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ABSTRACT

The aim of this study was to investigate how nurses can support patients with diabetes
type 2 with risk of developing foot complications. The study is a literature review based
on 16 articles published in scientific journals during 1995-2002. Diabetes is a major
public health problem and several risk factors are related to diabetes type 2. The
cornerstone of an effective diabetes treatment includes individual nutritional
adjustments, physical activity, and lifestyle changes. Individualised nursing care after
diabetes education improves outcomes and the quality of life of the patients. The nurse
facilitates lifestyle changes through educational reinforcement, psychosocial support,
and motivational guidance. The results of the study highlight that frequent examinations
may prevent the development of foot complications. The treatment is a lifelong process
that demands continuity in order to reach successful outcomes. Through frequent
examinations of the patient’s feet, potential changes can be detected and treatment can
begin before any negative outcomes may occur.
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INLEDNING

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvård (SOSFS

1993:17) är det grundläggande för omvårdnaden att inneha ett respektfullt

patientbemötande. Omvårdnadsarbetet skall befrämja hälsa och förebygga ohälsa. Det

förutsätter att riskfaktorer identifieras. Omvårdnadsåtgärder är handlingar som patienten

behöver hjälp med eller stöd i för sitt dagliga liv eller välbefinnande.

Omvårdnadsåtgärden kan vara att sjuksköterskan informerar patienten och dennes

närstående om de åtgärder som föreslås och planeras. Det är viktigt för hälso- och

sjukvårdspersonalen att se patienten i ett helhetsperspektiv och inte enbart inrikta sina

insatser på sjukdomstillståndet (a.a.). Vården ska så långt som möjligt utformas och

genomföras i samråd med patienten. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och

sjukvårdens område (1998:531) säger att patienten ska visas respekt och omtanke. Ett

bemötande som uttrycker omtanke och respekt och som innehåller en dialog mellan

patient och sjuksköterska avspeglar omvårdnadens grundläggande värden och

människosyn (Kristoffersen, 1998).

Socialstyrelsen har utarbetat nationella riktlinjer för god medicinsk vård för att stärka

patienternas möjlighet att få en likvärdig och en kunskapsbaserad vård (Socialstyrelsen,

1999). De nationella riktlinjer för vård och behandling av personer med diabetes

mellitus innehåller förebyggande åtgärder för att hindra utvecklingen av sena

komplikationer. Vård för diabetespatienter blev år 1996 det första medicinska området

där nationella riktlinjer utarbetades. Diabetesvården håller internationellt sett en hög

standard. Patienten ska ha rätt till information om sin sjukdom och vilka vårdinsatser

som ska planeras. Patienten ska också få undervisning om egenvård för att själv kunna

hantera sin sjukdom (a.a.).

Enligt Venkat Narayan, Gregg, Fagot-Campagna, Engelgau och Vinicor (2000) så

beräknades 135 miljoner människor världen över år 1995 ha diagnostiserad diabetes och

antalet förväntas stiga till 300 miljoner människor år 2025. I Sverige har cirka

300 000 personer diabetes. Risken att få diabetes under livstiden är cirka 15 procent i

Sverige. Cirka 85-90 procent av alla individer med diabetes utgörs av diabetes typ 2
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som också kallas icke-insulin diabetes mellitus (Socialstyrelsen, 1999). Ämnet för

denna uppsats väcktes då vi utförde vår kliniska utbildning i sjuksköterskeprogrammet.

Vi kom i kontakt med patienter som hade diabetes typ 1 och 2 och upptäckte hur vanligt

det var. Med utgångspunkt av våra tidigare kunskaper och erfarenheter vill vi fördjupa

oss i fotproblem hos patienter med diabetes typ 2. Det är en vanlig komplikation som är

viktig att upptäcka och behandla i tid (Socialstyrelsen, 1999).

