnd vilket är 

reglerat i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

Vårdpersonal var aldrig inblandad i att finna deltagare till studien. Behandling av 

personuppgifter följde artikel 5 i Dataskyddsförordningen GDPR (EU 2016:679) vilket 

innebär att uppgifterna samlades in exklusivt för användning i studien samt att dessa 

förvarades oåtkomligt för obehöriga. Endast studiens författare och handledare hade 

tillgång till datamaterialet. 

 

Vetenskapsrådet (2003) listar fyra krav som ska finnas för att skydda individen vid 

empiriska studier. Dessa är krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

Informationskravet tillgodosågs genom att samtliga deltagare fick skriftlig och muntlig 

information om studiens syfte inför intervjuerna. Detta möjliggjorde att personerna kunde 

fundera kring vilken information de ville delge författarna innan intervjun ägde rum. Enligt 

lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska samtycke 

till deltagande vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till specifikt forskningsprojekt. Data 

som inhämtats innan avbrytande av studien får användas i forskningen (SFS, 2003:460). 

Kravet på samtycke beaktades genom att samtliga deltagare informerades om att 

deltagande var frivilligt och att möjligheten att avbryta deltagande utan förklaring fanns.  

Samtliga deltagare fick information om att insamlade data behandlas konfidentiellt och att 

inga data som kan identifiera deltagarna redovisas i resultatet. Allt insamlat material var 

avkodat för att omöjliggöra identifikation. Dock finns en risk att deltagarna själva kan 

identifiera sina egna uttalanden. Data som framkom får inte användas till annat än den 

avsedda studien och allt inspelat material kommer att raderas när studien är klar och 

uppsatsen är godkänd. Deltagarna kommer att erbjudas att få ta del av resultatet efter att 

uppsatsen blivit godkänd samt publicerad i databasen DiVA under våren 2019.  
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RESULTAT 

Analysen av datamaterialet mynnade ut i ett övergripande tema samt två kategorier med 

tillhörande underkategorier (Tabell 2). 

 

Underkategorier Kategorier Tema 

Strategier för livsstilsförändring 

Att ta ansvar för den egna fothälsan 

Rådgivning, stöd och hjälpmedel 

Förutsättningar för att 

kunna utföra 

egenvård 

 

 

Kunskap skapar kontroll 

och handlingskraft Kroppsliga begränsningar 

Fysiska begränsningar 

Psykologiska begränsningar 

Organisatoriska begränsningar 

 

Hinder för att utföra 

egenvård 

Tabell 2: Sammanställning över underkategorier, kategorier och tema. 

Förutsättningar för att kunna utföra egenvård 

Förståelsen för att diabetes är en progressiv sjukdom motiverade deltagarna att göra 

livsstilsförändringar för att minska risken för komplikationer och var avgörande för 

implementering av livsstilsförändringar i vardagslivet. Livsstilsförändringarna gav 

deltagarna en känsla av kontroll över sjukdomen samt förbättrat välbefinnande. Personen 

med diabetes stärktes i sin förmåga att hantera sjukdomen när förståelse för sambandet 

mellan diabetes, kost och fysisk aktivitet fanns. Denna självkänsla gjorde att deltagarna 

ibland vågade ta ut svängarna och äta sötsaker eftersom kunskapen om hur goda vanor och 

låga blodsockervärden kunde återskapas fanns. Omsorg om den egna foten var viktigt hos 

flertalet deltagare. Ansvar för den egna fothälsan togs bland annat genom inspektion, tvätt 

och smörjning av fötter. Möjligheten att kunna påverka den egna fothälsan och förhindra 

eller fördröja komplikationer motiverade personen att utföra egenvård. Att ta ansvar för 

fothälsa stärkte personens känsla av kontroll över diabetessjukdomen. 

Diabetessjuksköterskan och fotvårdsterapeuten påverkade hur fothälsan upplevdes och 

flertalet deltagare upplevde fothälsan som god trots komplikationer. Personen med diabetes 

kände sig betydelsefull när diabetessjuksköterskan tog fothälsan på allvar och skrev remiss 

till fotvårdsterapeut. I samband med besök hos diabetessjuksköterska fick personen 

information, rådgivning och stöd. Personen upplevde att diabetessjuksköterskan tog 

fotkomplikationer på allvar när hen inte trivialiserade personens berättelser om besvär med 

fötterna. Genom att undersöka personens fötter, inge hopp och remittera för fotvård och 

ortopedtekniska hjälpmedel bekräftades personens upplevelser och personen kände sig 

sedd och betydelsefull. Personens kunskapsbank ökade vilket skapade möjligheter för 

personen att söka ännu mer information från andra källor än sjukvården. Att bli sedd och 

tagen på allvar var förutsättningar för god kommunikation mellan personen med diabetes 

och diabetessjuksköterska och lade grunden för personens egen kunskap om diabetes och 

för en god egenvård av fötter.  

Strategier för livsstilsförändringar 

Förståelsen för att diabetes är en progressiv sjukdom som successivt leder till försämring 

motiverade studiens deltagare till livsstilsförändringar. Strävan efter att bibehålla hälsa och 
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välbefinnande gjorde att egenvårdsstrategier utvecklades och användes medan insikten om 

sambandet mellan diabetes och livsstil var avgörande för möjligheten att inkorporera 

livsstilsförändringen i vardagslivet. Genom att göra livsstilsförändringar som gynnade den 

egna hälsan fick deltagarna en känsla av kontroll över sjukdomen och kände stolthet över 

att kunna påverka sjukdomsförloppet.  

 

Men det tog ju faktiskt 20 år innan jag inser att jag var tvungen till att göra 

någonting ordentligt åt min egenvård. Där har vi mycket vi skulle kunna göra 

själva. Med kost och (P11)  

 

Diabetesdiagnosen kunde upplevas som något positivt och hjälpte personen med diabetes 

att skapa en mer hälsosam livsstil. 

 

Vad jag försökte säga att även om det är negativt att få en sådan diagnos så har det 

ändå för min del varit en fördel att jag har tänkt om lite eller förändrat mitt sätt att 

leva (P18) 

 

Egenvårdsstrategier inom kost och motion var vanligt och gav deltagarna en känsla av 

kontroll över sjukdom, symtom och förlopp. Förståelse för hur blodsockervärde och 

motion påverkar varandra beskrevs och fysisk aktivitet användes flitigt som metod för att 

säkerställa låga blodsockervärden samt att sänka höga blodsockervärden som uppkommit 

tillfälligt. Studiens deltagare kände sig stärkta i och säkra på sin egen förmåga att 

kontrollera sjukdomen genom att använda motion i blodsockersänkande syfte. Vikten av 

att hitta en motionsform som passar den egna individen belystes, även om promenader var 

den vanligaste formen av fysisk aktivitet.  

 

Jag tränade på ett gym, för jag håller på att lägga ner det också för jag åker aldrig 

dit. Då är det bättre att gå på vattengympan och kanske gå och simma någon gång 

ibland (P13) 

 

Förståelse för betydelsen av egenvård och ändrat kostbeteende blev en del av livet där 

personen med diabetes tog ansvar för sitt välmående och välbefinnande. Detta 

ansvarstagande skapade en känsla av kontroll över sjukdomen. Hyggliga blodsockervärden 

ansågs bero på god kosthållning. En mer avslappnad attityd till kost gav försämrade 

blodsockervärden vilket skapade känslan av att misslyckas med att ta ansvar för sjukdom 

och vardagsliv. Ansvar för kosten togs inte alltid av personen med diabetes utan ibland 

överläts ansvaret till dennes partner. Detta gjorde att personen skyddades mot känslan av 

misslyckanden om blodsockervärdena blev för höga. 

