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Bakgrund: Fotkomplikationer relaterat till diabetes är den vanligaste komplikationen och 

kan orsaka mycket lidande. Det är viktigt med stöd, råd och utbildning till personen med 

diabetes för att undvika fotkomplikationer. Sjuksköterskan i kommunal hemsjukvård har 

en viktig roll i att stödja patienter i sin sjukdom och få dem delaktiga i sin vård för att 

kunna hantera sin egenvård på ett adekvat sätt. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att stödja patienter med diabetesrelaterade fotkomplikationer i kommunal 

hemsjukvård. 

Metod: En kvalitativ intervjustudiestudie där sex sjuksköterskor från tre olika kommuner 

deltog. Intervjuerna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom två huvudkategorier. I den ena huvudkategorin: Patientens 

medverkan och dess betydelse för sjuksköterskan att stödja framkom det att i kommunal 

hemsjukvård är patienterna ofta i behov av stöd från sjuksköterskan gällande egenvård vid 

diabetesrelaterade fotkomplikationer. Det är viktigt med en delaktig patient och stödet till 

patienten baseras på vilket behov av stöd som finns. Sjuksköterskan har ett ansvar i att 

vägleda och råda patienterna kring egenvård. I den andra huvudkategorin: Organisationens 

betydelse för sjuksköterskan att stödja patienten framkom det brister gällande fortbildning 

men även varierande kompetens inom den egna organisationen. Informationsöverföring 

från andra vårdgivare fungerade inte helt optimalt, ofta fick sjuksköterskorna ingen 

information om patientens besök hos exempelvis diabetessjuksköterskan.  

Konklusion: Sjuksköterskorna har en viktig roll i att stödja patienterna genom att förklara 

och anpassa information till varje enskild patient kring egenvård för att förhindra 

fotkomplikationer, både muntligt och skriftligt. Det finns ett behov av utbildning och 

kompetensutveckling för både sjuksköterskor samt omvårdnadspersonal i kommunerna. 

Utebliven information mellan vårdgivare är en riskfaktor som äventyrar patientsäkerheten.
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Background: Foot complications related to diabetes is the most common complication and 

can cause a lot of suffering. It is important with support, counseling and education for the 

person with diabetes to avoid foot complications. The nurse has an important role in 

supporting patients in their illness and involving them in their care in order to adequately 

manage their self-care. Purpose: To describe the nurse's experience of supporting patients 

with diabetes-related foot complications in municipal home care. 

Method: A qualitative interview study in which six nurses from three different 

municipalities participated. The interviews were analyzed on the basis of qualitative 

content analysis. Results: In the result two main categories emerged. The first main 

category: The participation of the patient and its significance for the nurse to support: 

showed that in municipal home care, the patients are often in need of support from the 

nurse regarding self-care in diabetes-related foot complications. It is important with a 

participant patient and the support for the patient is based on the needs of the patient. The 

nurse has a responsibility to guide and advise the patients regarding self-care. The second 

main category: The significance of the organisation for the nurse to support the patient 

showed deficiencies regarding continuous education but also varying competence within 

the own organization.  Information transfer from other healthcare providers did not work 

optimally, often the nurses received no information about the patient's visit to, for example, 

the diabetes nurse. Conclusion: The nurses have an important role in supporting the 

patients by explaining and adapting information to each patient about self-care to prevent 

foot complications, both verbally and in writing. There is a need for education and 

competence development for both nurses and nursing staff in the municipalities. Failure to 

provide information between healthcare providers is a risk factor that can jeopardize 

patient safety. 
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INLEDNING 
 

Diabetes ökar globalt bland världens befolkning och ses som ett hälsoproblem på både individ 

och samhällsnivå (Cárdenas-Valladolid et.al., 2012). Enligt Socialstyrelsen (2011) blir diabetes 

allt vanligare bland både barn och vuxna. I Sverige 2017 beräknas 451 129  personer leva med 

diabetes (Nationella Diabetesregistret, NDR, 2018) och totalt i världen beräknas att cirka 415 

miljoner vuxna lever med diabetes (Diabetesförbundet, 2017a, 2017b). Antalet personer med 

diabetes uppskattas att stiga till 642 miljoner år 2040. Med denna ökning av insjuknande i 

diabetes i världen krävs det ett gemensamt och globalt initiativ till livsstilsförändringar hos 

människor världen över (Wild, Roglic, Green, Sicree & King, 2004). Personer med diabetes 

upplever mycket lidande på grund av diabetesrelaterade komplikationer, såsom fotsår, infektioner, 

kärl- och nervskador, amputationer och för tidig död (Cárldenas- Valladolid et al., 2012; 

Hernandez-Tejada, Campbell et. al., 2012). Andra komplikationer till diabetes är försämrad 

njurfunktion, ögonbottenförändringar som kan leda till blindhet och kardiovaskulära sjukdomar 

som bland annat kan orsaka stroke och hjärtinfarkt (Agardh, 2009).  

Cirka 15 procent av alla vuxna med diabetes drabbas någon gång under sitt liv av fotsår, som 

också är den vanligaste komplikationen till sjukdomen diabetes (Lindholm, 2012; Armstrong, 

Boulton & Bus, 2017). Personer som har någon typ av diabetes behöver få sina fötter 

inspekterade regelbundet och det är viktigt med den preventiva vården (Socialstyrelsen, 2017). 

Preventiv vård är av stor betydelse när det gäller uppkomsten av fotsår hos personer med 

diabetes (Bus & van Netten, 2016). Personal som arbetar inom hemsjukvård behöver 

kontinuerlig utbildning inom detta område eftersom fotkomplikationer är vanligt förekommande 

vid sjukdomen diabetes hos äldre personer (Rezende Neta., da Silva & da Silva, 2015; 

Socialstyrelsen 2017). Sjuksköterskan ansvarar för kontinuitet i vården samt uppdatering av 

kunskap genom utbildning av annan sjukvårdspersonal och patienter i hemsjukvård (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010; Rezende Neta et al, 2015). Detta ställer krav på sjuksköterskan 

inom kommunal hemsjukvård eftersom denne har det huvudsakliga omvårdnadsansvaret och 

ska fungera stödjande och stärka patientens egenvårdsförmåga genom sin kunskap 

(Socialstyrelsen, 2017).  

 

BAKGRUND 

 

Diabetes 

Flera typer av diabetes förekommer men vanligast förekommande är diabetes typ 1 och 

diabetes typ 2. Det som skiljer dem åt är att diabetes typ 1 räknas som en autoimmun sjukdom 

där kroppsegna celler förstör insulinproducerande celler vilket leder till insulinbrist (Sagen, 

2012). Vid diabetes typ 2 är det insulinresistens som är den största orsaken. Insulinresistens 

innebär att det krävs en större mängd insulin för att blodsockret ska komma in i cellerna. De 

insulinproducerande betacellerna förmår inte producera den mängd insulin som kroppen kräver 

och det i sin tur leder till otillräcklig insulinproduktion för kroppens behov och därmed ett stigande 

plasmaglukos (Sagen, 2012; Lingärde & Thulin, 2009).  
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För att få en tillfredsställande blodglukosnivå vid diabetes typ 2 kräver oftast en del 

livsstilsförändringar hos patienten. Detta innebär en balans mellan kost, motion och 

diabetesläkemedel (Skafjeld & Graue, 2013; Socialstyrelsen, 2015b). 
 

Symtom som förekommer vid diabetes kan vara akuta såsom törst, stora urinmängder, 

viktnedgång, synrubbingar och infektioner. Men vissa av dessa symtom kan även utvecklas 

gradvis och under lång tid, vilket då innebär att diabetesdiagnos sätts i ett så pass sent skede att 

det redan kan ha uppstått komplikationer. Ibland kan så kallad ketoacidos utvecklas, vilket är 

ett livshotande tillstånd om individen inte får adekvat behandling snabbt. Ketoacidos 

uppkommer enbart vid insulinbrist. Ketonkroppar bildas i levern och frisätts i blodet, vilket då 

blir försurat. Utan insulin kommer inte sockret in i cellerna och det blir ett stresspåslag som 

ökar blodsockret ytterligare. Insulin hämmar bildning av ketonkroppar, vilket då inte är möjligt 

när det råder insulinbrist (Agardh & Berne, 2010).    

 

En diabetesdiagnos ställs med ett venöst blodprov där värdet ska vara avvikande vid minst två 

mättillfällen, avvikande värde innebär ett plasmaglukosvärde på fastande mage över 7,0 mmol/l 

och efter måltid över 11,1 mmol/l (Jain & Paranjape, 2013; Kowall & Rathmann, 2013). 

Sjukdomen inverkar på personens vardagliga liv då blodglukos kan variera under dygnet och 

detta påverkar också hälsan på lång sikt. För att undvika glukossvängningar och komplikationer 

bör det eftersträvas att hålla blodsockret på en så normal nivå som möjligt (Hernandez-Tejada 

et al., 2012; Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östrom, 2007). Det finns olika 

behandlingsstrategier vid diabetes typ 2. I första hand är det viktigt med livsstilsförändringar 

men när dessa inte räcker till finns även behandling med perorala antidiabetika som till 

exempel Metformin. Metformin är basbehandling vid diabetes typ 2 och ökar 

insulinkänsligheten i cellerna och har även goda effekter på mikro- och makrovaskulära 

komplikationer. Olika antidiabetiska mediciner kan kombineras för bättre effekt. Insulin är 

indicerat som tilläggsbehandling när inte tabletter räcker till, ofta förekommande 

hyperglykemier och när tablettbehandling är kontraindicerad. Vid diabetes typ 1 är 

insulinbehandling enda alternativet (Agardh & Berne, 2010). 

 

Diabetesvården i Sverige bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2017). Det 

innefattar bland annat att patienten träffar en diabetessköterska eller distriktssköterska 

regelbundet på en vårdcentral eller mottagning. Patienten har också möjlighet att träffa andra 

professioner inom vården om behov för detta finns, bland annat dietist och fotvårdsspecialist 

(Holmström& Rosenqvist, 2005). Patientens egen förståelse för diabetessjukdomen är ett viktigt 

komplement till den professionella synen på diabetes. Den förståelsen har en viktig roll när en 

vårdplan ska utformas tillsammans med patienten (Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004). 

 

Fotkomplikationer vid diabetes 

International Diabetes Federation (IDF) menar att det är fundamentalt med rörelse för att 

exempelvis förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Om det uppstår problem med fötterna i 

form av smärta, försämrad balans eller fotsår bidrar detta till mer stillasittande. Det i sin tur leder 

till högre blodsockervärden hos individer med diabetes som sedan resulterar i bland annat 

mikrovaskulära komplikationer som fotsår (IDF, 2017). Uppkomsten av fotsår orsakade av 

diabetes beror främst på neuropati och/eller perifer kärlsjukdom. Neuropati uppstår hos 

personer som under en längre tid haft dålig metabol kontroll och okontrollerat blodsockerläge. 

Detta leder till att sensoriska och motoriska nerver blir påverkade på grund av skador på de små 

kärlen (Noor, Zubair & Ahmad, 2015). Personer med diabetes löper större risk att utveckla 

fotinfektioner då bakterier lättare kan komma in i fotsår och infektionen kan då sprida sig till 
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underliggande vävnad (Lindholm, 2012). 

 

Den vanligaste senkomplikationen till diabetes är fotsår (Smide, 2012) och diabetesduration 

hos personer, efter tio år eller längre, är starkt förknippad med frekvensen av fotsår orsakade av 

diabetes (Almobarak, Awadalla, Osman & Ahmed, 2017). Det är stora samhällskostnader när 

personer med diabetes får svårläkta fotsår, som i värsta fall kan leda till amputationer (Smide, 

2012). Personer med diabetes och fotsår drabbas i större grad av depressioner och upplever en 

sämre livskvalité jämfört med personer utan fotsår (Hoban et. al., 2015). En brittisk studie visar 

att det är vanligt med amputationer och dödlighet på grund av infekterade fotsår ( Ndosi et. al., 

2018). Sårläkningen är försämrad hos patienter med diabetes, särskilt hos de som har dålig 

metabol kontroll (Lindholm, 2012). 