BAKGRUND

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus är ett tillstånd som ger kronisk hyperglykemi och varierande grad av

nedsatt insulinkänslighet i vävnaderna (Ericson & Ericson, 2002). Sjukdomen påverkar

och förändrar hela livet och därför är det viktigt att individen accepterar sin sjukdom

och lär sig leva med den. Hyperglykemi kan vara asymtomatisk, men med stigande

blodglukos uppkommer de klassiska diabetessymtomen som är: stora urinmängder,

ökad törst och viktnedgång. En diabetesdiagnos baseras på förhöjda

fasteblodglukosvärden som visar högre värden än 6,1 mmol/l. Minst två förhöjda värden

som är tagna vid olika tidpunkter krävs för en diabetesdiagnos. Om patienten har

symtom och ett icke fastande blodglukosvärde högre än 11,1 mmol/l kan en diagnos

också fastställas. Graden av metabolisk rubbning, tiden för diabetesdebut och patientens

ålder avgör om patienten har diabetes typ 1 eller typ 2. Detta styr vilken behandling

patienten får. Sjukdomen har varit känd i årtusenden och ända fram till 1920-talet

räknades den som dödlig (Agardh, Berne & Östman, 1992).

Diabetes typ 1

Vid diabetes typ 1 föreligger nedsatt eller helt upphörd insulinproduktion i beta-cellerna

och en viss minskning av den perifera insulinkänsligheten. Patienter med diabetes typ 1

behöver tillföras insulin och är beroende av insulin under hela sin livstid (Agardh et al.,
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1992; Ericson & Ericson, 2002). Bland barn och ungdomar förekommer nästan enbart

diabetes typ1. Insjuknandet är ofta akut med två till tre veckors ökad urinmängd, törst,

trötthet, viktnedgång och ackommodationsstörningar. Grundprincipen för behandling av

diabetes typ 1 är måltidsinsulin i kombination med basinsulin (Apoteket AB, 1999).

Diabetes typ 2

Diabetes typ 2 är den vanligaste diabetesformen (Ericson & Ericson, 2002). Diabetes

typ 2 utgör 90 procent av all diabetes. Av 100 miljoner diabetiker i världen förväntas

antalet drabbade fördubblas till år 2010 (Sönnerberg, Edgren & Welin, 2001). Två

tredjedelar av dem som har sjukdomen är över 65 år och i och med att vi svenskar blir

allt äldre så blir också diabetes typ 2 vanligare (Berne, 1996).

Diabetes typ 2 drabbar framförallt överviktiga, medelålders och äldre personer. Den

viktigaste faktorn är övervikt, vilket beror på brist på motion och felaktiga kostvanor.

Insjuknandet kan komma smygande och ha oklara symtom. De vanligaste symtomen är

viktökning, nedsatt fysisk aktivitet, ofta hypertoni och höga serumlipider (Berne, 1996;

Sönnerberg et al., 2001; Ericson & Ericson, 2002). Högt blodsocker leder till

följdsjukdomar som vid diabetes brukar benämnas senkomplikationer. För patienter

med diabetes typ 2 är det framförallt hjärt- och kärlsjukdomar som ger de stora

medicinska och mänskliga problemen. Risken för att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och

cirkulationsrubbningar i benen är två till tre gånger högre för patienter med diabetes typ

2 än för andra svenskar (Berne, 1996). Patienter med diabetes typ 2 har en ökad risk av

för tidig död orsakad av kardiovaskulär sjukdom (Hellerström, 1992; Maiorana,

O´Driscoll, Goodman, Taylor & Green, 2002).

Diabetes typ 2 är en vällevnadssjukdom men den har också genetisk påverkan

(Sönnerberg et al., 2001). Vid diabetes typ 2 föreligger en brist på insulin och

utsöndringen av insulin sker långsammare och är lägre än normalt i förhållande till

blodglukosnivån. Den perifera känsligheten för insulin i lever, skelettmuskulatur och

fettväv är sänkt. Det bidrar till ett minskat glukosupptag i skelettmuskulaturen och en
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ökad glukosproduktion i levern, vilket leder till att blodglukosen stiger (Apoteket AB,

1999; Socialstyrelsen, 1999). Vid icke farmakologisk behandling är det främst

kostvanor och utövande av fysisk aktivitet som är det viktigaste att tänka på vid diabetes

typ 2 (Apoteket AB, 1999).