 

Mina hyggliga värden beror ju mycket på att jag sköter mig med maten (P21)  

 

Ett sätt att kontrollera diabetessjukdomen på var att begränsa mängden snabba kolhydrater 

som åts. Flera av studiens deltagare valde att utesluta sötsaker ur kosten som ett sätt att få 

kontroll över sina blodsockernivåer. Att grönsaker är viktiga i blodsockerstabiliserande 

syfte framhölls. Genom att hitta strategier som fungerade i vardagen kände personen sig 

stärkt i sin förmåga att kunna påverka blodsockervärden genom kost. Dessutom beskrev en 

av deltagarna hur hen valt att ändra sin kost istället för att öka medicinering. Kunskap om 

orsakssamband mellan kost och diabetes skapade möjligheter för personen att välja 
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behandlingsmetoder som passar den egna livsstilen samt gjorde personen till en aktiv del i 

sin egen egenvård. Genom att förstå vad som behövde ändras i den egna kosten 

underlättade också livsstilsförändringen. När kontroll över sjukdomen fanns vågade även 

deltagarna ibland gå utanför ramarna och äta sötsaker trots negativ påverkan på 

blodsockret. Detta beskrevs som en strategi för att orka med diabetesdiagnosen.  

 

Jag… skriker inte högt och fasar inte ut utan att vill jag äta någonting som gör att 

det förhöjer sockret kanske en eller två dagar, ja men då tar jag det och sedan vet 

jag att jag är tillbaka igen (P13) 

Att ta ansvar för den egna fothälsan 

Upplevelsen av den egna fothälsan grundades inte enbart från personen med diabetes. 

Många gånger upplevdes fothälsan som dålig eller mindre bra men denna uppfattning 

ändrade efter att diabetessjuksköterska eller fotvårdsterapeut uttryckt sig i positiva ordalag 

om fötterna. När sjukvårdspersonal bedömde fothälsan som bra tvivlade personen med 

diabetes på sin egen bedömning och ändrade sig till att också tycka att fothälsa var bra.  

 

Hon [diabetessjuksköterskan] provar ju och känner känsel och sådant där och 

säger att det är bra (P16) 

 

Egenvård av fötter bedömdes som en viktig åtgärd och trots komplikationer upplevdes 

fothälsan många gånger som god, bra eller skaplig. Upplevelsen av förbättrad fothälsa 

sedan diabetesdiagnos fanns också och stärkte personens känsla av att själv kunna påverka 

fötternas hälsotillstånd. Studiens deltagare upplevde att de kunde påverka fothälsan och 

förhindra komplikationer genom att inspektera, tvätta, fila och smörja fötterna. Att 

upptäcka förändringar av fötternas känsel och utseende i ett tidigt skede ansågs avgörande 

för att behålla en god fothälsa. Vidare belystes att det numera finns många bra 

fotvårdsprodukter som underlättar egenvården. Tjocka strumpor användes för att värma 

kalla fötter. Genom att utföra egenvård av fötter tog deltagarna ansvar för den egna 

fothälsan.  

 

Jag har blivit mycket bättre sedan jag fick den här salvan (P15) 

 

Möjligheten att få träffa fotvårdsterapeut framhölls som en förutsättning för att kunna sköta 

egenvård av fötter. När remiss för fotvård skrevs av diabetessjuksköterska kände sig 

deltagarna betydelsefulla och att fothälsan togs på allvar. Regelbundna besök hos 

fotvårdsterapeut var vanligt även om flera informanter beskrev att de enbart fått remiss för 

något enstaka besök hos fotvårdsterapeut i anslutning till diabetesdiagnos. Av de som inte 

fått remiss för fotvård valde flera att anlita privat fotvårdsterapeut. Deltagarna förstod 

vikten av god fothälsa och prioriterade därigenom fotvård även om de fick betala ur egen 

ficka. Kombination av fotvård via remiss och privat fotvård förekom också. 

 

Jag går det som man får ifrån vården och sen går jag en gång emellan, så det är 

kanske fyra gånger på året, eller något (P16)  

 

Besöken hos fotvårdsterapeut hade olika syften såsom underhåll av fothälsa, hantering av 

uppkomna fotkomplikationer eller bekräftelse på att den egna egenvården fungerar som 
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den ska. Genom den ökade mängd kunskap som besöken hos fotvårdsterapeut gav stärktes 

personen i sin förmåga att utföra egenvård av fötter.  

 

 Men det är ju egentligen bara för att få ett svar på att är det någonting som inte är 

bra (P12) 

 

Upplevelsen av fotvård varierade. Oftast upplevdes besöken som positiva och 

kunskapsgivande men de kunde också upplevas som likgiltiga och rent missnöje gentemot 

fotvårdsterapeuten framkom också.  

Rådgivning, stöd och hjälpmedel 

Diabetessjuksköterskans roll som vägvisare och källa till information och råd framhölls. 

När diabetessjuksköterskan uppmanade personen till fysisk aktivitet samt gav råd gällande 

kost och motion upplevdes hen som en samarbetspartner och medhjälpare till kontroll av 

sjukdomen. Deltagarnas kunskap om diabetes ökade genom diabetessjuksköterskans fokus 

på information, råd och egenvårdsstrategier för hantering av sjukdomen. I kontakten med 

diabetessjuksköterskan kände sig deltagarna oftast nöjda med informationen som 

förmedlades samt bekväma med att ställa frågor. Då diabetessjukdomen är mångfacetterad 

valde även flera av studiens deltagare att söka information från andra källor än sjukvården. 

Att införskaffa så mycket information som möjligt kring sjukdom och egenvård betonades 

och gjorde att personen med diabetes kunde skapa sig en egen kunskapsbank och känsla av 

kontroll. 

 

Det gäller för oss patienter att ta reda på så mycket som möjligt. Om vår sjukdom 

(P11) 

 

Nästan alla av studiens deltagare beskrev att diabetessjuksköterskan antingen tittade på 

eller undersökte fötternas känsel vid besöken. Undersökningen skapade en känsla av att 

hela personen med diabetes var betydelsefull och värd diabetessjuksköterskans tid. Vid 

undersökning av känsel beskrev deltagarna att nålar, vibrationsmätare, maskiner och slägga 

användes. Upptäcktes känselnedsättning i fötter skrevs remiss till fotvårdsterapeut, vilket 

ytterligare skapade en känsla av att fothälsan var viktig och angelägen. Om personen med 

diabetes hade fotkomplikationer kunde diabetessjuksköterskan inge hopp om att 

komplikationerna kunde förbättras genom egenvård eller hjälpmedel. Personen kände sig 

då bekräftad och betydelsefull. 