 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) rekommenderas rutinmässiga 

fotundersökningar hos patienter med diabetes. De har även rekommendationer gällande 

åtgärder inom hälso- och sjukvården och rangordnar dessa beroendes på hur hög prioritet 

åtgärden har. Skalan som används är markerad från är 1-10, där 1 har högsta prioritet. När det 

gäller diabetes och högriskfötter samt preventiv vård är denna åtgärd rangordnad 2 på skalan, 

vilket då indikerar på hur viktigt detta är. Åtgärder som rekommenderas är regelbunden 

fotundersökning men också personal- och patientundervisning (Socialstyrelsen, 2017).  

Enligt Skafjeld (2013) är det viktigt att patienter med svårläkta fotsår ska ingå i det 

multidisciplinära fotvårdsteamet där ortopedläkare, ortopedtekniker, infektionsläkare, 

diabetesläkare, fotterapeut och diabetessjuksköterska arbetar tillsammans. Detta för att 

behandla patientens fotsår så adekvat som möjligt för snabbast sårläkning och med målet att 

minska risken för amputation. Sjuksköterskan i teamet har en viktig och central funktion för att 

tillsammans med patient och närstående kunna arbeta systematiskt med sikte mot snabb 

sårläkning (Skafjeld, 2013). 

 

Omvårdnad vid diabetes 

Enligt Wikblad (2014) innefattar omvårdnad vid diabetes stöd, råd och utbildning till patienten 

för att denne ska kunna hantera sin egenvård på ett optimalt sätt och där delaktigheten i sin vård 

är viktig. Socialstyrelsen (2018) framhäver att patienten skall informeras för att kunna vara så 

delaktig i sin vård som det är möjligt och att informationen ska vara individanpassad. Wikblad 

(2014) beskriver även att egenvård är något som diabetessjuksköterskan ska främja på olika sätt 

och att omvårdnaden kan se olika ut beroendes på om det är diabetes typ 1 eller typ 2. Vid typ 1 

är patienten alltid insulinberoende och det är viktigt att informera om injektionsteknik och vad 

som kan påverka upptaget av insulin men också ge råd kring kost och motion och hur det 

inverkar på blodsockret. Vid typ 2 är det viktigt att erbjuda grupputbildning och ofta rör det sig 

om livsstilsförändringar men även egenvården är viktig för att förebygga komplikationer i ett 

senare skede (Wikblad, 2014). Enligt Socialstyrelsen (2018) bör hälso – och sjukvården 

erbjuda gruppbaserad patientutbildning, oavsett om det handlar om typ 1 eller typ 2, för att ge 

patienter en så god förutsättning som möjligt när det gäller deras egenvård. Svensk 

sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning av diabetessjuksköterskan framhåller att 

egenvård utgör en stor del av behandlingen hos patienten med diabetes. Framför allt genom att 

diabetessjuksköterskan har god kompetens och relevant utbildning inom detta område för att 

kunna handleda och stödja patienten på bästa sätt vid egenvård (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2013). 
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Egenvård 

Orem (2003) beskriver egenvård som en modell vilken bygger på tre centrala begrepp: 

egenvård, egenvårdsbehov samt egenvårdskrav. Egenvård kan beskrivas som aktiviteter 

personen själv utför på eget initiativ och för sig själv med ändamål att bevara sin egen hälsa och 

sitt välbefinnande. Egenvården påverkas också av var personen befinner sig mentalt samt hur 

de fysiska och psykologiska egenskaperna ser ut. Egenvårdsbehovet beskrivs av aktiviteter som 

måste genomföras för att bevara personens funktion och främja utvecklingen hos densamma. 

Behovet av egenvård kan delas in i flera olika delar, varav hälsorelaterade egenvårdsbehov är 

det som är knutet till personen som drabbats av en sjukdom och kan kräva insatser av andra 

personer än denne själv. Summan av den egenvård som bör utföras för att tillgodose personens 

egenvårdsbehov, både utvecklingsmässigt och rent generellt, benämns som egenvårdskrav. När 

egenvårdskraven är större än egenvårdskapaciteten uppstår det som kallas för egenvårdsbrist 

vilket innebär att någon annan person måste ta över ansvaret för dennes egenvård. Annan person 

kan vara en anhörig men om egenvårdsbehovet inte kan tillgodoses på ett adekvat sätt är det 

befogat att omvårdnadspersonal tar över egenvården. Teorin om egenvårdsbrist skulle kunna 

vara ett hjälpmedel för sjuksköterskan i sin bedömning huruvida personen klarar av sin 

egenvård själv eller om det krävs stöd från vård- och omsorgspersonal. Orems teori gällande 

egenvårdsbrist omfattar både egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning. Kapaciteten till 

egenvård hos en person är varierad beroendes på exempelvis ålder, kunskap och hälsotillstånd. 

Motivationen är den främsta drivande kraften i egenvårdskapaciteten. Personen kan ha 

egenvårdsbegränsningar, vilket beror på avsaknad av kunskap, begränsad förmåga till att fatta 

beslut själv eller begränsad förmåga att utföra handlingarna (Orem, 2003). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2015) Ska omvårdnadsåtgärder i form av stöd, råd och utbildning 

erbjudas personer med diabetes för att stärka egenvården enligt de nationella riktlinjer som 

finns för diabetesvården. Personen bör ha kunskap om sin diabetes, om orsaker till låga samt 

höga blodsockervärden och vikten av god metabol kontroll för att undvika 

diabeteskomplikationer (Socialstyrelsen, 2015). Genom undervisning och stöd kan 

vårdpersonalen underlätta för personen med diabetes att uppnå sina mål och överkomma hinder 

på vägen dit (Funnel & Andersson, 2004; Hernandez-Tejada et al, 2012). Enligt Sveriges 

Kommuner och Landsting (2018) behöver personer med diabetes erbjudas både skriftlig och 

muntlig information kring egenvård av sina fötter samt vart de ska vända sig om det skulle 

uppstå förändringar i dessa. Om personen inte klarar av sin egenvård utan behöver stöd för detta 

så är det vård- och omsorgspersonalens ansvar att hjälpa till med egenvården samt inspektera 

fötterna på regelbunden basis. Enligt Socialstyrelsen (2017) är det legitimerad personal inom 

hälso-och sjukvård som ska bedöma huruvida åtgärden kan utföras som egenvård eller inte. 

Bedömningen ska även innefatta en riskanalys för att säkerställa att personen inte skadas vid 

utförandet av sin egenvård. Åtgärden skall dokumenteras och följas upp (Socialstyrelsen, 

2017). 

 

Egenvård i kombination med patientutbildning, fotriktiga skor och inte minst professionell 

fotbehandling är viktig för att förebygga fotkomplikationer (Bus & van Netten, 2016). En 

tvärsnittsstudie utförd i Kina visar på att patienter som får fotvårdsrekommendationer från 

exempelvis sjuksköterska samt anhöriga är mer benägna att utföra daglig egenvård av sina 

fötter och inspekterar även dessa oftare. De påtalar även vikten av att kontinuerligt utvärdera 

förmågan till egenvård då exempelvis ledbesvär eller andra fysiska hinder kan försvåra 

patientens möjligheter till att utföra detta på egen hand (Chin, Huang och Ray-Sea Hsu, 2012). 
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Stöd 

Inom omvårdnad är stöd ett viktigt och centralt begrepp då sjuksköterskan möter patienter i 

olika livssituationer. Den huvudsakliga målsättningen som finns inom omvårdnad är att uppnå 

hälsa ur den enskildes perspektiv. Svensk Sjuksköterskeförening (2017) beskriver i 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska att sjuksköterskan ska kommunicera med 

patienten och tillsammans i en dialog ge stöd och vägledning för bästa möjliga delaktighet i 

vård och behandling av patienten. Sjuksköterskans främsta uppgift är att informera och 

undervisa i syfte att främja hälsa och motverka ohälsa. Sjuksköterskan ska vid behov kunna 

identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade 

livsstilsfaktorer och bedöma patientens befintliga resurser och förmåga till egenvård (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017; Orem, 2003). Sjuksköterskor som arbetar inom kommunal 

hemsjukvård träffar dagligen patienter med diabetes som behöver stöd och råd gällande 

egenvård av såväl blodsockervärden som att ta hand om sina fötter. Sjuksköterskans 

omvårdnadsuppgift är att informera och stödja patienten till förbättrad livskvalité och reducera 

samsjuklighet (Orem, 2003). 

Omvårdnad är en konst som sjuksköterskan använder för att hjälpa patienter med långvarig 

sjukdom och ger nödvändig stöttning för att kunna ta hand om sig i sin vardag. Sjuksköterskan 

har en central roll i egenvården genom att stödja patienten med tillräcklig information om 

dennes tillstånd för att ta hand om sig själv på bästa sätt (Orem, 2003). 

Professionellt stöd 

Professionellt stöd kan definieras som en ensidig relation där det finns roller med vissa 

förväntningar som då exempelvis sjuksköterska – patient, det vill säga en begränsad relation 

som inte kräver någon ömsesidighet (Hupcey & Morse, 1997). Patienten ska vara delaktig i sin 

vård i så stor utsträckning som det är möjligt. Med patientens kunskap om sig själv i 

kombination med sjuksköterskans kunskaper om omvårdnad samt medicinska kunskaper blir 

det lättare att sätta upp nåbara mål och även vilket slags stöd patienten har behov av 

(Socialstyrelsen, 2017). Furler et. al (2008) beskriver att patienten ofta väljer en vårdpersonal 

som de skapar ett personligt band med och också söker sig till vid problem eller frågor. 

Patienterna upplever att kontakt med exempelvis sjuksköterskan ger dem tillgång till mer 

information och möjlighet att återfå lite kontroll över sin situation jämfört med den 

läkarkontakt de har. Den sociala och känslomässiga aspekten påverkar patienternas 

uppfattningar om sitt tillstånd och kan kopplas till hur de tar hand om sig och sköter sin 

egenvård. Detta är något som är av signifikans när det gäller vårdpersonalens roll i att stödja 

patientens egenvård. Slutsatser i studien var bland annat att professionellt stöd ska anpassas till 

varje patient och hur viktigt det är för vårdpersonal att förstå patientens livsvärld. Att stödja 

patienten som vårdpersonal innebär att utgå från hur patienten lever sitt liv och konstruera 

egenvård därefter men även ge patienten utmaningar ibland för att komma vidare (Furler et. al, 

2008). En svensk studie påvisar att det finns ett behov av gruppstöd, inte bara hos de med 

relativt nydiagnostiserad diabetes (upp till tre års tid) utan även de som haft diagnos mellan tio 

till femton år. De med diabetesdiagnos mellan tre till nio år verkade inte vara i samma behov av 

gruppstöd. Studien föreslår att grupputbildning inte bara ska erbjudas de som är nydebuterade 

utan även till patienter som haft diabetes mer än tio år, då det kan vara lämpligt att få en 

repetition av vissa saker (Isaksson et. al., 2015). 