Komplikationer

Det övergripande målet för alla patienter med diabetes är att förhindra akuta och

långsiktiga komplikationer och bibehålla så hög livskvalitet som möjligt för patienten

(Socialstyrelsen, 1999). Diabetessjukdomen medför en ökad risk för senkomplikationer

i olika organ som ögon, hjärta, kärl, njurar och fötter (Sönnerberg et al., 2001). I

västvärlden är fotproblem en av de vanligaste senkomplikationerna vid diabetes

(Watson, Obersteller, Rennie & Whitbread, 2001). Individer som haft diabetes i många

år och när sockerhalten inte har varit tillfredsställande finns risk för senkomplikationer

(Agardh, Berne & Östman 1992). Icke insulinbehandlade diabetiker drabbas i första

hand av skador i de stora blodkärlen (makroangiopati). Makroangiopati innebär

aterosklerosförändringar i de mest centrala och viktigaste organen såsom hjärta, hjärna

och nedre extremiteterna. Små blodkärl kan också skadas (mikroangiopati) och då

drabbas nervernas funktion och det förekommer skador i njurar och ögon (Ericson &

Ericson, 2002). Diabetiska njursjukdomen, nefropati, är ett allvarligt tillstånd där det är

stor risk att patienten behöver behandlas med dialys eller är i behov av transplantation

(Ekeroos, Kollberg & Lendenius, 2000). Nervskador, neuropati, antas vara den

vanligaste komplikationen till diabetes (Eriksson, 1994). Coronar hjärtsjukdom, perifer

arteriell insufficiens och stroke är de mest dominerande och betydande

senkomplikationerna och de främsta orsakerna till dödlighet (Apoteket AB, 1999).

Angiopati: Kärlendotelet är oberoende av insulin för sitt glukosupptag vilket innebär att

glukos kan passera fritt in i kärlendotelet vid hyperglykemitillstånd. Detta orsakar

förtjockning av basalmembranet och utsätter endotelcellerna för starka osmotiska

krafter. Glukos anhopas i cellerna och omvandlas till sorbitol som är toxiskt för
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endotelet. Aterosklerotiska hjärt- och kärlsjukdomar utgör den vanligaste dödsorsaken

vid diabetes typ 2 (Ericson & Ericson, 2002).

Neuropati: Innebär nervcellsskada. Nervceller är insulinoberoende och skadas av för

högt glukosupptag. Liksom i blodkärlendotelet omvandlas glukoset till sorbitol när det

samlas i nervcellerna. Sorbitolet skadar nervcellernas myelinskida så att nervens

ledningsförmåga försämras (Ericson & Ericson, 2002). Neuropati bidrar tillsammans

med perifer arteriell insufficiens en ökad risk för fotsår (Socialstyrelsen, 1999).

Neuropatin orsakar skador i fötter, underben, fingrar och händer. Det vanligaste är att

båda sidor engageras samtidigt (Ericson & Ericson, 2002).

Fotproblem

I västvärlden är fotkomplikationer den vanligaste orsaken till att patienter med diabetes

behöver slutenvårdsbehandling (Apelqvist, 1998). Fotkomplikationer vid diabetes

innebär enligt Världshälsoorganisationen (WHO) infektion, sårbildning och djup

vävnadsdestruktion med avsaknad av smärta och skiftande grader av perifer vaskulär

sjukdom i nedre extremiteterna (Watson et al., 2001). De viktigaste faktorerna för

utveckling av fotkomplikationer är förekomst av neuropati och perifer kärlsjukdom

(Apelqvist, 1998).

Sensorisk neuropati leder till nedsatt känsel vilket gör att individen inte reagerar på

överbelastning och skador på foten (a.a).

Motorisk neuropati leder till muskelsvaghet och förtvining av den fina fotmuskulaturen.

Detta leder till deformering, ändrad tryckfördelning med muskulär obalans, nedsjunken

framfot och hammartår. Gångmönstret blir förändrat vilket ger en felaktig belastning

och påfrestning som kan orsaka en vävnadsskada med inflammatorisk reaktion,

hudförhårdnader och destruktion av vävnader med underliggande blödning och sår (a.a).



7

Autonom neuropati leder till minskad svettsekretion som gör att huden blir torr med

tendens till självsprickor, fotsvullnad och ändrad reglering av den lokala

genomblödningen (Apelqvist, 1998).

Perifer kärlsjukdom är en av de viktigaste faktorerna relaterade till fördröjd läkning av

fotsår och ibland till amputation (a.a.).