 

Men hon sade det till mig då när jag nämnde det för henne, nämen det kanske går 

och att göra någonting tyckte hon. Men vi ska ju liksom inte deppa ner oss i det nu 

då va. Men den där kuddkänslan nu då det, den går nog. Få det att gå tillbaka 

liksom (P11) 

 

Råd om förebyggande vård av fötter gavs av diabetessjuksköterska vilket ökade personens 

kunskap om och möjligheter att utföra egenvård av fötter hemma. Vanliga råd var att 

smörja fötterna, använda fotfil, att titta på fötterna för att tidigt upptäcka skador, 

behandling av fotsvamp, att byta strumpor ofta, fotriktiga skor samt inläggssulor. Skriftlig 

information om egenvård av fötter gavs ibland.  Skor med rätt passform var ett sätt att 

förebygga problem och genom anpassade inlägg och skor samt strumpor förebyggdes och 
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lindrades fotkomplikationer såsom smärta och felställningar. Remiss för ortopedtekniska 

hjälpmedel skrevs av diabetessjuksköterska och flera av studiens deltagare fick denna 

hjälp.  

 

Men jag ju, när det gäller sådana där sulor och sådant så har jag ju, det har jag 

fått så mycket jag vill ha (P21) 

 

Genom att uppmärksamma fotkomplikationer och erbjuda lösningar bekräftade 

diabetessjuksköterskan personens upplevelser och besvär. Personen kände sig betydelsefull 

och bekräftad vilket gav möjlighet för samarbete mellan diabetessjuksköterska och 

personen med diabetes. Remiss för ortopedtekniska hjälpmedel skrevs inte alltid men då 

valde flera av deltagarna att köpa anpassade inläggssulor och skor själva. Deltagarna 

förstod vikten av att skapa en god fothälsa och kunde själva bedöma om och när 

hjälpmedel behövdes. Kunskap om diabetes och en känsla av att själv kunna påverka 

sjukdom och komplikationer gav personen möjligheter att ta välgrundade beslut kring 

bland annat lämpliga hjälpmedel. 

Hinder för att utföra egenvård 

Kunskapsbrist angående sambandet mellan diabetes och fothälsa var centralt i studien. 

Näst intill samtliga deltagare beskrev att något samband mellan diabetes och fothälsa inte 

fanns vilket orsakade en osäkerhet kring varför fotkomplikationer uppstår. Eftersom 

orsakssambanden var oklara ledde detta till att deltagarna inte kunde förutse 

konsekvenserna av sina handlingar och därmed inte ta beslut som gynnade den egna 

fothälsan. Förebyggande egenvård av fötter prioriterades därför inte alltid. Avsaknad av 

kunskap om orsakssamband gjorde att deltagarna inte hade kontroll över sjukdomen och 

därigenom också hade begränsade möjligheten att göra medvetna val angående egenvård. 

Sjukdomen gjorde sig också påmind genom att deltagarna upplevde fotkomplikationer 

vilket ibland medförde en rädsla för skador eller sår och begränsade val av fysisk aktivitet. 

Flera av deltagarna beskrev en sorg över motion som tidigare kunnat utövas men som nu 

valdes bort på grund av oro eller förändrade familjeförhållanden. Att välja bort aktiviteter 

på grund av rädsla eller oro upplevdes begränsa möjligheterna att utöva egenvård av fötter. 

Att inte kunna kontrollera sitt blodsockervärde beskrevs också och var orsak till att 

deltagarna upplevde att sjukdomen var svår att hantera och resulterade i en känsla av 

osäkerhet och utsatthet. Osäkerheten i sin tur ledde till att ogrundade beslut kring kost togs 

med svängande blodsocker eller valet att inte äta som följd. En känsla av maktlöshet infann 

sig när studiens deltagare inte fick tillräckligt med material för egenkontroll av blodsocker 

förskrivet av diabetessjuksköterskan. Genom att behöva be om och argumentera för 

behovet av material skapades en miljö där personen med diabetes inte kände sig trygg i 

relationen till diabetessjuksköterskan och därigenom inte alltid delgav information som var 

viktig i planering av vård och egenvård. Studiens deltagare kände sig ignorerade och 

oviktiga i mötet med diabetessjuksköterskan och när de inte kände sig betydelsefulla gav 

de upp försöken att skapa en god relation med diabetessjuksköterskan. 

Psykologiska begränsningar 

Att inte förstå sambandet mellan diabetes och den egna fothälsan framkom i nästan alla 

intervjuer. Denna kunskapsbrist ledde till en osäkerhet kring om det var diabetes, ålder 
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eller andra faktorer som bidragit till eventuella fotkomplikationer. När kunskap saknas om 

sambandet mellan diabetes och fothälsa fanns saknades incitament för att utföra egenvård. 

Oförmågan att se orsakssamband skapade hinder för effektiv egenvård och även om 

medvetenhet om vikten av egenvård fanns så utfördes denna inte alltid. 

 

Man vet ju inte vad som hänger ihop heller. Krämpor och sådant där. En del har 

betydelse som inte jag förstår och tvärtom (P16) 

 

Studiens deltagare uppgav orsaker som slarv, ovilja att smörja fötter, fusk och kön som 

skäl till att inte utföra egenvård av fötter. Viss egenvård upplevdes som feminin av manliga 

deltagare vilket medförde svårigheter att identifiera sig med och utföra åtgärderna.  

 

Jag har väl fått det intutat i mig att, va fan, det håller fruntimmer på med inte 

karlar, ja. Förstår du hur jag översätter saker och ting. Så det har inte att göra 

med att jag inte vill (P12) 

 

En ovilja till egenkontroll av blodsocker utanför det egna hemmet beskrevs och ledde till 

en rädsla för att äta sötsaker. Att inte veta sitt blodsockervärde inför måltid innebar att inte 

ha kontroll och begränsade möjligheterna att göra informerade val angående kost. 

 

För du vet, ibland kan jag ju, om jag är någonstans och tar en tårtbit, det är ju inte 

farligt. Nej, det vågar jag inte göra men det ser jädrigt gott ut. Sedan kanske jag 

inte tar, när jag kommer hem och kollar mig, då har jag kanske 6,5, jag kunde 

mycket väl kunna tagit den där tårtbiten, men hur ska jag veta det? För nästa gång 

kan då, vilken tur, då hade jag 13 (P21) 

 

Att inte få tillräckligt med material för egenkontroll av blodsocker hämmade deltagarnas 

möjligheter till egenvård och skapade en känsla av att inte ha kontroll över sjukdomen. 

Svårigheten att få material förskrivet av diabetessjuksköterska skapade en känsla av att inte 

vara viktig. Sjukvårdens inställning till hjälpmedel och frekvens av egenkontroll av 

blodsocker framhölls och skapade en känsla av maktlöshet. Dock var det inte en 

självklarhet för studiens deltagare att meddela diabetessjuksköterskan om låga 

blodsockervärden. Att behöva be om och argumentera för behovet av material för 

egenkontroll av blodsocker förstärkte den maktobalans som finns mellan 

diabetessjuksköterska och person med diabetes.  

  

Det största problemet egentligen som jag har är, det är att man är så förbaskat 

snål med de här stickorna (P21) 

 

Flera av studiens deltagare tog upp möjligheten att använda flash glucose monitoring 

(FGM) som glukosmätningsmetod.  En av deltagarna hade fått möjligheten att prova detta 

under en begränsad period. Känslan av frihet, styrka och kontroll som glukosmätning med 

FGM gav beskrevs som ovärderlig men känslan av förlust beskrevs även när behandlingen 

avslutades innan kunskap kring kostens och motionens effekt på blodsocker befästs. 
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Kroppsliga begränsningar 

Fotkomplikationer gjorde att flera av studiens deltagare ständigt påmindes om sin sjukdom. 