Socialt stöd 

Enligt Hupcey och Morse (1997) innebär socialt stöd att det ges av en person som har en 

personlig anknytning till den mottagande personen. Socialt stöd innefattar en öppen relation 

som är ömsesidig och baseras på lika förväntningar. Oftast uppstår det i en vänskapsrelation 
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eller i släktskap. Furler et. al.(2008) beskriver att stöd från nära anhöriga är något som upplevs 

viktigt i alla fokusgruppsintervjuer. När det gäller männen är det ofta partnern i relationen som 

har den stödjande rollen och ansvarar för att inhandla rätt livsmedel samt anpassar 

matlagningen. När det gäller kvinnor så upplever de inte samma stöd från sin partner utan har 

redan anammat tankesättet kring livsstil och kost (Furler et.al., 2008). En studie menar att 

kvinnor har ett större behov av stöd i sin diabetes jämfört med män. Familjemedlemmar och då 

speciellt den närmast anhöriga, som exempelvis en livspartner, upplevs som viktiga på ett 

känslomässigt plan eftersom de bidrar till personens identitet och stöd i det dagliga livet 

(Isaksson et. al., 2015). 

En brittisk studie visar på att det finns vissa individer som anser att deras familj och vänner inte 

är något stöd då de upplever att de blir kontrollerade. Dock är de flesta positiva till stöd från 

familj och vänner och upplever mer som att de bryr sig om dem och visar omtanke. Vuxna med 

diabetes typ 2 värderar att deras vänner och arbetskollegor kan dela deras upplevelser av sin 

sjukdom. Känslan från deltagarna i studien är att de inte alltid har stöd från sitt sociala nätverk 

på olika sätt, bland annat att inte involveras i vissa saker. För att öka medvetenheten kring 

diabetes föreslås att utbildning på exempelvis arbetsplatser eller skolor skulle vara värdefullt 

men även utbildning för de närmast anhöriga (Newton-John et. al., 2017). 

 

Hemsjukvård 

Hemsjukvård innebär medicinska åtgärder, rehabilitering, habilitering och omvårdnad som 

genomförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av vårdpersonal med delegering 

(Socialstyrelsen, 2008). Sjuksköterskan i kommunal hemsjukvård har ansvar för att bibehålla 

det friska hos patienten och att sörja för både den basala samt den mer specifika omvårdnaden. 

Sjuksköterskan ska leda, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet runt patienten och även 

samarbeta med andra medverkanden i vårdkedjan. Sjuksköterskan har ansvar att upptäcka och 

förebygga ohälsa genom att planera preventiva insatser (Socialstyrelsen, 2008). För att uppnå 

god kvalitet i vården och en hög patientsäkerhet är dokumentationen en viktig del 

(Socialstyrelsen, 2005). Dokumentation är något som sjuksköterskan skall kunna göra för att 

följa omvårdnadsprocessen och skapa en kontinuitet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). En 

studie påvisar att dokumentation i kommunal hemsjukvård är bristfällig vilket får medicinska, 

ekonomiska och professionella konsekvenser. På grund av bristfällig dokumentation är det 

svårt att utvärdera om patientens vårdplan fungerar, en bristande kontinuitet uppstår och 

därmed också svårigheter att följa upp insatser. Det saknas dokumentation om riskfaktorer och 

prevention gällande patienter med diabetes och dennes fötter och i många fall finns ingen 

vårdplan upprättad. Det påpekas att patienten ofta har andra vårdgivare, exempelvis primärvård 

eller landsting. Sjuksköterskan i kommunal hemsjukvård får inte alltid ta del av deras 

journalanteckningar, vilket då försvårar en god vård (Annersten Gershater et., al. 2011). 

När det gäller delegering så kan sjuksköterskan överlåta arbetsuppgifter till annan vårdpersonal 

och skall då säkerställas att vården blir god och säker samt att personen som erhåller 

delegationen innehar reell kompetens (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Annersten et. al.(2011) anger att den största delen av den diabetesrelaterade omvårdnaden 

utförs av undersköterskor och det är då viktigt att de får den utbildning och kunskap som krävs 

för att kunna utföra uppgiften. Sveriges Kommuner och Landsting,( SKL), (2018) har arbetat 

fram ett nationellt vårdprogram, där det framgår hur en basal fotundersökning och 

riskbedömningar ska utföras. SKL anger även att det är betydelsefullt att vårdpersonal erhåller 

fortbildningar gällande den preventiva fotvården. Vårdpersonalen har ett ansvar huruvida 

patienten behöver hjälp med sin egenvård eller inte och att fötterna inspekteras regelbundet 

(SKL, 2018). 
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PROBLEMFORMULERING  
 

Cirka 15 procent av alla vuxna med diabetes drabbas någon gång under sitt liv av fotsår, som 

också är den vanligaste komplikationen till sjukdomen diabetes. Patienter kan få svårläkta 

fotsår som i värsta fall kan leda till amputationer och orsaka mycket lidande. Patienter som har 

någon typ av diabetes behöver få sina fötter inspekterade regelbundet och det är viktigt med den 

preventiva vården. Sjuksköterskan i kommunal hemsjukvård har ansvar för att bibehålla det 

friska hos patienten och att sörja för både den basala samt den mer specifika omvårdnaden. 

Sjuksköterskan har ansvar att upptäcka och förebygga ohälsa genom att planera preventiva 

insatser. Därför är det viktigt att i kommunal hemsjukvård belysa sjuksköterskans stödjande 

funktion gällande egenvård avseende prevention av diabetesrelaterade fotkomplikationer hos 

patienter.  

Det finns ganska sparsamt med studier gjorda på detta område. Tidigare studier visar att 

sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård ansvarar för en grupp patienter som är ganska sköra 

och ofta oförmögna att sköta sin egenvård fullt ut. Mycket av omvårdnadsarbetet utförs av 

undersköterskor men det är sjuksköterskans ansvar att utbilda och leda omvårdnaden. Studier 

har visat att undersköterskor i kommunal hemsjukvård saknar kunskap i att vårda patienter med 

diabetes och det blir därför viktigt med strukturerad utbildning, både praktisk och teoretisk, hos 

undersköterskegrupper. Det finns även brister i dokumentation som kan leda till försämrad 

vårdkvalitet och det blir då svårt att följa upp insatser. Tidigare studier visar också att det finns 

behov av förbättringar gällande struktur kring det preventiva arbetet med fotkomplikationer. 

Det finns också brister i rutiner när det gäller kontinuerliga bedömningar av fötter hos patienter 

med diabetes. Sjuksköterskan i kommunal hemsjukvård förlitar sig mycket på sin erfarenhet 

när det handlar om exempelvis omläggningar av fotsår. Diskussion kring olika 

behandlingsalternativ förs oftast med kollegor, vilket skulle kunna ses som en risk då vården 

som ges inte alltid utförs enligt senaste evidens. 



SYFTE 
Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja patienter inom kommunal hemsjukvård med 

diabetesrelaterade fotkomplikationer. 
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METOD 
En kvalitativ studie med induktiv ansats valdes för detta arbete. Induktiv ansats förutsätter 

analys av texter som kommer från människors erfarenheter kring ett fenomen, där kunskap 

hämtas via intervjuer (Graneheim & Lundman, 2017). Enligt Krippendorf (2004) är en text 

unik och bör ses i sitt sammanhang för att inte budskapet ska gå förlorat. Kontexten är av 

betydelse vid utformandet av kategorier och teman (Krippendorf, 2004). För att tolka texten 

behövs vetskap om exempelvis kön, ålder och annat som kan vara av vikt för studiens syfte. 

Genom kvalitativ innehållsanalys kan variationer beskrivas genom att likheter och skillnader i 

texterna identifieras. Tolkningen av text kan ske på både manifest och latent nivå. Att tolka text på 

manifest nivå handlar om det uppenbara innehållet i en text, det textnära, och beskrivs med 

hjälp av kategorier. Latent nivå handlar mer om att läsa mellan raderna och finna det 

underliggande, vilket bildar teman (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Urval 

Undersökningsgruppen valdes utifrån bekvämlighetsurval, vilket bygger på vad som ska studeras 

och vad som finns att tillgå. Det finns en fördel med denna urvalsmetod och det är att med 

begränsad budget gällande både tid och kostnad kunna studera det ämne som avses med bästa 

resultatsutfall (Denscombe, 2014). Studien omfattar tre kommuner i Västra Götalandsregionen. 

Information om studien förmedlades initialt genom telefonkontakt med samtliga berörda 

enhetschefer, tre till antalet, på hemsjukvårdsenheterna i de tre kommunerna. Mail skickades 

sedan enligt överenskommelse med bifogat informantbrev (se bilaga 1) till enhetscheferna. 

Brevet innehöll information om studiens syfte, tillvägagångssätt och information om att 

deltagandet är frivilligt. Enhetschefen skickade ut ett mail med bifogat informantbrev till 

berörda sjuksköterskor i hemsjukvården med en önskan om att de tog kontakt med författaren 

om intresse att delta fanns. Då det ej framkom några deltagare kontaktade författaren 

enhetscheferna ånyo som påminde sjuksköterskorna på sin enhet med ytterligare mail om 

studien. Slutligen visade två sjuksköterskor från varje kommun intresse av att delta i studien. 

Tid och datum för intervjuerna bestämdes i samråd med informanterna telefonledes och via 

mailkontakt. Informanterna som ingick i studien hade varit verksamma sjuksköterskor i 

kommunal hemsjukvård mellan ett till sexton år. Inklusionskriterier för att delta i studien var att 

sjuksköterskan skulle ha arbetat inom kommunal hemsjukvård i minst ett års tid samt ha 

erfarenheter av att vårda patienter med diabetesdiagnos.  

 

Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativ intervju beskriven av Kvale och Brinkmann (2014). 

Detta för att skapa förståelse ur den intervjuades egna perspektiv och bringa insikt ur den levda 

vardagsvärlden. Intervjuerna genomfördes semistrukturerat, vilket innebär att intervjun blev 

mer flexibel då det är öppna frågor som ger mer plats åt deltagarens berättelse (se bilaga 2). Till 

dessa ställdes följdfrågor som användes om behov fanns. Intervjuerna skedde på en avskild och 

ostörd plats som valdes i samråd med deltagaren för att undvika störningsmoment under 

intervjuns gång. Detsamma gällde tid och dag, då informanterna bör känna sig bekväma och att 

de har tid med intervjuerna. Innan intervjuerna utfördes inhämtades underskrift till informerat 

samtycke av deltagarna. Ingen pilotintervju gjordes innan. Sex intervjuer genomfördes, två 

intervjuer i december 2018 samt fyra intervjuer i januari 2019. Tidsåtgång för dessa var mellan 

25-30 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant direkt efter att intervjun var genomförd då intrycken från intervjuerna 

fortfarande var aktuella. Detta då det var viktigt att som intervjuare reflektera över intervjun 
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efteråt för att få en djupare förståelse för innebörden i texten (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Analys 

Datamaterialet har analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt en modell av Graneheim 

och Lundman (2004). De nämner att centrala begrepp inom kvalitativ innehållsanalys är 

meningsbärande enheter, meningskondensering, kodning, kategorisering och tema. 

Meningsbärande enheter är den del av texten som innehåller viktig information och som är 

relevant för studiens syfte och frågeställning. Meningskondensering innebär att korta ner 

meningsbärande enheter för att göra materialet mer lätthanterligt utan att viktigt innehåll i 

texten går förlorat. Kodning innebär att ge ett namn till kondenserad meningsenhet. 

Kategorisering innebär att flera koder som har ett liknande innehåll placeras under en kategori 

och en kod skall inte hamna i flera kategorier. Om det under arbetets gång med kategorisering 

tenderar till en hierarkisk relation mellan kategorierna kan det vara rimligt att dela dem i 

underkategorier. Ett tema är den "röda tråden" som finns med i alla kategorier, det latenta eller 

tolkande delen (Graneheim och Lundman, 2004). 