Mer än 10 procent av patienter med diabetes typ 2 har eller har haft fotsår (Berne,

1996). Tack vare en positiv utveckling av diabetesforskningen här i Sverige så kan allt

fler amputationer undvikas vid diabetiska fotsår (Berne, 1996). Apelqvist, Bergqvist,

Eneroth och Larsson (1999) menar att rätt prevention och behandling kan reducera

risken för amputation med minst 50 procent.

Ben- och fotsår hos patienter med diabetes typ 2 uppvisar ett koncentrat av

diabetessjukdomens metabola, neuropatiska och angiopatiska konsekvenser (Ericson &

Ericson, 2002). De flesta diabetiker får fotproblem som kräver aktiv behandling. Den

nedsatta cirkulationen orsakas av ateroskleros i benens stora artärer (makroangiopati).

Ofta föreligger störningar i blodelementens funktion och i blodflödet (Ekeroos et al.,

2000).

Symtom på begynnande fotproblem hos patienter med diabetes är stickningar,

krypningar, domningar eller nedsatt vibrations- och temperatursinne (Ericson &

Ericson, 2002). Patienten kan få besvärliga problem i fötter och ben om både stora

blodkärl, som försörjer ben och fötter med blod, och små blodkärl, som står för

blodförsörjningen kring nerverna i ben och fötter skadas. När känseln är borta i fötterna

är det svårare att upptäcka infektioner och små sår i tid vilket kan leda till att dessa blir

mycket svårläkta. Om de är obehandlade kan de till och med utvecklas till kallbrand och

det kan då innebära att tår eller fötter måste amputeras (Eriksson, 1994). Hälften av icke

traumatiska amputationer i Sverige utförs på diabetiker (Ekeroos et al., 2000). I fyra av

fem fall med fotsår kan ett utlösande våld mot foten påvisas. Det vanligaste är

olämpliga skor och strumpor (Apelqvist, 1998). Primärvården, den öppna

specialistvården och den kommunala omsorgen har ansvar att försöka fördröja att
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patienter med diabetes får fotsår (Apelqvist et al., 1999). Primärvårdens diabetesteam

utgörs av allmänläkare, diabetesutbildad sjuksköterska/distriktssköterska och dietist.

Det är viktigt att en fotterapeut ingår i teamet. När ett fotsår uppträder skall samverkan

med ett fot-team på närliggande sjukhus upprättas som ansvarar för utredning och

behandling (Apelqvist et al., 1999).

Egenvård

För att patienten ska känna att han eller hon behärskar sitt liv och sin diabetes i de allra

flesta situationer i livet så är kunskaper i egenvård av stor betydelse. Egenvård är de

aktiviteter som individen personligen initierar och utför för att upprätthålla liv, hälsa

och välbefinnande. Målet för utbildning i egenvård är att patienten ska få de kunskaper

som krävs för att ta eget ansvar för skötseln av diabetessjukdomen (Socialstyrelsen,

1999). Det viktigaste för patienterna är att hålla blodsockret så nära normalnivån det

går, beräkna födointaget, utöva fysiska aktiviteter och dosera sin eventuella medicinska

behandling (Ericson & Ericson, 2002). Alla personer med diabetes löper risk att

utveckla fotkomplikationer, men utbildning och information minskar risken för

allvarliga sådana (Apelqvist et al., 1999). Alla personer med diabetes ska få adekvat

utbildning som syftar till ökat ansvar för egenvård (a.a.). Det är viktigt att

patientutbildningen är ledd av pedagogisk och välutbildad kompetent vårdpersonal

(Ekeroos et al., 2000). Kraven på individen kan bli mycket stora när det gäller att

bedriva en effektiv egenvård vid diabetes. Både vår sociala omgivning och vår

personlighet har betydelse för hur vi handskas med livets svårigheter, som exempelvis

att få en långvarig sjukdom (Socialstyrelsen, 1999).

Den kroniska medicinska sjukdomen diabetes typ 2 tillhör de så kallade

folksjukdomarna och behandlingen är livslång, vilket innebär att patienten måste finna

ett sätt att leva med sjukdomen (Sönnerberg et al., 2001). De livsstilsförändringar som

är nödvändiga för att klara diabetes kan vara väldigt krävande för patienten (King,

Carroll, Newton & Dornan, 2002). Även för disciplinerade människor är det svårt att

sköta medicinering, kost, motion och blodglukoskontroll som är huvuddelarna i
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egenvården. För sjuksköterskan är det viktigt att veta hur hon på bästa sätt kan stödja

och hjälpa patienter att förändra sin livsstil (Whittemore, 2000). Sönnerberg et al.