Domningar, stickningar och känslan av att gå på kuddar förekom. Smärta under fötterna 

samt komplikationer som känns men inte syns skapade stort lidande och påverkade 

vardagen.  

 

De [fötterna] ser bättre ut än vad jag upplever, känner så att säga (P21) 

 

Känselförändringar var vanligt och varierade mellan små nedsättningar till ingen känsel 

alls. Förändringar upplevdes i fötter, tår och ben och beskrevs som en konstig känsla, 

bedövning eller förlamning. En deltagare beskrev att överföringen mellan huvud och fot 

kändes bedövad vilket resulterade i svårigheter att bedöma var fötterna var placerade i 

förhållande till underlaget. 

 

När det är halt ute… alltså på något vis så har jag tappat känselöverföringen, 

alltså jag känner inte fötterna på det sättet som jag gjort förut, att där går jag där 

känner jag, fan här är det nog halt och du förstår att man får en bedömning, så att 

jag kan inte bedöma hurdant det är, det är lite bedövat emellan här uppe då och 

foten (P12) 

 

Svullna fötter, fotleder eller trampdynor framkom och fötter och tår kunde kännas stela 

vilket orsakade smärta och obehag. Olika former av felställningar var vanligt och 

inkluderade hammartå, Hallux Valgus, minskade fettkuddar under fötterna och 

nedtrampade fotvalv. Dessa felställningar försvårade möjligheterna att hitta passande skor 

likväl som smärta och lidande. Besvär med torr eller skör hud som leder till ökad risk för 

sår eller svamp uppmärksammades också. Sår uppkom sällan men på grund av diabetes var 

såren mer svårläkta. Upplevelsen av att ha kalla fötter och att frysa beskrevs också. 

Fysiska begränsningar 

Nedsatt ork, smärta och känselnedsättningar i ben och fötter begränsade utövandet av 

fysisk aktivitet vilket i sin tur resulterade i sämre blodsockervärden. Smärta i fötter och ben 

bidrog till att några av deltagarna avstod från att påbörja fysisk aktivitet medan andra fick 

smärta i samband med motion. En av deltagarna valde att motionera trots smärta.  

 

Jag har provat, ja, hemma jag har en promenad, ja jag vet inte, det tar en 

halvtimme att gå kanske… max en halvtimme. Och det klarar jag då med att jag får 

lite smärta en timme efteråt eller någonting då, eller jag ska inte säga smärta, 

väldigt ont, jag kan inte gå utan, en går och sätter sig istället då (P12) 

 

Fysisk aktivitet i form av promenader var sällan en självvald aktivitet utan ofta upplevde 

deltagarna att promenaderna var en påtvingad åtgärd för att säkerställa bra 

blodsockervärden. Denna känsla av tvång gav personen en känsla av uppgivenhet och att 

vara fängslad i sin sjukdom. Oro för skador som kan uppstå i samband med fysisk aktivitet 

begränsade motionsutövandet. Rädsla för att slå upp sår samt en känsla av ostadighet eller 

vinglighet var ytterligare skäl att avstå från motion. 
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Nu så vågar jag inte det i och med att jag är rädd för att slå upp några sår eller 

grejer med… före operation (P16) 

 

Känslan av att vara begränsad i möjligheten att välja motionsform förekom och resulterade 

i att aktivitet valdes utifrån hur säker den upplevdes.  

 

Nu försöker jag gå i gymmet, jag går ju tre dagar i veckan fast nu gör jag mer ja, 

styrka och, men det blir inte den konditionsträningen som jag helst vill ha (P18) 

 

Familjeförhållanden, såsom att vårda en sjuk anhörig, begränsade möjligheterna till all 

form av fysisk aktivitet. Här beskrevs även sorg över att inte kunna ta exempelvis 

promenader av rädsla för att lämna den anhörige ensam hemma.  

 

Jag är ju faktiskt bunden här, hemma. Så jag vågar liksom inte gå ut annars har 

jag, tidigare har jag motionerat och så väldigt mycket, så det har ju ändrats (P19) 

Organisatoriska begränsningar 

Vid besök hos diabetessjuksköterska var det ingen självklarhet att fotundersökning ingick. 

Detta beskrevs som att diabetessjuksköterskan inte tittade på fötterna, undersökte känsel 

eller ignorerade personens beskrivning av smärta och känselnedsättning. Fokus på fothälsa 

och egenvård av fötter upplevde som lågt prioriterad och studiens deltagare kände sig inte 

betydelsefulla i mötet med vården vilket skapade distans mellan diabetessjuksköterska och 

personen med diabetes. 

 

Nej, nej för jösse namn, hon är livrädd för sådant, tror jag [fotundersökning hos 

diabetessjuksköterska] (P12) 

 

Bristande dialog, engagemang och information upplevdes och skapade en känsla av att inte 

vara delaktig i den egna vården. Upplevelsen av att diabetessjuksköterskan lyssnade dåligt 

och gav generella råd istället för att individanpassa möte och information framkom. 

Individuell bedömning, undersökning och uppföljning av pågående vård önskades samt 

möjligheten att lättare komma i kontakt med diabetessjuksköterska för konsultation 

angående egenvård. Bristande information och en upplevelse av ointresse från 

diabetessjuksköterskan förhindrade att kunskap om diabetes och egenvård skapades eller 

ökade. Många gånger visste inte deltagarna vad de skulle efterlysa för information, bara att 

de önskade mer och bättre information samt mer individanpassade råd. En av deltagarna 

beskrev en känsla av uppgivenhet vid bristande stöttning från diabetessjuksköterskan. Flera 

av deltagarna önskade att muntlig information kompletterades med skriftlig. 

 

Jag hade önskat, jag vet inte om man kan önska sådant, nej önska kan man ju alltid 

göra, alltså vad jag skulle velat haft, det är två A4 papper, här är, detta bör du 

undvika äta. Detta är, detta är ok att äta (P18) 

 

Många av studiens deltagare efterfrågade remiss till fotvårdsterapeut men nekades detta 

med motiveringen att de hade fina eller bra fötter. Det fanns en klar diskrepans mellan hur 

diabetessjuksköterskan och studiens deltagare upplevde fötterna vilket tog sig uttryck i att 

personen med diabetes kände sig oviktig och ignorerad. Eftersom behovet av fotvård var 
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stort anlitade flera av deltagarna privat fotvård. Bristen på utbildade fotvårdsterapeuter 

upplevdes som ett problem vilket orsakade svårigheter att få tid för besök, långa intervall 

mellan besök eller svårigheter att komma i kontakt med fotvårdsterapeuten angående 

frågor kring fothälsa och egenvård. En önskan om besök i förebyggande syfte fanns. 

 

Bättre att behandla en frisk, inom citationstecken, fot i förebyggande än att ta 

problemen när de kommer sedan (P13) 

 

Många gånger upplevdes oklarheter kring varför fötterna undersöktes och varför remiss till 

fotvårdsterapeut skrevs. 