 

I enlighet med den analysmetod som Graneheim och Lundman (2004) beskriver genomlästes 

datamaterialet flera gånger för att få en känsla för helheten och en bättre förståelse. Det första 

steget var att reducera texten och att analysera vad den egentligen handlade om. Därefter 

plockades meningsbärande enheter ut genom att varje intervjutext lästes igenom ett par gånger. 

Meningsenheterna kondenserades sedan för att korta ner texterna och fick sedan en kod utifrån 

kontexten. Nästa steg blev att sammanställa koderna i underkategorier. Detta resulterade initialt 

i sexton underkategorier. Efter ytterligare analys av meningsenheterna kvarstod sju stycken 

underkategorier som sedan sorterades in efter likheter och bildade slutligen två 

huvudkategorier. Kategorierna bestod av det manifesta innehållet i texten. Materialet genom de 

sex intervjuerna gav inte förutsättningar för att abstrahera till en latent nivå därav stannade 

analysen på en manifest nivå. Analysprocessen växlade mellan att gå fram och tillbaka i de 

olika stegen så som beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Se bilaga 3 för exempel på de 

olika analysstegen. 

 

Etiska överväganden 

Denna studie följde forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2011). De fyra 

principerna behandlar information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.. Vid 

intervjutillfället gavs informationen återigen muntligt och samtycke om deltagarens medverkan 

bekräftades skriftligt (se bilaga 4). Ett muntligt samtycke från ansvarig enhetsschef gavs i 

samband med den initiala telefonkontakten. Insamlade data behandlades konfidentiellt för att 

värna deltagarnas integritet. Inspelat datamaterial raderades efter att transkriberingen var 

genomförd och det utskrivna datamaterialet förvarades i låst utrymme, oåtkomligt för obehöriga.  

Resultatet har rapporterats så att enskilda deltagare inte kan identifieras. Insamlade data användes 

enbart för denna studies syfte. Enhetschef och informanter får ta del av studiens resultat om 

önskan finns.  

 

Inget etiskt tillstånd behövde ansökas om utan forskningen utfördes i enlighet med rådande lag 

som finns (SFS 2003:460). Detta i enlighet med paragraf 2 där det framkommer att 

etikprövning inte innefattar arbeten för högskoleutbildning på varken grundnivå eller avancerad 

nivå. Forskning får bara utföras om informanternas medverkan är frivillig och personerna kan 

när som helst avbryta sitt deltagande. Samtycket begärdes in skriftligt och enligt 

konfidentialitets- och nyttjandekravet hölls informanternas identitet och de svar de lämnat in 

skyddade från obehöriga (SFS 2003:460).  
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Förförståelse 

Författaren har en viss erfarenhet kring ämnet och arbetar delvis som diabetessjuksköterska. 

Vederbörande har fått viss kännedom från andra professioner gällande detta ämne och det finns 

då en förförståelse som mycket möjligt kan sätta en prägel på studien. Dock har inte författaren 

arbetat inom kommunal hemsjukvård så där finns ingen erfarenhet sedan tidigare, vilket kan 

skapa en annan förståelse då den verksamheten är relativt okänd för författaren. 
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RESULTAT 
Utifrån analysen framkom två kategorier: Patientens medverkan och dess betydelse för 

sjuksköterskan att stödja samt Organisationens betydelse för sjuksköterskan att stödja 

patienten som baserades på sju underkategorierna, dessa presenteras i nedanstående tabell. 

 

Tabell 1. Översikt av de kategorier och underkategorier som beskriver sjuksköterskors 

erfarenheter av att stödja patienter inom kommunal hemsjukvård med diabetesrelaterade 

fotkomplikationer. 

Kategori Underkategori 

Patientens medverkan och dess 

betydelse för sjuksköterskan 

att stödja 

 

 Patientens sjukdomsinsikt 

 Patientens delaktighet 

 Stöd anpassat efter patientens behov 

 Sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig 

Organisationens betydelse för 

sjuksköterskan att stödja 

patienten 

 Samarbete och kommunikation i den egna 

organisationen 

 Samarbete och kommunikation utanför den 

egna organisationen 

 Upplevd kompetens och utbildningsbehov hos 

vårdpersonal i kommunal vård och omsorg 

 

Patientens medverkan och dess betydelse för sjuksköterskan att stödja 

Sjuksköterskans stödjande funktion vid fotkomplikationer kan påverkas av patientens 

sjukdomsinsikt som ibland kan brista på grund av kognitiva besvär eller att den helt enkel bara 

saknas. Patientens delaktighet är också viktig för att förebygga fotkomplikationer och 

information till patienten ses som en betydelsefull del i omvårdnaden. Att se till patientens 

livsvärld och förutsättningar för att bedöma behov av vilket stöd som bör ges är något som 

sjuksköterskan har som sitt ansvar. Sjuksköterskan behöver kunskap för att kunna ge patienten 

en adekvat vård och alltid ha en medvetenhet kring risker med fotkomplikationer hos patienter. 

Att inhämta kunskap innebar till största delen att sjuksköterskor utbytte erfarenheter med 

varandra och till viss del använde sig av internet. 

Patientens sjukdomsinsikt 

Patienter inom kommunal hemsjukvård är ofta mycket äldre och en stor del har 

minnesproblematik och demenssjukdomar i olika grad och sjuksköterskorna upplevde då att 

sjukdomsinsikt saknades. Dessa patienter hade oftast inga frågor att ställa till sjuksköterskan 

gällande egenvård av sina fötter eller annat som berörde deras diabetes. Sjuksköterskan fick då 

hjälpa till och stödja på olika sätt, ta ett större ansvar och agera deras företrädare.  

 

 … våra här är äldre, de har fått åldersdiabetes, de är dementa… det är inte så många 

som pratar, alltså frågar, jag berättar men de har inga frågor upplever jag faktiskt… 



13 

 

det är väl att de är så pass eehh…, kognitiv svikt, de förstår inte riktigt sin sjukdom när 

de har kommit hit…(Informant 4). 

 

Vissa sjuksköterskor beskrev också att det fanns de patienter som hade fotkomplikationer och 

skulle behövt skrivas in i hemsjukvården men som avstod på grund av exempelvis den kostnad 

som detta medförde. Vissa patienter hade istället en mer lättvindig attityd till sin diabetes och 

verkade inte ha något intresse av att ta hand om sig i övrigt. Uppfattningen var då mer att de på 

något sätt kanske inte ville se allvaret i situationen eller att de levde i sjukdomsförnekelse och 

på så vis hade en bristande sjukdomsinsikt. Sjuksköterskorna hamnade ibland i etiska 

dilemman då sjukdomsinsikt hos patienten saknades och det fanns ett uppenbart behov av stöd 

från sjuksköterskan. 

 

”… sen har man ju träffat…, vart dom här patienterna som kanske borde vara oroliga 

men som inte är det ehh…, insikten och så och kanske att man, ja, att man har svårt att 

ta till sig, man kanske inte vill se allvaret i det här heller alltid…”(informant 2). 

 

Patientens delaktighet 

 

Att ha en trygg och välinformerad patient ansågs som viktigt för att motivera patienterna att 

sköta sin egenvård och därmed minska riskerna för fotkomplikationer. Sjuksköterskorna ansåg 

att deras roll delvis var att stödja patienten genom att informera och förklara varför det var 

viktigt att sköta sin diabetes för att få dem mer delaktiga i sin vård. ”… man tänker på rollen 

som sjuksköterska i hemsjukvården så är det ju också… om man då kring diabetes…, det är ju 

det här med att informera patienten också, det är ju väldigt viktigt med information…” 

(informant 5). Att lämna ut skriftlig information till patienterna hörde inte till vanligheterna. En 

sjuksköterska uppgav att de inte hade någon sådan information att lämna ut och visste inte 

heller vart det fanns att hämta. Det kunde uppstå oro hos patienter kring komplikationer som 

amputation och det var då viktigt att informera patienten kring egenvården som exempelvis att 

smörja fötterna och inspektera dessa dagligen. Det framkom också att vissa patienter inte ville 

vara till besvär, de hade tagit hand om sig hela livet och ville fortsätta klara sig själva. Det 

ansågs därför viktigt med patienternas delaktighet, att låta dem klara av sin egenvård i så stor 

utsträckning som möjligt och inte ta ifrån dem deras förmåga till det utan stärka dem i detta. 

Någon sjuksköterska kunde uppleva att trenden hade varit att egenvården ofta togs över av 

vårdpersonal och att det då egentligen inte var till någon hjälp för patienten utan mer att det 

hämmade deras egenvårdsförmåga.  

Kontinuitet gällande både behandling men även kring personal som tar hand om patienterna 

ansågs viktigt för att de skulle känna sig trygga och därmed öka delaktigheten i sin vård.   

 

Stöd anpassat efter patientens behov 

 

I intervjuerna framkom att patienterna många gånger lät sjuksköterskan ta del av deras 

livsberättelser och funderingar och hur det hade präglat patientens liv och att det någonstans 

där också blev lättare att avgöra vilket behov av stöd patienten hade. Någon sjuksköterska 

nämnde att patienterna ofta haft sin diabetessjukdom och fotkomplikationer under många år 

men att de även många gånger har andra kroniska sjukdomar som tog fokus från detta. 

Sjuksköterskorna menade att de blev inkopplade när patienten inte klarade av sin egenvård och 

då var i behov av mer stöttning och hjälp kring detta. Patienter som upplevdes mer 

lättmotiverade var inte i lika stort behov av stöd jämfört med de patienter som sjuksköterskorna 
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upplevde hade mindre insikt i sin sjukdom. Någon sjuksköterska nämnde att för vissa patienter 

där det fanns ett större behov av stöd, där fick hon nästan agera ”mamma”, speciellt om 

patienten fått sin diabetesdiagnos i ett senare skede av livet. Om patienten var mer mobil och 

kunde ta sig till primärvården så menade sjuksköterskorna att det fanns ett mindre behov av 

stöd och att man släppte taget om patienten lite mer. I samband med fotkomplikationer kunde 

det även finnas en smärtproblematik och där upplevdes den stödjande rollen, till viss del, vara 

sjuksköterskans ansvar och se till att patienten fick en smärtlindring som fungerade. Flera 

sjuksköterskor angav att många av de äldre patienterna hade fotkomplikationer relaterat till sin 

diabetes med både värk- och sårproblematik. 

 

Alla sjuksköterskor var medvetna om att förebyggande arbete gällande fotkomplikationer är 

viktigt och att patienternas fötter behövde kontrolleras med jämna mellanrum för att undvika 

svåra fotkomplikationer. ”… det kan ju handla om att rätta till strumporna varje gång man tar 

på en sko eller rättar till… när dom… ja, vid påklädning eller avklädning eller lägger sig till 

vila eller så…”(Informant 4). I alla intervjuer framkom preventiva åtgärder gällande patienter 

med fotkomplikationer och då bland annat vikten av att smörja ben och fötter med 

mjukgörande. Det handlade också om att torka fötterna noggrant efter dusch, speciellt mellan 

tårna och kontrollera skor så att det inte fanns något främmande föremål i dessa. 

Kompressionsbehandling och avlastning var något som sjuksköterskorna också tog upp som 

viktiga faktorer i att förebygga fotkomplikationer.  

 

Sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig 

 

I intervjuerna framkom att sjuksköterskorna ansåg sig ha ett stort ansvar genom att vägleda och 

råda patienterna i olika omvårdnadssituationer utifrån den kunskap sjuksköterskorna hade. 