 

Jag förstod inte riktigt att det var det utan jag trodde det var mest att hon tyckte att 

jag hade så himla fula fötter, men det var ju inte bara det (P18) 

 

Bristande egenvårdsråd från fotvårdsterapeut och diabetessjuksköterska upplevdes vilket 

orsakade osäkerhet angående hur den egna egenvården skulle utföras. Flera av studiens 

deltagare upplevde att de måste fråga för att få information eller råd. Att behöva fråga för 

att få veta förutsätter att personen med diabetes vet vad hen behöver fråga om. När 

diabetessjuksköterskan tog för givet att personen med diabetes har kunskap om sin 

sjukdom minskade informationsflödet och begränsade personens möjlighet till delaktighet i 

den egna vården. 

 

Jag skulle väl önskat att jag hade fått veta, till exempel, förut då att stickorna då, 

till exempel, inte håller mer än tre månader, det är det ingen som har talat om för 

mig. Och jag har ju fått det sedan då bekräftat att det är så men jag hade ju ingen 

aning om det. Och lite andra saker då som jag fått reda på ändå. Men hon är, som 

sagt var, inte sådär meddelsam tycker jag inte (P15) 

Kunskap skapar kontroll och handlingskraft 

Genomgående i samtliga intervjuer fanns berättelsen om att kunskap om diabetes samt 

förståelse för sambandet mellan diabetes och fothälsa skapade en känsla av kontroll och 

gav möjlighet att ta välgrundade beslut angående vård och egenvård. 

Diabetessjuksköterskan upplevdes vara en källa till information och råd, en vägvisare och 

medhjälpare att vända sig till för ökad kunskap och hjälp. Vid bristande stöttning från 

diabetessjuksköterskan upplevde deltagarna uppgivenhet över att inte bli sedda vilket 

skapade en känsla av att inte vara betydelsefull. Diabetessjuksköterskan kunde upplevas 

ointresserad vilket gjorde att personen med diabetes fick en känsla av att inte vara delaktig 

i den egna vården. Kommunikationen mellan diabetessjuksköterska och person med 

diabetes blev då lidande och orsakade att personen gick miste om ny eller utökad kunskap. 

Kunskapsbrist var en bidragande orsak till att deltagarna upplevde otillräcklig kontroll över 

sjukdomen. Personens motivation till egenvård minskade också. Av deltagarna var det få 

som förstod sambandet mellan diabetes och fothälsa vilket påverkade förmågan till 

egenvård av fötter. När personen med diabetes bjöds in att vara delaktig i den egna vården 

skapades förutsättningar för ökad kunskap som resulterade i en känsla av kontroll och 

möjlighet att ta välinformerade beslut angående egenvård.  
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Resultatsammanfattning 

Kunskap om diabetes och orsakssamband mellan diabetes och fothälsa var avgörande för 

möjligheten att utöva egenvård. Strategier för livsstilsförändringar såsom fysisk aktivitet 

och kostförändringar var gynnsamma för både blodsockernivåer och fothälsa. Studiens 

deltagare tog ansvar för den egna fothälsan genom bland annat inspektion och smörjning 

av fötter. Diabetessjuksköterskan gav råd, stöd och förskrev hjälpmedel för att underlätta 

egenvård. Dialog och samarbete mellan diabetessjuksköterska och person med diabetes 

hjälpte personen att bli en aktiv deltagare i utformningen av vård och planeringen av 

egenvård. Personen upplevde då kontroll över sjukdomen och kunde ta välinformerade 

beslut angående egenvård. Hinder för att kunna utöva egenvård fanns inom det 

psykologiska, kroppsliga, fysiska och organisatoriska planet. Kunskapsbrist hos personen 

med diabetes resulterade i en osäkerhet kring orsak och verkan vad gäller fothälsa samt 

minskad motivationen att utföra egenvård. Obalans i maktförhållandet mellan 

diabetessjuksköterska och person med diabetes gjorde att personen kände sig oviktig och 

ignorerad. Fotkomplikationer och begränsade möjligheter att välja motionsform skapade en 

känsla av att vara fängslad i sin sjukdom. När diabetessjuksköterskan brast vad gäller 

dialog, engagemang och information upplevde personen sig inte delaktig i sin egen vård. 

När fokus låg på god kommunikation och en vilja att förstå personen med diabetes kunde 

diabetessjuksköterskan säkerställa att personens kunskap ökade vilket också resulterade i 

en känsla av kontroll och större möjligheter att utföra egenvård. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av egenvård av fötter och därför valdes 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som metod. Användandet av induktiv ansats 

möjliggjorde för ett öppet sinne utan förutfattade tankar om resultatet inför datainsamling 

och analys. Motstridiga fakta som framkom under intervjuerna kunde därför inkluderas. 

Genom att vara medveten om den egna förförståelsen i forskningsprocessen skapades 

förutsättningar för att aktivt öppna upp för data som stred mot författarnas egen kunskap 

och erfarenheter (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Båda författarna i föreliggande 

studie har lång erfarenhet av att arbeta inom hälso- och sjukvård vilket gjorde att 

professionens och organisationens perspektiv ibland störde analysprocessen. När detta 

inträffade hjälpte författarna varandra att ta deltagarnas perspektiv för att säkerställa att 

resultatet följde insamlad data. Kvalitativ innehållsanalys är inte den enda lämpliga 

metoden för att studera erfarenheter av egenvård av fötter. Fenomenologi hade också 

kunnat passa då den utgår från personers levda erfarenheter (Husserl, 1950/1995). Inom 

fenomenologi finns rum för mångfacetterade och mångdimensionella perspektiv av levda 

erfarenhet och fenomen (Friberg & Öhlén, 2017) och denna metod kunde också fångat 

essensen av fenomenet.  

 

Urvalsprocessen var utmanande och svårigheter att rekrytera deltagare till 

fokusgruppsintervjuer om fothälsa och egenvård av fötter förvånade författarna. En ovilja 

att prata om fothälsa och egenvård av fötter i grupp upptäcktes hos personer med diabetes 

typ 2 och skapade frågor kring varför denna aversion fanns. Vid planering av studien fanns 

inga tankar hos författarna om att det kunde vara tabubelagt att prata om fothälsa i en 

gruppsituation. Mer forskning om varför samtal om fötter inom ramen för fokusgrupper 

upplevs som hotande behövs. Deltagare till studien hittades genom förfrågningar via 

diabetesföreningar, Facebook och genom att författarna bad bekanta fråga personer med 

diabetes i sin närhet om deltagande och att dessa personer sedan kontaktade studiens 

författare direkt, så kallad snöbollseffekt (Polit & Tatano Beck, 2018). Härigenom hittades 

flera deltagare men i detta låg också en risk att deltagarna kände varandra. Att intervjua 

personer som antingen kände till författarna eller som kände någon i författarnas närhet 

innebar att information om sekretess och konfidentialitet var väl förankrat hos deltagarna. 

Här togs särskild beaktning i att inte bekräfta eller dementera vilka som valt att delta i 

studien trots att frågan vid något tillfälle uppkom. Svårigheter att rekrytera deltagare kan 

även ha komplicerats av att tidpunkten sammanföll med lucia och jul. En annan tidpunkt 

hade eventuellt varit mer fördelaktig för att finna deltagare till studien. 

 

Initialt ville författarna använda fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod eftersom 

dynamiken som kan uppstå kan leda till att information som annars inte framkommit kan 

framträda. Fokusgruppsintervjuer är noga planerade samtal kring ett specifikt ämne där 

gruppens dynamik skapar riktning och förutsättningar för att finna uppfattningar kring 

olika fenomen (Wibeck, 2010; Krueger & Casey, 2015; Subramony, Lindsay, Middlebrook 

& Fosse, 2002).  När deltagare samtalar med varandra blir samspelet dem emellan en spiral 

som främjar reflektion och uppkomst av information varvid fokusgrupper hade varit ett bra 

alternativ till individuella intervjuer för insamling av data. Som datainsamlingsmetod 

användes istället semistrukturerade kvalitativa intervjuer som utgick från, en i förväg 
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utarbetad, frågeguide. Under intervjuerna fick deltagarna tala till punkt och det var först 

när personerna uttryckte att de inte hade mer att tillägga som intervjun avslutades. Genom 

att låta personen avgöra när intervjun var över säkerställdes att all nödvändig information 

framkom under intervjun. Frågorna var öppna vilket inbjöd till berättande och beskrivande 

svar. En frågeguide (bilaga 4) användes vid samtliga intervjuer men följdfrågorna skilde 

beroende på deltagarnas svar. Här märktes en skillnad mellan de intervjuer där 

följdfrågorna också hade öppen karaktär jämfört med de intervjuer som hade flest slutna 

följdfrågor. Intervjuer som innehöll många öppna följdfrågor gav mer nyanserad 

information att använda i analysen av materialet. Författarnas ovana att intervjua kan ha 

påverkat vilken information som framkom genom sättet att ställa frågor under intervjuerna. 

Deltagarnas personligheter påverkade också hur mycket information som framkom under 

intervjuerna. 

 

Studiens styrkor inkluderade antalet deltagare, åldersskillnaden, skillnader i 

diabetesduration samt att deltagarna kom från många olika kommuner i Västra 

Götalandsregionen. Att samma information framkom från deltagarna med olika erfarenhet 

av diabetes samt från olika orter styrker resultatets trovärdighet. Tillförlitlighet i analysen 

stärktes genom att författarna läste allt datamaterial var för sig, tog ut meningsenheter och 

sedan diskuterade samtliga delar av analysarbetet tills konsensus nåtts kring 

meningsenheter, koder, kategorier och tema. Citat inkluderades för att belysa resultatet och 

ge läsaren en möjlighet att värdera resultatet av analysen. Resultatet upplevdes som 

överförbart till andra personer med diabetes i hela Sverige trots att deltagarna i studien var 

från Västra Götalandsregionen eftersom resultatet stämmer överens med tidigare forskning 

inom området. 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att deltagarna önskar dialog och delaktighet i mötet med 

diabetessjuksköterskan. Genom dialog kan personens upplevelser av att leva med diabetes 

framkomma (Nunstedt, et al., 2017). Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver att sjukvården 

ska främja delaktighet, integritet och självbestämmande. Här är det viktigt att 

diabetessjuksköterskan inte tar för givet vad personen med diabetes kan och vet utan 

använder dialog för att utforska personens kunskap och egenvårdförmåga. Detta stämmer 

överens med Gillani, Nevill och Singh (2015) som förklarar att vårdsökande personer inte 

kan inneha kunskap eller söka information om de inte redan har kunskap om vilken 

information de behöver söka. Genom dialog kan en vårdande relation där personen står i 

centrum skapas (Pulkkinen, Junttila & Lindwall, 2016). Ett klimat där personen kan känna 

säkerhet, stimulans och som är lösningsfokuserad skapar möjligheter för lärande (Leksell, 

Sandberg & Wikblad, 2006). Dialogen blir då ett verktyg för att hjälpa personen till 

kunskap som kan leda till medvetna val angående egenvård (Zoffman et al., 2008). 

Föreliggande studie identifierade upplevda förutsättningar och hinder för att göra medvetna 

val gällande egenvård. Förutsättningar och hinder är individuella och behöver tas hänsyn 

till i mötet med personen med diabetes typ 2, vilket stämmer väl överens med att arbeta 

utifrån personcentrerad vård. Deltagarna i studien hade önskemål om individuella 

bedömningar och att bli bekräftade av diabetessjuksköterskan. Resultatet från föreliggande 

studie visar att individanpassad information skapar förutsättningar att göra val som gynnar 

egenvård och därmed välbefinnande. God relationen mellan diabetessjuksköterskan och 

personen med diabetes leder till att personen känner sig sedd och bekräftad. Kneck et al. 
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(2011) förklarar att när den vårdsökandes behov står i centrum blir diabetessjuksköterskan 

ett viktigt bollplank. Resultatet från studien visar att vid individanpassad information om 

livsstilsförändringar kan personen med diabetes få ökat välbefinnande och att självkänslan 

stärks. Genom personcentrerad vård kan information, råd och hjälpmedel anpassas till 

personen med diabetes. Genom att ge personen möjlighet att själv vara med och planera 

egenvård skapas förutsättningar för att egenvården faktiskt genomförs vilket stöds av 

studiens resultat samt Leksell (2012), Funnel (2012) och Klang Söderkvist (2013a). 

 

Resultatet visar att kunskap och förståelse för betydelsen av egenvård är viktiga faktorer 

för att utföra egenvård. Bristfällig kunskap om diabetes leder ibland till en ovilja att 

förändra livsstil och invanda mönster, och vanor kan vara svåra att bryta (Chourdakis et al. 

2014). Gamla vanor kan vara svåra att bryta varför det är viktigt att se till personen och 

utgå från dennes tidigare erfarenheter, förmåga och kunskap. Karakurt och Kaşickçi (2012) 

belyser att genom utbildning kan ökad kunskap leda till ökad egenvård och även sänker 

blodsocker, blodfetter och blodtryck. Undervisning, information om diabetes och att 

motivera till livsstilsförändringar ingår i diabetessjuksköterskans uppdrag (Boström et al., 

2012; Flood, 2009). I dialog med personen kan diabetessjuksköterskan göra sig en 

uppfattning om dennes kunskapsnivå, motivation och förmåga till egenvård (Hörnsten et 

al., 2010; Svanström et al., 2016; Zoffman et al., 2008). Inom diabetesvården syftar 

patientutbildning till att minska riskfaktorer som övervikt, högt blodtryck och höga 

blodfetter vilket i förlängningen leder till minskad risk för komplikationer (Socialstyrelsen, 

2017; Williams & Nadler, 2007). När besöket hos diabetessjuksköterskan innehåller 

reflektion och dialog som fokuserar på personens berättelse samt problemlösning skapas 

förutsättning för en ökad förmåga till egenvård (Cuevas & Brown, 2018). För att skapa 

lärande som leder till förändring behöver personens livssituation ges företräde (Andersson 

et al., 2015).  

 

Fysisk aktivitet och kost är egenvårdsåtgärder som påverkar blodsockervärden hos 

personer med diabetes. Vid förhöjda blodsockervärden väljer deltagarna i föreliggande 

studie att motionera eller äta på ett sätt som sänker blodsockernivåerna. Indrayana et al. 