Sjuksköterskorna var medvetna om sin roll när patienterna väl fick fotkomplikationer genom 

att behandla och följa upp när exempelvis ett sår uppstod. Vikten av noggrannhet med 

omläggningar och uppmärksamhet på förändringar för att förhindra infektioner påpekades 

också. Om hemsjukvårdsläkare kopplades in så var upplevelsen att sjuksköterskan fick ta ett 

större ansvar gällande patientens diabetes då det oftast inte blev något besök till 

diabetessjuksköterskan. En sjuksköterska uppgav att patienter som skrevs ut från slutenvården 

kunde få ordinationer på omläggning av ett fotsår som skulle fortsätta läggas om i patientens 

hem. Ofta fick de då inte rätt omläggningsmaterial medskickat eller inget utskrivet. Detta 

medförde att det blev svårt att följa ordinationerna eftersom kommunen inte hade allt 

omläggningsmaterial i lager. Generellt så var upplevelsen att sjuksköterskan hade många 

områden att bevaka när det gällde samordningen av vården kring patienten:  

”… man har ju…, en roll som på nåt sätt, vad ska vi säga…, spindeln i nätet, alltså man får ju 

se till allas områden…”(Informant 5).  

 

Om behov av fotvård uppstod menade sjuksköterskorna att det var deras ansvar att se till så 

patienten fick hjälp på rätt vårdnivå. Det framkom även att motivera patienten till egenvård 

mestadels ansågs vara diabetessjuksköterskans uppgift eftersom sjuksköterskan i kommunal 

hemsjukvård inte ansåg sig ha den specialistkunskapen som krävdes. Sjuksköterskorna menade 

också att fötterna lätt glömdes bort då det var mer fokus på blodsocker, kost och motion, dock 

framkom det ändå en medvetenhet kring detta med fotkomplikationer. Någon sjuksköterska 

brukade be omvårdnadspersonalen att titta på patienters fötter när de fick hjälp med dusch eller 

liknande för att upptäcka förändringar och därmed förhindra uppkomsten av sår. Hade 

patienten fotsår eller om det var ett fotsår som hade läkt så uppgav några sjuksköterskor att det 
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var viktigt att inte släppa patienten alltför fort utan ha täta uppföljningar för att undvika 

infektioner och sårrecidiv.  

 

Kunskap söktes på lite olika sätt, mest framträdande var att sjuksköterskorna till största delen 

utbytte erfarenheter med varandra inom sjuksköterskegruppen. Det blev då mycket efter eget 

tyckande och tänkande samt att kunskap inhämtades via internet från olika sidor. Någon 

sjuksköterska såg framtida utmaningar i sitt arbete då diabetes tenderar att öka, befolkningen 

blir äldre och sjukare, vilket då medför större krav och ett större ansvar på sjuksköterskorna i 

den kommunala hemsjukvården. 

 

Organisationens betydelse för sjuksköterskan att stödja patienten 

Samarbete och kommunikation i den egna organisationen betonades som väldigt viktigt av 

sjuksköterskorna och det var viktigt att arbeta som ett ”team” i arbetsgruppen. 

Sjuksköterskorna informerades inte alltid om förändringar gällande fotstatus hos patienterna. 

Sjuksköterskornas information till omvårdnadspersonalen kunde se lite olika ut, beroendes på 

sjuksköterskans egen kunskap kring fotkomplikationer. Samarbete och kommunikation utanför 

den egna organisationen fungerade bristfälligt. Sjuksköterskorna fick oftast inte ta del av 

journalanteckningar från andra vårdgivare, vilket då försvårade stödet till patienten. 

Sjuksköterskorna efterlyste mer samarbete med andra vårdgivare. Kompetensen inom 

kommunal vård och omsorg upplevdes ganska varierande och vårdutbildning saknades ofta när 

det gällde omvårdnadspersonalen. Men även sjuksköterskorna upplevde en bristande 

kompetens hos sig själva när det gällde fotkomplikationer. Önskan fanns att både 

sjuksköterskor och omvårdnadspersonal skulle få möjlighet att fortbilda sig för att öka sin 

kompetens.  

 

Samarbete och kommunikation i den egna organisationen 

 

De flesta sjuksköterskor betonade hur betydelsefullt samarbetet med omvårdnadspersonalen 

var, mycket på grund av att det är de som träffar patienten regelbundet och då också blir 

sjuksköterskans förlängda arm. Sjuksköterskorna menade att om de inte hade med sig 

omvårdnadspersonalen i arbetet kring patienten så blev sjuksköterskorna väldigt ensamma i sitt 

arbete. Det ansågs också viktigt i arbetsgruppen att arbeta som ett team kring patienten för att 

kunna stödja på rätt sätt. Även att medvetandegöra risken för fotkomplikationer och ett 

preventivt tänkande hos omvårdnadspersonalen sågs som en viktig del i att förebygga 

fotkomplikationer. 

 

… viktigt att ja…, att som sagt att man får med sig undersköterskorna på det också så 

att dom är medvetna och tänker kring det här med att det är viktigt att smörja fötterna 

och tänka på en bra strumpa och skor och den här biten…(Informant 1). 

 

 En sjuksköterska ansåg att det var sjuksköterskans uppgift att kunna ställa relevanta frågor till 

omvårdnadspersonalen för att få reda på det de ville veta om patientens fotstatus. Även att 

sjuksköterskan informerade mer specifikt om vad som skulle bevakas eller undersökas hos 

patienten ansågs också som sjuksköterskans uppgift. Några sjuksköterskor kände oftast att de 

kunde förlita sig på omvårdnadspersonalen och att de för det mesta meddelade förändringar hos 

patienten. Men hos några sjuksköterskor var upplevelsen att de inte alltid informerades om 

förändringar gällande patienternas fotstatus och i vissa fall ansåg sig sjuksköterskan behöva bli 

bättre på att påminna omvårdnadspersonalen om detta. Det som också framkom i intervjuerna 
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var att det kunde finnas kommunikationsproblem i form av språkbarriärer gällande det svenska 

språket, både muntligt och skriftligt. Det upplevdes också finnas ett visst motstånd till att 

använda datorer hos omvårdnadspersonalen, vilket används vid dokumentation . 

Personalomsättning var ganska stor och det blev då svårt att få till en kontinuitet kring 

patienten, rutiner föll då lätt bort som i sin tur kunde påverka stödet till patienterna. 

Sjuksköterskorna använde sig ibland av signeringslistor hos patienterna för de 

omvårdnadsåtgärder som skulle utföras av omvårdnadspersonal, speciellt om det upplevdes att 

det inte utfördes som det var tänkt. Det kunde då handla om en signeringslista för exempelvis 

omläggning av ett fotsår eller att fötterna skulle smörjas. Ofta kunde det bli ganska många 

signeringslistor hos en patient och erfarenheten var då många gånger att någon lista missades. 

Sjuksköterskorna ansåg i många fall att det skulle vara en självklarhet hos 

omvårdnadspersonalen att ha koll på patienternas fötter och arbeta förebyggande och att det 

ingick i den basala omvårdnaden, dock brast just detta emellanåt. Information av 

sjuksköterskan till omvårdnadspersonalen gällande fotkomplikationer kunde se lite olika ut och 

var ofta beroendes på hur mycket tid som fanns men också hur engagerad sjusköterskan var. 

Informationen handlade ofta om förebyggande arbete av olika slag gällande fotkomplikationer. 

Skriftligt material att dela ut till omvårdnadspersonalen var något som saknades i dagsläget. 

Men det var någon sjuksköterska som funderade kring att se över just detta och skaffa 

informationsmaterial som de sedan kunde dela ut till omvårdnadspersonal när behov fanns.  

Någon sjuksköterska nämnde att det fanns en del riktlinjer kring omvårdnadsåtgärder i någon 

kommun, dock inget om diabetes och fotkomplikationer. Några sjuksköterskor beskrev att det 

hade blivit svårare för patienter att bli inskrivna i den kommunala hemsjukvården och att 

riktlinjerna hade blivit hårdare. Patienterna behövde oftast stora omvårdnadsinsatser för att bli 

inskrivna. 

 

Samarbete och kommunikation utanför den egna organisationen 

Många av sjuksköterskorna upplevde ofta att det brast i information från både fotvård och 

diabetessjuksköterska när patienter hade varit där på besök. De fick i stort sett aldrig 

journalanteckningar skickade till sig från besöket vilket då innebar att insatser som kanske 

bestämdes vid besöket aldrig startades eftersom sjuksköterskan inte hade fått den 

informationen. Det kunde vara så att de ibland träffade patienten hemma som då kanske 

nämnde att de hade varit på ett besök till då exempelvis diabetessjuksköterskan och 

sjuksköterskan fick då eftersöka journalanteckningar själv. För att kunna stödja patienten på 

rätt sätt var det viktigt för sjuksköterskan att få information från diabetessjuksköterskan när 

patienten hade varit där på besök. Sjuksköterskan ansåg att detta var viktigt just för att veta om 

det hade diskuterats kring egenvård på besöket men även hur diabetessjuksköterskan bedömde 

patientens sjukdomsinsikt.  

 

… diabetessköterskan gör saker utan att informera mig och då blir det väldigt ensamt 

och då händer det inte mycket, så det gäller ju att vara ett team kring dom här 

patienterna och att alla förstår vikten av att vi är ett team…(Informant 6). 

 

 Samarbetet med fotterapeuter var i stort sett obefintligt enligt två sjuksköterskor och det fanns 

en önskan att få information för att kunna stödja patienten med fotkomplikationer på bästa sätt. 

Risken som dem såg med att inte bli informerade var att omvårdnaden fortsatte på samma sätt, 

trots att det kanske hade framkommit andra behov hos fotterapeuten. De flesta sjuksköterskorna 

efterlyste mer samarbete och ökad kommunikation med andra vårdgivare och då framförallt 

med primärvården. Dock var upplevelsen att om patienten hade en kontakt på en 

fotsårsmottagning inom landstinget fungerade kontakten väl då sjuksköterskorna många gånger 
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hade ett direktnummer dit. Någon sjuksköterska nämnde att när hon började arbeta i 

kommunen anordnades teamträffar kring patienterna där alla berörda parter var med, vilket 

upplevdes främja helhetssynen men detta var borttaget. En annan sjuksköterska ställde sig 

frågan kring hur problem skulle kunna lösas i hemmet när de exempelvis hade en äldre patient 

med återkommande fotsår och mycket värkproblematik och hade svårt att ta sig till 

vårdcentralen. 

  

Sjuksköterskorna upplevde att det alltid var lättare att kontakta en diabetessjuksköterska som 

de hade träffat och hade ett ansikte på. I några fall var upplevelsen ändå att kontakten med 

diabetessjuksköterskan var ganska god och att det gick att ringa dit för att rådfråga om diabetes 

rent generellt men också kring fotsår.  Många av sjuksköterskorna var överens om att de kanske 

skulle ta mer kontakt med diabetessjuksköterskorna för att rådfråga och öka det samarbetet för 

att kunna stödja patienten på ett adekvat sätt. 

 

En sjuksköterska berättade om ett Lex Maria fall där det slutade med att patienten fick 

amputera sitt ena underben på grund av att bristande kommunikation med vårdcentralen. 

Sjuksköterskan i detta fall hade försökt nå vårdcentralen vid flertalet tillfällen, både via telefon 

och lämnat meddelanden men fick ingen återkoppling. Patienten hamnade slutligen på en 

infektionsavdelning där det senare slutade med en amputation. Hennes upplevelse var att det 

brast i samarbetet kring patienten där hon försökte stödja patienten genom att få honom till rätt 

instans.  