(2018) beskriver att personens egna övertygelser angående kost är faktorer som påverkar 

egenvårdsbeteende. Detta stämmer väl överens med att kostomläggning är ett medvetet val 

hos flera av studiens deltagare även om de saknar kunskap om varför. Osäkerhet angående 

bra kost vid diabetes är associerad till att rekommenderade egenvårdsåtgärder inte utförs 

samt sämre glykemisk kontroll (Heerman, Wallston, Osborn, Bian, Schlundt, Barto & 

Rothman, 2015). Tidigare forskning visar att en kombination av fysisk aktivitet och 

medicinsk behandling kan fördröja eller förhindra utvecklingen av perifer neuropati (Dixit, 

Maiya & Shastry, 2014). Annan forskning visar att god glykemisk kontroll, genom kost, 

motion och medicinering, kan förebygga eller fördröja uppkomst av komplikationer och då 

framförallt perifer neuropati (Loprinzi, Hager & Ramulu, 2013, Pantalone et al., 2018, 

Sagen, 2013). Enligt Cuevas och Brown (2018) finns ett samband mellan önskan att 

undvika komplikationer och vilka beslut om egenvård som tas. När personen med diabetes 

upplever att hen lyckas med egenvården skapas incitament för att fortsätta (Cuevas & 

Brown, 2018).  

 

Resultatet visar att fotkomplikationer påverkar livskvalitén och påminner personen om sin 

sjukdom samt utgör hinder för fysisk aktivitet. Lidegaard, Schwennesen, Willaing och 

Færch (2016) belyser att kroppens begränsningar kan utgöra hinder för fysisk aktivitet. 
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Fysisk aktivitet väljs bort när deltagarna upplever smärta i fötter och rädslan för sår gör sig 

påmind. Detta stärks av Crews, Schneider, Yalla, Reeves och Vileikyte (2016) som belyser 

att smärta kan utgöra ett hinder för fysisk aktivitet trots att det finns bevis för att träning 

kan lindra smärta. Studiens resultat visar att flertalet av deltagarna upplever sin fothälsa 

som god trots komplikationer.  Detta stämmer överens med tidigare forskning som 

förklarar att fotkomplikationer inte alltid upptäcks vid fotundersökning trots att personen 

har subjektiva komplikationer som nedsatt känsel, cirkulationsrubbningar, deformiteter, 

torr hud, förhårdnader och fissurer (Baba, Foley, Davis & Davis, 2014). Fothälsan var 

viktig hos de flesta av studiens deltagare och egenvård av fötter genomfördes för att 

förhindra komplikationer. Tidigare forskning visar att sambandet mellan diabetes och 

fothälsa är centralt för utövande av egenvård (Indrayana et al. 2018). Föreliggande studie 

visar att upplevelsen av fothälsa påverkas av hur diabetessjuksköterska eller 

fotvårdsterapeut bedömer fötterna och påverkar utövandet av egenvård. Upplevelsen bland 

deltagarna beskrevs som att fötterna inte var viktiga när diabetessjuksköterskan inte 

undersökte fötterna. Socialstyrelsen (2017) beskriver i sina riktlinjer att fotundersökning 

som viktig åtgärd både medicinskt och pedagogiskt och bör utföras regelbundet. 

Bristfälligt utförande av fotundersökning förekommer (Pocuis, Man-Hoi, Janci & 

Thompson, 2017) vilket även framkom i denna studies resultat. Deltagarna beskrev även 

oklarheter kring varför fotundersökning genomförs. Vedhara et al. (2014) beskriver att 

många personer med diabetes har neuropati som hindrar upptäckt av sår. Att inspektera 

fötterna är en viktig åtgärd som gör att rodnader och början till sår upptäcks tidigt 

(Vedhara et al., 2014). Förebyggande av komplikationer är alltid bättre än att behandla 

uppkomna problem då komplikationer innebär lidande för personen och är kostsamma för 

samhället. 

 

Studiens resultat visar att deltagarna är nöjda med informationen från 

diabetessjuksköterskan men önskar att muntlig information kompletteras med skriftlig för 

att ge möjlighet att läsa om diabetes och egenvård i lugn och ro. Detta överensstämmer 

med Grime, Blenkinsopp, Raynor, Pollock och Knapp (2007) som i en systematisk 

litteraturstudie fann att vårdsökande personer önskar en kombination av muntlig och 

skriftlig information från sin läkare. En särskilt utformad broschyr om diabetes leder till 

förbättrad egenvård för personer med diabetes (Gillani, et al., 2015). Tidigare forskning 

visar att faktorer som påverkar egenvård av fötter mer än andra är patientundervisning, 

förståelse för diabetes samt hur personens hantering och attityder gentemot diabetes är 

(D’Souza et al. 2016; Al-Hariri, Al-Enazi, Alshammari, Bahamdan, AL-Khtani & 

Abdulwahab, 2017). I patientundervisning där fokus ligger på kunskap om diabetes och 

dess komplikationer ökar möjligheten att personen väljer egenvård och därigenom minskar 

risken för komplikationer (D’Souza, et al., 2016). Utbildning leder till ökad kunskap om 

diabetes, fler egenvårdsåtgärder samt sänker blodsocker, blodtryck och blodfetter 

(Karakurt & Kaşickçi, 2012). Genom att ge korrekt information kan 

diabetessjuksköterskan påverka personens egenvårdsbeteende (Albargawi, Snethen, Al 

Gannass & Kelber, 2017; Vedhara et al., 2014). 

Konklusion 

Att förstå samband mellan diabetes och fothälsa är en förutsättning för personer med 

diabetes att få förståelse för vikten av egenvård. Anpassad information som utgår från den 

enskilde personen leder till att hen känner sig delaktig i vård och egenvård.  
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Diabetessjuksköterskans förhållningssätt påverkar interaktionen i mötet varför reflektion i 

mötet med personen är viktigt för att upptäcka det som inte sägs. Diabetessjuksköterskan 

behöver även vara öppen för och inte ta för givet att personen med diabetes vet vilken 

information som kan behövas eller vad hen behöver fråga om. Vid fotundersökning 

behöver diabetessjuksköterskan informera om vad som görs samt berätta varför 

undersökningen är viktig för att hjälpa personen med diabetes att få förståelse för att 

fötterna är viktiga. Genom att inbjuda till dialog och utforska personens tidigare erfarenhet, 

kunskap och förmåga kan informationen som ges leda till ökad kunskap och ökad 

egenvårdsförmåga. Genom delaktighet kan personen göra medvetna val när det gäller 

egenvård. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Denna studies resultat visar att information i mötet med personer med diabetes ofta är 

bristfällig. Diabetessjuksköterskan utforskar inte alltid personens tidigare kunskap eller 

önskemål. Resultatet kan användas för att hjälpa diabetessjuksköterkor att ändra perspektiv 

mot ett mer individanpassat sätt att arbeta på. Personer med diabetes har inte alltid kunskap 

om samband mellan diabetes och fothälsa och här kan diabetessjuksköterskan bidra genom 

att skapa dialog. Genom information om vad diabetes är och hur det påverkar hälsan är 

därför viktigt i mötet med personen med diabetes typ 2 för att underlätta medvetna val 

beträffande egenvård. Fotundersökning som görs i samband med besök hos 

diabetessjuksköterskan bör även innehålla information om varför vissa åtgärder görs, detta 

leder till att personen med diabetes får kunskap om att fothälsa är viktig. Individuella 

egenvårdsåtgärder kan utformas när dialog mellan diabetessjuksköterska och person med 

diabetes fungerar. Dagens besök hos diabetessjuksköterska är ofta baserade utifrån 

checklistor och information ges utan säkerställande av att personen med diabetes förstår 

eller omvandlar informationen till kunskap. Även här skapar dialog en möjlighet till 

delaktighet vilket kan leda att personen gör medvetna val angående egenvård. 

 

Vidare forskning behövs angående om fotvårsterapeutens åtgärder minskar risken för 

fotkomplikationer samt om dessa åtgärder är samhällsekonomiskt försvarbara. Dessutom 

behövs ytterligare forskning kring hur personen med diabetes kan göras delaktig i sin egen 

vård samt hur denna delaktighet skapar möjligheter för personen att göra medvetna val. 

Mer forskning behövs utifrån personens perspektiv samt hur delaktighet upplevs i mötet 

med diabetessjuksköterskan. 
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Bilaga 1 

 

TILL ORDFÖRANDE I DIABETESFÖRENING 

 

Förfrågan om deltagande i studie om erfarenheter av egenvård av fötter vid diabetes typ 2. 

 

Vi är två studenter som läser Diabetessjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. I 

det avslutande examensarbetet vill vi genomföra fokusgruppsintervjuer där syftet är att 

undersöka personers erfarenheter av egenvård av fötter vid diabetes typ 2. 

Fokusgruppsintervju innebär att 4-8 personer samlas för att samtala om ett specifikt ämne, 

nämligen fothälsa och egenvård av fötter vid diabetes typ 2. Allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

 

Vi önskar komma i kontakt med personer som är villiga att delta i gruppintervju. Därför 

ber vi om din hjälp med att fråga föreningens medlemmar om deltagande i studien. 

Deltagandet sker genom inspelade fokusgruppsintervjuer om cirka 60-90 minuter. Kravet 

för att inkluderas i studien är att deltagarna har diabetes typ 2 och inte har amputerat någon 

fot. Fokusgruppsintervjuerna kommer att genomföras på en plats och tid som passar 

studiens deltagare och är planerade att genomföras under januari 2019. Deltagandet är 

frivilligt och personerna kan välja att avbryta sitt deltagande när som helst utan att uppge 

skäl. 

 

Efter examination i mars 2019 kommer resultatet av studien att finnas tillgänglig på 

Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde. 

 

Om 3-5 arbetsdagar kommer vi att höra av oss för att se om intresse av att delta finns. Ert 

deltagande är värdefullt för oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sandra Dudley   Pirjo Olsson 

Leg Sjuksköterska   Leg Sjuksköterska 

Tel nr: xxxxxxxxxx  Tel nr: xxxxxxxxxx 

E-post: xxxxxxxxxx  E-post: xxxxxxxxxx 

 

Jenny Hallgren 

Universitetslektor/handledare 

Högskolan i Skövde 

Institutionen för hälsa och lärande 

Tel nr: xxxxxxxxxx 

E-post: xxxxxxxxxx 

  



 

 

Bilaga 2 

 

TILL DIG SOM HAR DIABETES TYP 2 

 

Förfrågan om deltagande i studie om erfarenheter av egenvård av fötter vid diabetes typ 2. 

 

Vi är två studenter som läser Diabetessjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. I 

det avslutande examensarbetet vill vi genomföra fokusgruppsintervjuer där syftet är att 

undersöka personers erfarenheter av egenvård av fötter vid diabetes typ 2. 

Fokusgruppsintervju innebär att 4-8 personer samlas för att samtala om ett specifikt ämne, 

nämligen fothälsa och egenvård av fötter vid diabetes typ 2. Allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

 

Detta är en förfrågan om du är villig att delta i studien. Deltagandet sker genom inspelade 

fokusgruppsintervjuer om cirka 60-90 minuter. Vi önskar komma i kontakt med personer 

som är villiga att delta i gruppintervju. Kravet för att inkluderas i studien är att de som 

intervjuas har diabetes typ 2 och inte har amputerat någon fot. Fokusgruppsintervjuerna 

kommer att genomföras på en plats och tid som passar studiens deltagare och är planerade 

att genomföras under januari 2019. Deltagandet är frivilligt och personerna kan välja att 

avbryta sitt deltagande när som helst utan att uppge skäl. 

 

Efter examination i mars 2019 kommer resultatet av studien att finnas tillgänglig på 

Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde. 

 

Vid intresse av att delta, vänligen kontakta någon av studiens författare senast 19 december 

2018. Ert deltagande är värdefullt för oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sandra Dudley   Pirjo Olsson 

Leg Sjuksköterska   Leg Sjuksköterska 

Tel nr: xxxxxxxxxx   Tel nr: xxxxxxxxxx 

E-post: xxxxxxxxxx  E-post: xxxxxxxxxx 

 

Jenny Hallgren 

Universitetslektor/handledare 

Högskolan i Skövde 

Institutionen för hälsa och lärande 

Tel nr: xxxxxxxxxx 

E-post: xxxxxxxxxx 

  



 

 

Bilaga 3 

 

TILL DIG SOM HAR DIABETES TYP 2 

 

Förfrågan om deltagande i studie om erfarenheter av egenvård av fötter vid diabetes typ 2. 

 

Vi är två studenter som läser Diabetessjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. I 

det avslutande examensarbetet vill vi genomföra enskilda intervjuer där syftet är att 

undersöka personers erfarenheter av egenvård av fötter vid diabetes typ 2. Allt material 

kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Detta är en förfrågan om du är villig att delta i studien. Deltagande sker genom inspelade 

enskilda intervjuer om cirka 30-45 minuter. Krav för att inkluderas i studien är att den som 

intervjuas har diabetes typ 2 och inte har amputerat någon fot. Intervjun kommer att 

genomföras på en plats och tid som passar dig och är planerade att genomföras under 

januari-februari 2019. Eventuellt kan även intervjun genomföras via telefon. Deltagandet 

är frivilligt och du kan välja att avbryta ditt deltagande när som helst utan att uppge skäl. 

 

Efter examination i mars 2019 kommer resultatet av studien att finnas tillgänglig på 

Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde. 

 

Vid intresse av att delta, vänligen kontakta någon av studiens författare snarast möjligt. Ert 

deltagande är värdefullt för oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sandra Dudley   Pirjo Olsson 

Leg Sjuksköterska   Leg Sjuksköterska 

Tel nr: xxxxxxxxxx  Tel nr: xxxxxxxxxx 

E-post: xxxxxxxxxx  E-post: xxxxxxxxxx 

 

Jenny Hallgren 

Universitetslektor/handledare 

Högskolan i Skövde 

Institutionen för hälsa och lärande 

Tel nr: xxxxxxxxxx 

E-post: xxxxxxxxxx 

  



 

 

Bilaga 4 

 

Frågeguide 

 

1. Hur upplever du din fothälsa? 

2. Hur tar du hand om dina fötter idag? 

3. Vilka egenvårdsråd har du fått angående dina fötter? 

4. Har du märkt av några fotkomplikationer och i så fall vilka? 

5. Hur upplever du den information du fått av diabetessjuksköterskan? 

 