  

Upplevd kompetens och utbildningsbehov hos vårdpersonal i kommunal vård och omsorg 

I intervjuerna framkom att alla sjuksköterskor upplevde en varierande kompetens hos 

omvårdnadspersonalen där en del helt saknade vårdutbildning. I många fall var det mer fokus 

på tvätt och städ när de var hemma hos patienten, vilket då kunde innebära att förändringar hos 

patienten förbisågs. Det kunde handla om att tidiga tecken till fotsår inte uppmärksammades 

och inte meddelades till sjuksköterskan. Detta innebar ibland att vissa fotkomplikationer hade 

kunnat förhindras om medvetenheten och kunskapen kring detta hade funnits ”… inte förrän 

det är stora sår, när det oftast är…, eller kanske inte försent men har, det har oftast gått för 

långt, mmm…då först, då reagerar hemtjänsten….”(informant 2). Någon sjuksköterska 

nämnde att de ibland kunde ställa kravet till omvårdnadspersonalens chef att det skulle vara en 

undersköterska som gick till exempelvis en patient med svår diabetes och komplikationer. 

Detta för att försäkra sig om att patienten blev bedömd av en vårdutbildad person. Två 

sjuksköterskor ansåg att det inte borde behövas delegeringar för att uppmärksamma ett fotsår, 

utan den helhetssynen borde finnas ändå hos omvårdnadspersonalen, speciellt med tanke på att 

det är de som i många fall hjälper patienten med dusch och påklädning. Någon sjuksköterska 

upplevde att patienten hade mer kunskap än sjuksköterskorna i vissa fall gällande diabetes och 

det kunde då kännas att kompetensen inte alltid räckte till. Det framkom också att det kändes 

som det var väldigt uppdelat mellan kommun, landsting och primärvård, speciellt när det gällde 

utbildningar där känslan av att bli förbisedd fanns. Det fanns en önskan hos sjuksköterskorna 

om att också få möjlighet att fortbilda sig för att hålla sig ajour med behandlingar och annan 

kunskap som kan vara till nytta för att kunna stödja patienter med fotkomplikationer. Den 

utbildning som några hade fått var mestadels medicinskt inriktat. Det framkom även att 

utbildning som berörde komplikationer och förebyggande arbete var något som saknades och 

efterfrågades. Några uppgav att det vid något tidigare tillfälle hade varit någon 

diabetessjuksköterska och informerat lite allmänt om diabetes, då bara för sjuksköterskorna. 

Några hade tankar kring att det vore bra om denna information även kunde erbjudas till 
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omvårdnadspersonalen för att skapa en ökad medvetenhet hos dem och vad som är viktigt att 

tänka på när det gäller förebyggande arbete kring fotkomplikationer  

 

… tycker jag att det vore intressant och roligt om en diabetessköterska kan ha… följa 

med upp på ett APT och informera lite hur dom jobbar för att öka medvetenheten hos 

våran personal, sånt som dom ska vara lyhörda inför… eehh…, som sagt jag kan inte ta 

det för jag är inte så duktig liksom…(informant 3). 

 

Ofta är det sjuksköterskorna som förmedlar information vidare till omvårdnadspersonalen och 

då kunskapen kan vara varierande även hos sjuksköterskorna, beroendes på erfarenheter och så 

vidare, så blir det olika information som ges. En av kommunerna hade en sjuksköterska som 

var utbildningsansvarig och då framförallt när det gällde utbildning av omvårdnadspersonal 

inför delegering. De använde sig också av webbutbildning från Demenscentrum, där det också 

togs upp kring preventivt arbete och komplikationer gällande fötter. Sjuksköterskorna hade 

även tankar om hur det kommer att bli när det kommer mer patienter med diabetes typ 1 till den 

kommunala hemsjukvården, då de i stort sett bara var vana vid diabetes typ 2. Det fanns en oro 

kring detta eftersom det blir ett annat handhavande kring dessa patienter och någon såg det som 

en stor utmaning i framtiden. Där upplevde de att det var ytterst viktigt med att få adekvat 

utbildning för att känna sig mer trygga i sin roll att kunna stödja dessa patienter på rätt sätt.  

Alla var ense om att det rådde en stor brist gällande fortbildning inom kommunen för både 

sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Det var av stor betydelse att få kompetensutveckling 

för att ha rätt kunskap och kunna vägleda och råda patienter på ett adekvat och säkert sätt. 

Tidsbrist upplevdes som ett problem när det gällde att få ledigt för olika utbildningstillfällen 

men även att det kanske inte prioriterades. Det framkom tankar kring att personalen kunde dela 

upp sig i mindre grupper för att underlätta och förbättra planeringen kring detta. Som det såg ut 

idag så var det svårigheter att bara få till de vanliga avstämningsmötena med sin 

omvårdnadspersonal på grund av att de hade ett så pressat tidsschema. Någon sjuksköterska 

funderade även på om omvårdnadspersonalen ens hade tid att reflektera kring det de såg och 

varför de utförde vissa saker på ett visst sätt. 

 

Resultatsammanfattning 

 

Patienter inom kommunal hemsjukvård är ofta äldre och sköra och har i många fall 

minnesproblematik i varierande omfattning, vilket kan medföra en bristande sjukdomsinsikt. 

Men det fanns även patienter som bara saknade sjukdomsinsikt utan någon kognitiv 

nedsättning, vilket ofta skapar etiska dilemman för sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan får många gånger ta del av patientens livsberättelse och kan använda denna för 

att avgöra vilket stöd patienten är i behov av.  

 

Alla sjuksköterskor har en medvetenhet om vikten av förebyggande arbete gällande 

fotkomplikationer, dock upplevdes det att fötterna var något som lätt glöms bort. Kunskap är 

något som till största delen handlar om erfarenhetsutbyte sjuksköterskorna sinsemellan. 

Sjuksköterskorna anser sig ha ett ansvar att råda och vägleda patienterna i omvårdnaden kring 

det preventiva arbetet avseende fotkomplikationer och är införstådda med sin roll när det väl 

uppstår problem.  

Sjuksköterskorna uppger att samarbetet med omvårdnadspersonalen är väldigt viktigt. Att 

medvetandegöra risker kring fotkomplikationer och ha ett preventivt tänk ses också som en 

viktig del. Oftast känner sjuksköterskorna att de kan förlita sig på omvårdnadspersonalen men 

det framkommer även att dessa ibland missar att meddela förändringar i patientens fotstatus till 
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sjuksköterskan. Stor personalomsättning och mycket outbildad omvårdnadspersonal resulterar i 

att information faller bort och därmed också rutiner. Detta innebär att det blir en brist i både 

kontinuitet och kompetens som försvårar för sjuksköterskan att stödja patienten.  

 

Bristande information till sjuksköterskorna från andra vårdgivare är ett problem då de 

exempelvis inte får information kring patienters besök hos diabetessjuksköterskan. De 

efterlyser mer samarbete och ökad kommunikation med andra vårdgivare. Det upplevs lättare 

att kontakta en diabetessjuksköterska om det finns en redan etablerad kontakt. Bristande 

kompetens hos omvårdnadspersonalen är också ett problem. Sjuksköterskorna menar att med 

ökad kompetens och fortbildningar skulle omvårdnadspersonalens medvetenhet kring 

fotkomplikationer öka. Även sjuksköterskorna kan känna en viss avsaknad av kompetens och 

fortbildning avseende det preventiva arbetet och om. Således framkom en önskan om 

fortbildningar såväl för egen del som för omvårdnadspersonalen. Sjuksköterskorna uppger en 

oro för framtiden då det förväntas bli en stor andel patienter med diabetes typ 1 inom 

kommunal hemsjukvård och då upplevs det än viktigare med utbildning. Tidsbrist framkommer 

även som ett hinder till att kunna genomföra utbildningstillfällen, speciellt då 

omvårdnadspersonalen har ett väldigt pressat tidsschema.  
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DISKUSSION 

 

Metod 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja patienter med 

diabetesrelaterade fotkomplikationer i kommunal hemsjukvård. Kvalitativ intervjustudie med 

induktiv ansats ansågs lämplig för att besvara syftet då sjuksköterskornas levda erfarenheter var 

det som var viktigt att beskriva. En kvantitativ metod hade inte varit passande då syftet i 

studien inte är något mätbart utan det är levda erfarenheter som efterfrågas. En deduktiv ansats 

var inte aktuell då studien inte utgick från någon förutbestämd teori eller modell. Urval bestod 

av tre kommuner där två sjuksköterskor från varje kommun deltog i studien, vilket sågs som en 

styrka för att få en större trovärdighet i resultatet. Det var svårt att rekrytera fler än sex 

informanter, dock framkom det inte något nytt i materialet efter att de sex intervjuer var 

genomförda. Det kan därför antas att materialet var mättat (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Påminnelser till enhetscheferna skickades ut några gånger tills två sjuksköterskor från 

respektive kommun anmälde sitt intresse för att delta i studien. Det ska påpekas att förfrågan 

skickades ut i samband med julhelger, vilket i sig kan ha försvårat att kontakta potentiella 

informanter. Trots julhelger blev det ändå sex informanter som tackade ja till att delta i studien. 

En enhetschef uppgav att de hade infört ett nytt arbetssätt i kommunen som då kanske också 

påverkade sjuksköterskorna och att de troligen upplevde mer tidspress än vanligt. 

Inklusionskriteriet att sjuksköterskorna skulle ha arbetat i kommunal hemsjukvård i ett års tid 

säkerställde att de hunnit inhämta erfarenhet kring diabetesrelaterade fotkomplikationer. Antal 

år som intervjupersonerna hade arbetat inom kommunal hemsjukvård sträckte sig från ett år till 

sexton år. Det som skiljde sig från att någon informant hade arbetat i ett år jämfört med en 

annan informant som hade arbetat i sexton år var just erfarenhetsmässigt, vilket också kan ses 

som en styrka då det kan ha blivit en bredare variation i resultatet. Alla sex sjuksköterskor som 

intervjuades var kvinnor, vilket var oavsiktligt.  

 

Semistrukturerade intervjuer valdes då informanterna ansågs få större möjlighet till att berätta 

fritt kring några få frågeställningar. Följdfrågorna sågs som ytterligare ett sätt att fördjupa 

intervjuerna. Författaren genomförde och transkriberade alla intervjuer själv. Då författaren inte 

hade någon direkt tidigare erfarenhet av att intervjua var därför semistrukturerade intervjuer att 

föredra då det är några på förhand utformade öppna frågor. Öppna frågor kan ses som en styrka 

då informanterna blev mer obegränsade i att dela med sig av sina erfarenheter kring ämnet. En 

pilotintervju utfördes aldrig då det var svårigheter att få tag på informanter till den aktuella 

studien. En svaghet är just att författaren inte tidigare gjort någon intervjustudie och vid 

transkribering av den första intervjun upplevdes det brister i intervjun i form av att intervjuaren 

ibland upplevdes som något otydlig i sina följdfrågor. Utifrån den lärdomen upplevde 

författaren att följande intervjuer blev bättre utförda med mer tydlighet vid följdfrågor. 

Intervjuerna skedde på platser utan några störningsmoment och författaren upplevde att 

intervjuerna kunde ske utan tidspress. . Författarens egen mobiltelefon användes vid 

intervjuerna då det inte fanns tillgång till någon annan inspelningsutrustning. Att spela in 

intervjuerna istället för att anteckna dessa för hand innebär att ingen information missas och 

kan då återges mer korrekt. 

 

Analysen av datamaterialet genomfördes av författaren tillsammans med en referensperson som 

inte hade någon direkt erfarenhet av ämnet i sig och upplevdes därför ha en annan inblick i 

analysprocessen. Att använda en utomstående person vid analysförfarandet ses som en styrka 

enligt Henricson (2017) då trovärdigheten och pålitligheten i resultatet ökar Författaren valde 
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att använda citat i resultatdelen för att stärka giltigheten i studien. Enligt Krippendorf (2013) 

kan tolkningen av texten stärkas genom att använda citat från informanter (Krippendorf, 2013). 

När det gäller överförbarhet kan det tänkas att denna studie, med samma utgångsfrågor, skulle 

kunna upprepas i andra kommuner. Enligt Graneheim och Lundman är det dock upp till läsaren 

att avgöra huruvida resultatet kan överföras till andra grupper eller inte (Graneheim & 

Lundman, 2004). Kommunerna som ingick i studien tillhörde samma region.  Dock kan det 

kanske skilja sig något i hur de arbetade utifrån att kommunerna inte har exakt samma 

riktlinjer, men det var inget som framkom tydligt i intervjuerna. Genom processen av uppsatsen 

har författaren hela tiden fört en dialog med sin handledare som har varit vägledande och 

rådgivande i alla delar och detta i sig stärker även bekräftelsebarheten i studien. Författaren har 

aktivt tänkt på att hålla sig objektiv trots att förkunskaper finns men anser dock ändå att 

förkunskap kring ämnet ändå kan ses som en styrka då följdfrågor kan ha fördjupat materialet. 
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Resultat 

 

Sjuksköterskorna i den aktuella studien anser sig ha en viktig roll i att stödja patienten vid 

fotkomplikationer. Patienterna i kommunal hemsjukvård är ofta äldre, sköra och har kognitiva 

nedsättningar i varierande grad. Detta har också en påverkan på hur patienterna själva ser på sin 

diabetes och vilket behov av stöd från sjuksköterskan som finns. En amerikansk studie menar 

på att kognitiva nedsättningar inverkar på patientens förmåga att ta hand om sin diabetes på ett 

adekvat sätt. Bristande personlig hygien är något som kan påverkas, vilket då kan ge ökad risk 

för infektioner, fotsår samt amputationer (Hopkins, Shaver & Weinstock, 2016). Orem(2003) 

tar upp hur egenvården påverkas av den mentala förmågan och hur egenvårdskapaciteten inte 

alltid räcker till. Det är då någon annan person får ta över den delen, i vissa fall handlar det om 

en anhörig och i vissa fall vård- och omsorgspersonal (Orem, 2003). I resultatet framkommer 

det att patienten i så stor utsträckning som möjligt själv ska utföra sin egenvård och det blir då 

upp till sjuksköterskan att bedöma behovet av stöd. På liknande sätt visar Furler et al. (2008)  i 

sin studie att vårdpersonal behöver ta hänsyn till hur patientens liv ser ut för att kunna ge ett 

gott stöd och integrera egenvården på ett sätt som fungerar för patienten i det vardagliga livet. 

 

Skriftlig information kring egenvård av sina fötter är inget som i dagsläget delas ut till patienter 

i föreliggande studie. Corbett (2003) påvisar i sin studie att skriftlig och muntlig information 

till patienter ökar fotvårdskunskaper signifikant och stärker egenvårdsförmågan. Den muntliga 

informationen anpassas efter patienten och vissa av deltagarna i studien fick också en 

genomgång av praktiska moment kring sin fotvård för att ytterligare förstärka kunskapen 

(Corbett, 2003). I föreliggande studie nämner en sjuksköterska att det är 

diabetessjuksköterskans uppgift att ta upp detta med egenvård när patienten är där på besök. 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2014) finns det vissa kompetensområden som är centrala 

för diabetessjuksköterskan. Bland annat handlar det om att stärka patientens egenförmåga och 

stödja patienten i att ta eget ansvar för sjukdomen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2013). Dock 

träffar diabetessjuksköterskan patienten kanske bara en gång om året och det kan tänkas att 

många patienter behöver bli påminda om egenvården mellan besöken. Även om 

diabetessjuksköterskan har ett huvudansvar kring patientens diabetes så behövs det en 

kontinuitet i stödet kring egenvård som då skulle kunna utföras av sjuksköterskan i kommunal 

hemsjukvård. I en studie framkommer det att allmänsjuksköterskan ser sin roll mer som en 

medlare mellan patienten och andra vårdgivare. Diabetessjuksköterskan däremot upplever sin 

roll som mer ansvarstagande när det gäller att samtala med patienten om sin egenvård och att 

stödja patienten i sin hantering av sjukdomen. De menar på i sin studie att allmänsjuksköterskor 

inte använder sin fulla potential när det gäller att informera och stödja patienter. De anser även 

att allmänsjuksköterskor är ideala för att just ge stöd vid egenvård då de träffar patienten på en 

mer regelbunden basis och specialistsjuksköterskan har en mer sporadisk kontakt (Siminiero, 

Funnell, Peyrot & Rubins, 2007). O`Reilly (2005) menar att kontinuerligt stöd till patienten kan 

förbättra livskvalitèn, där handledning av sjuksköterskan kan hjälpa till att utveckla 

egenvårdsförmågan och stärka patienten i sin diabetessjukdom. Det kan även tänkas att en 

anhörig kan vara den som utför egenvården om patienten inte är kapabel till det rent fysiskt 

men även mentalt. Det påtalas dock om vikten av att patienten får vara med och bestämma om 

anhöriga ska involveras eller inte (O`Reilly, 2005). Socialstyrelsen (2018) tar upp att anhöriga, 

om det är aktuellt, med fördel kan vara med och ta del av information kring utformandet av 

patientens vårdplan (Socialstyrelsen, 2018). Även Svensk Sjuksköterskeförening (2013) 

framhåller vikten av att involvera anhöriga i vården, som också tillhör ett av 

diabetessjuksköterskans kompetensområden. Det kan då handla om att erbjuda anhöriga till 

patienten med diabetes att medverka vid grupputbildningar eller att bara finnas som stöd om 

det behovet skulle finnas (Svensk Sjuksköterskeförening, 2013). 
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I intervjuerna framkommer att det finns brister rent kunskapsmässigt hos omvårdnads-

personalen då många saknar adekvat utbildning, men även att fokus ligger på annat än själva 

patienten i fråga. Enligt SKL (2017) ska omvårdnadspersonal som vårdar patienter med 

diabetes ha kunskaper i liknelse med en välinformerad patient eller anhörig och det innefattar 

då även fotproblematik och förebyggande åtgärder (SKL, 2017). Resultatet i denna studie visar 

att så inte är fallet i dagsläget, utan kunskapsmässigt är det ganska stora brister. Detta påverkar 

sjuksköterskans möjlighet att ge patienten rätt stöd då omvårdnadspersonalen inte rapporterar 

förändringar gällande patientens fotstatus . Detta framkommer även i en svensk studie, där 

sjuksköterskorna inte alltid känner till hur kompetensen ser ut hos omvårdnadspersonalen men 

de är ändå medvetna om att en del saknar kompetens. Mycket av sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete delegeras till omvårdnadspersonal och sjuksköterskan är då beroende av att 

de har den kompetens som behövs för att utföra dessa moment. Det beskrivs också att 

sjuksköterskorna behöver lita på omvårdnadspersonalen när det gäller att rapportera 

förändringar (Annersten Gershater, Pilhammar & Alm Roijer, 2012). Detta synliggörs även i en 

svensk studie där första bedömningen oftast görs av omvårdnadspersonal. Denna studie påvisar 

också att det föreligger brister i utbildning och kompetens hos omvårdnadspersonalen och där 

sjuksköterskan behöver inta en ledarroll när det gäller deras kompetensutveckling (Nilsson, 

Lundgren & Furåker, 2009).  I nuvarande studie framkommer det att sjuksköterskorna inte 

alltid får information från omvårdnadspersonal när det uppstår förändringar hos patienten, 

vilket då kan resultera i att ett fotsår uppkommer. Enligt SKL (2017) har sjuksköterskorna ett 

ansvar när det gäller att se till så fortbildningar för omvårdnadspersonalen genomförs, de ger 

även förslag på vilka fortbildningar som kan vara aktuella att genomföra (SKL, 2017). Men 

detta innebär då också att organisationen måste ombesörja så sjuksköterskorna får möjlighet till 

adekvat och aktuell utbildning för att lära ut rätt till omvårdnadspersonalen. Det framkommer 

att sjuksköterskorna upplever att det finns olika kunskapsnivåer inom sjuksköterskegruppen 

och att det därmed också blir olika information som ges till omvårdnadspersonalen. Samma 

resultat framkommer i studien av Annersten Gershater et. al. (2013) där sjuksköterskorna också 

upplever att kunskapsnivån skiljer sig åt sinsemellan och många sjuksköterskor förlitar sig 

mycket på erfarenhetsbaserad kunskap (Annersten Gershater et. al. 2013). När sjuksköterskorna 

inhämtar kunskap innebär detta oftast att rådfråga och diskutera med kollegorna som då många 

gånger utgår ifrån sin egen erfarenhet och tidigare kunskaper. Att ofta rådfråga kollegor är 

något som också framkommer i en dansk studie där de menar att det kan vara en risk för att 

omvårdnaden inte blir evidensbaserad då de bara utgår från egna erfarenheter (Scharuup et. al., 

2017). Nilsson et. al. (2009) påvisar dock att sjuksköterskorna i sin studie inte har för vana att 

fråga kollegorna utan arbetar mer ensamt (Nilsson et. al., 2009). Sjuksköterskor har ett ansvar i 

att tillämpa evidensbaserad vård enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016). Deras 

beskrivning av evidensbaserad vård är att sjuksköterskan med utgångspunkt ur sin kliniska 

expertis och en patients unika förutsättningar vägs samman med bästa tillgängliga 

vetenskapliga bevis för nyttan av olika insatser när patientens vård ska utformas. Det 

vetenskapliga ska integreras med den kliniska kunskapen, så erfarenheter är också en viktig del 

i det evidensbaserade arbetet. Det nämns även att chefens stöd och medverkan i verksamheten 

är avgörande för utvecklingen av evidensbaserade arbetsformer och att kompetensutveckling 

för all personal är viktig om ett sådant arbetssätt ska kunna utvecklas (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). Fortbildningar och kompetensutveckling upplevs vara ett 

problemområde i intervjuerna och är något som saknas och efterfrågas i kommunerna och är 

väldigt frånvarande. Svensk Sjuksköterskeförening (2016) uppger att sjuksköterskan har ett 

ansvar att hålla sig uppdaterad inom sitt gebit. De anser också att det behövs fler 

specialistsjuksköterskor för att kunna ta ett mer övergripande ansvar för att utveckla ett mer 

evidensbaserade arbetssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Önskemål om ett bättre 
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samarbete med diabetessjuksköterskan är något som en del sjuksköterskor tar upp i 

intervjuerna.  

 

Att inte få ta del av journalanteckningar när patienten har varit på besök hos annan vårdgivare 

gör det svårt för sjuksköterskorna att anpassa stödet och ge rätt vård till patienten. Risken är att 

patienterna inte erhåller den mest lämpade vården utan att samma vård ges hela tiden trots 

annan bedömning. Har patienten varit hos exempelvis en fotterapeut och denne har gjort en 

bedömning om åtgärder eller risker och sjuksköterskan inte får reda på detta så föreligger det 

en risk att ett fotsår kanske utvecklas. Socialstyrelsen (2019) tar upp detta med brister i 

informationsöverföringar vårdgivare sinsemellan. De påtalar att det finns uppenbara risker med 

att information mellan vårdgivare uteblir, det bildas ett glapp i vårdkedjan. Dokumentation 

anses vara den viktigaste delen för att skapa en helhet i patientens vård och brister i 

informationsöverföring mellan vårdgivare kan få allvarliga följder för patienterna. Äldre 

patienter med kroniska sjukdomar upplevs vara speciellt utsatta eftersom de ofta har många 

olika vårdgivare (Socialstyrelsen, 2019). I en fokusgruppsstudie framkommer att det finns 

brister i både kommunikation och dokumentation, vilket är vanligt förekommande mellan olika 

vårdgivare. Den studien visar på att sjuksköterskorna ofta känner att de inte får ta del av 

patienternas vårdplan (Chamanga, Christie & McKeown, 2014).   

 

Konklusion 

 

Patientens medverkan är betydelsefull för sjuksköterskorna när det gäller att stödja patienten 

kring omvårdnad av diabetesrelaterade fotkomplikationer. Sjuksköterskorna har en viktig roll 

och ett ansvar i att stödja patienterna genom att förklara och anpassa informationen för varje 

enskild patient kring egenvård för att förhindra fotkomplikationer. Hinder som kan göra det 

svårt för sjuksköterskan att stödja patienterna kan ibland ses i form av kognitiva nedsättningar 

hos patienter eller att sjukdomsinsikten brister för att patienterna i vissa fall kanske har en 

sjukdomsförnekelse. Att även förse patienten med skriftlig information är något som ytterligare 

kan förstärka kunskaper och delaktighet kring egenvården. 

Organisationen ses också som en betydande faktor för sjuksköterskan att stödja patienterna. 

Bristande kommunikation och samarbete i den egna organisationen och utanför den egna 

organisationen gör det svårt för sjuksköterskorna att kunna stödja patienter med 

diabetesrelaterade fotkomplikationer på ett adekvat och säkert sätt. Det framkommer också 

stora brister när det gäller utbildning och kompetensutveckling för både sjuksköterskor samt 

omvårdnadspersonal i kommunerna. Sjuksköterskorna efterfrågar mer utbildning för att höja 

sin kompetens i mötet med patienten men också för att känna sig trygga i sin roll när de 

informerar sin personalgrupp. Outbildad omvårdnadspersonal innebär en större arbetsbörda hos 

sjuksköterskorna eftersom de inte kan delegera i den omfattningen som de skulle behöva. 

Riskerna är också att förändringar i patientens fotstatus förbises då det finns en kunskapsbrist. 

Utebliven information mellan vårdgivare är en riskfaktor som äventyrar patientsäkerheten. Det 

blir svårt för sjuksköterskan att ge adekvat och säker vård om de inte får uppdaterad 

information om patienten.  

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Skriftlig information till patienter gällande egenvård av fötter är något som skulle kunna delas 

ut för att göra dem mer involverade i sin egenvård och öka medvetenheten kring risker med 

fotkomplikationer. I många fall skulle det kunna underlätta för sjuksköterskan i att stödja 

patienten om patienten själv är väl införstådd kring detta med sin egenvård. Många 
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sjuksköterskor efterfrågade ett ökat samarbete med diabetessjuksköterskor för att kunna hålla 

sig uppdaterade inom området diabetes. Regelbundna utbildningstillfällen för både 

sjuksköterskor och omvårdnadspersonal kan vara ett sätt att öka medvetenheten kring 

fotkomplikationer. Att även involvera en fotterapeut vid utbildningstillfällen skulle kunna vara 

ett bra komplement för att få en bredare helhetssyn. 

 

Fortbildning för vård och– omsorgspersonal inom kommuner är något som organisationen har 

ett ansvar i att erbjuda regelbundet, vilket är extra viktigt då det finns mycket outbildad 

omvårdnadspersonal. Men även för att upprätthålla en god kompetens hos vårdpersonalen. Att 

låta omvårdnadspersonal genomgå webbutbildningar som exempelvis Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) erbjuder är något som skulle kunna införas som en rutin. De utbildningarna 

skulle förslagsvis kunna genomföras vid nyintroduktion samt årligen för all 

omvårdnadspersonal. När det gäller informationsöverföring mellan vårdgivare så skulle ett 

gemensamt journalsystem självklart vara det mest optimala för att öka patientsäkerheten. Det 

finns dock system idag som i viss mån ger tillgång till journaler hos andra vårdgivare som 

exempelvis NPÖ (Nationell patientöversikt) och många landsting och regioner är anslutna till 

detta. SAMSA, Samordnad vård – och omsorgsplanering, är ett annat IT-system för att stödja 

kommunikationen mellan kommun, landsting och primärvård inom Västra Götalandsregionen. 

Dessa system är något som skulle kunna användas i större utsträckning än vad som görs idag, 

speciellt SAMSA då det är ett lättillgängligt system för alla parter att komma åt och är lätt att 

kommunicera via. 

 

Mer forskning behövs gällande hur organisationen påverkar sjusköterskans roll men även vård 

och – omsorgsarbetet i övrigt. Forskning kring hur patienter i kommunal hemsjukvård ser på 

sin egenvård och vilken kunskap de besitter kring fotkomplikationer vore också av intresse. 

Detta för att till en viss del få en uppfattning om vilka behov av stöd från sjuksköterskan som 

kan finnas. Det vore även intressant att forska mer kring omvårdnadspersonalens kompetens i 

kommunal vård- och omsorg och vilka konsekvenser det har för patientsäkerheten. 
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Institutionen för hälsa och lärande 

Specialistsjuksköterskeprogram- Diabetessjuksköterska 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Diabetes ökar globalt bland världens befolkning och ses som ett hälsoproblem på både individ 

och samhällsnivå. Cirka 15 procent av alla vuxna individer med diabetes drabbas någon gång 

under sitt liv av fotsår, som också är den vanligaste komplikationen till sjukdomen diabetes. 

Det är stora samhällskostnader när patienter med diabetes får svårläkta fotsår, som i värsta fall 

kan leda till amputationer. Patienter som har någon typ av diabetes behöver få sina fötter 

inspekterade regelbundet och det är framförallt viktigt med den preventiva vården. 

Jag heter Marine Sivenius och läser till specialistsjuksköterska inom diabetes på Högskolan i 

Skövde. I utbildningen ingår det att skriva ett examensarbete och jag har då valt att göra detta i 

form av en kvalitativ intervjustudie. Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter kring att stödja patienter med diabetes och fotkomplikationer i kommunal 

hemsjukvård.  

Jag planerar att intervjua totalt 6-8 sjuksköterskor, slumpmässigt utvalda, i 3 olika kommuner 

som har arbetat i minst ett års tid inom kommunal hemsjukvård. Dessa intervjuer beräknas ta 

mellan 30-45 minuter där tid och plats bestäms av deltagaren. Intervjun kommer att spelas in 

för att ingen information ska gå förlorad. Allt material behandlas konfidentiellt och det kommer 

inte att framgå identitet eller arbetsplats vid resultatredovisningen. Deltagandet i studien är 

frivilligt och Du kan avbryta Ditt deltagande när som helst. 

Du kan få ta del av hela studien när den är klar om Du önskar. 

Om intresse finns att delta i denna studie vänligen kontakta Marine Sivenius på nedanstående 

mailadress eller telefonnummer. 

Med vänliga hälsningar 

 

Marine Sivenius 

Diabetessjuksköterskestudent 

Telefonnummer: XXX-XX XX XX alt. XXXX-XXXXX 

Mailadress: marine.s.sivenius@vgregion.se 

 

Jenny Hallgren 

Handledare Högskolan i Skövde 

Telefonnummer:XXXX-XXXXXX 

Mailadress: jenny.hallgren@his.se 

 

mailto:marine.s.sivenius@vgregion.se
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Intervjufrågor 
 

1. Vilken erfarenhet har du av att stödja patienter med fotkomplikationer relaterat till 

diabetes? 

 

2. Hur ser du på din roll som sjuksköterska i hemsjukvården, generellt och specifikt 

med fokus på fotkomplikationer relaterat till diabetes? 

 

3. Hur ser fortutbildning ut för sjuksköterskor och undersköterskor gällande diabetes, 

generellt och specifikt med fokus på fotkomplikationer? 

 

 

4. Vilka frågor/funderingar brukar du få från patienter gällande fotkomplikationer 

relaterat till diabetes?  

 
5. Hur tänker du kring samarbete med diabetessjuksköterskor, både i Primärvård och 

Landstinget, generellt och specifikt med fokus på fotkomplikationer relaterat till 

diabetes? 

 

Exempel på följdfrågor: 

Berätta mer, ge exempel, beskriv 

 

 



 

Bilaga 3 
 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

… sen har man ju träffat…, vart 

dom patienter som kanske borde 

vara oroliga men inte är det, 

eehh…, insikten och så och 

kanske att man, ja, att man har 

svårt att ta till sig, man kanske 

inte vill se allvaret i det här 

heller alltid… 

Patienter som inte 

är oroade men 

borde vara det. 

Saknar insikt, svårt 

att ta till sig och se 

allvaret. 

Sjukdoms- 

insikt saknas 

Patientens 

sjukdomsinsikt 

Patientens 

medverkan och dess 

betydelse för 

sjuksköterskan att 

stödja 

… man tänker på rollen som 

sjuksköterska i hemsjukvården 

så är det ju också om man då 

kring diabetes…, det är ju att 

informera patienten också, det 

är ju väldigt viktigt med 

information… 

Sjuksköterskans 

roll att informera 

patienten, viktigt 

med information 

Delaktighet Patientens delaktighet 

… egenvård är ju…, det är ju…, 

många gånger kommer vi ju in 

när dom kanske behöver lite 

mer stöttning i… kring 

egenvården… 

Sjuksköterskan 

stöttar i egenvården 

Stöd vid 

egenvård 

Stöd anpassat efter  

patientens behov 

… min roll det är ju…, ja dels 

då att förebygga såklart och sen 

är det väl att har det uppstått ett 

sår så är det ju…, det jag kan 

göra är ju att initiera en…, en 

bra omläggning då av det här 

såret för att förhindra att det blir 

nån fotinfektion… 

Sjuksköterskans 

roll att förebygga 

och vid sår 

förhindra 

infektioner 

Ansvar Sjuksköterskan som 

omvårdnadsansvarig 

… alltså det är ju personalen 

som är där dagligen i princip, vi 

är ju bara där om det är nånting 

så vi förlitar oss väldigt mycket 

på dom, att dom vidarebefordrar 

liksom om det är nåt… 

Sjuksköterskan 

förlitar sig på 

omvårdnads- 

personalen, att de 

meddelar vid 

förändringar 

Kommunika- 

tion i den egna 

organisationen 

Samarbete och 

kommunikation i den 

egna organisationen 

Organisationens 

betydelse för 

sjuksköterskan att 

stödja patienten 

… ..vad som sägs på, på 

mötet… hos patienter när dom 

går till diabetessköterskan det… 

blur jag sällan informerad om, 

får ju inga journalanteckningar 

från henne eller så… 

Sjuksköterskan vet 

inte vad 

diabetessjuk. 

sköterskan har sagt, 

får inga 

anteckningar 

Kommunika-. 

tion utanför den 

egna 

organisationen 

Samarbete och 

kommunikation utanför 

den egna 

organisationen 

… skulle nog säga att man ser 

fortbildning för sjuksköterskor 

och undersköterskor gällande 

diabetes generellt och specifikt 

så…, det är nog lite i vilken 

verksamhet man jobbar i, men 

just här så skulle jag nog säga 

att den är ganska bristfällig… 

Fortbildning för 

sjuksköterskor och 

undersköterskor är 

bristfällig 

Brist på 

utbildning i 

organisationen 

Upplevd kompetens 

och utbildningsbehov 

hos vårdpersonal i 

kommunal vård och 

omsorg 
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Institutionen för hälsa och lärande 

 

 

 

 

Förfrågan om medverkan i examensarbete/intervjustudie 
 

Härmed godkänner jag___________________________________________ mitt 

deltagande 

i intervjustudie med syftet: 

”Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stödja patienter med 

fotkomplikationer till följd av diabetes inom kommunal hemsjukvård”. 

 

 

 

Underskrift: ____________________________________________________ 

Datum och ort: __________________________________________________ 

Adress: ________________________________________________________ 

Telefonnummer: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