(2001) skriver att det har skett förändringar från och med den 1 januari 1999 i den

svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen i syfte att stärka patientens ställning i

vården. Detta kan innebära en ökad delaktighet, självbestämmande och inflytande i vård

och behandling. Patienten blir i sitt agerande bemött som en aktiv part i vården.

Kristoffersen (1998) menar att sjuksköterskan har omsorg om hela människan som är

sjuk och inte bara är inriktad på dennes sjukdom. Omvårdnad bygger på en

människosyn som poängterar att människan är en helhet. ”Möt diabetikern som

människa och inte enbart som diabetiker” (Ericson & Ericson, 2002, s. 304).

Sönnerberg et al. (2001) hävdar att teoretisk och praktisk egenvård erbjuds alla

diabetiker under sjukdomens debut och under behandlingen genom åren. Diabetesteam,

öppna vårdformer och vid sjukhusens medicinavdelningar informeras patienterna med

diabetes. Ericson och Ericson (2002) menar att sjuksköterskan ansvarar för

informationsprogrammet som handlar om kost, motion och praktiska frågor samt om

eventuell medicinsk behandling. Sjuksköterskan berättar för patienten om

blodsockersvängningarna under dygnet och hur dessa kan undvikas. Sjuksköterskan

informerar också om vilka faktorer som kan öka risken för senkomplikationer och hur

de kan förebyggas. Det är viktigt att sjuksköterskan som möter patienten finns till hands

och lyssnar och upplyser om behandlingsnyheter och ny forskning inom diabetesvård.

Detta är viktigt i och med att patienter med diabetes känner sig ensamma och

ångestladdade många gånger och har en rädsla av att drabbas av komplikationer

(Ericson & Ericson, 2002).

Problemområde

Kristoffersen (1998) framhäver sjuksköterskans förebyggande funktion som riktar sig

till friska människor och till personer som är speciellt utsatta för hälsosvikt eller till

individer som av olika orsaker kan förväntas att få komplikationer. Hos dessa individer

är det viktigt att identifiera och stärka positiva hälsoresurser. Sjuksköterskans

förebyggande arbete hos individer med kronisk sjukdom eller funktionssvikt består av
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att fördröja uppkomst av komplikationer och att nya hälsoproblem uppstår

(Kristoffersen, 1998). Sjuksköterskan möter patienter med diabetes mellitus överallt i

vården och i skilda vårdformer. I sjuksköterskans ansvarsområde ingår enligt

socialstyrelsens allmänna råd att ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras,

genomförs och utvärderas på ett ändamålsenligt sätt samt samordnas med behandling

och andra åtgärder (SOSFS 1993:17). Sjuksköterskan måste också ha förmåga att sätta

sig in i patientens situation eftersom patientens livssituation och erfarenheter påverkar

individens uppfattning och tolkning av situationen och tillståndet (Kristoffersen, 1998).

Vad kan sjuksköterskan göra för att hjälpa dessa individer att fördröja att

senkomplikationer som fotsår uppkommer hos patienter med diabetes? Hur kan

sjuksköterskan behandla och undervisa dessa patienter på bästa möjliga sätt? Hur kan

sjuksköterskan underlätta och stimulera patienten till egenvård och hur kan hon

motivera individen till livsstilsförändring?

SYFTE

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder till patienter med

diabetes typ 2 som löper risk att utveckla fotproblem.

METOD

Litteratursökning och urval

Detta arbete har utgjorts av en litteraturstudie och bygger på vetenskapliga artiklar.

Litteraturen söktes vid Högskolans Trollhättan/Uddevalla bibliotekskatalog Sofia och

vid biomedicinska biblioteket i Göteborg. Sökningen har också skett i databaserna

Cinahl, Medline och Swemed+. Engelska sökord som vi har använt är: complications,

diabetesfoot, diabetes mellitus, diabetes type 2, education, nursing. Svenska sökord som

använts är: diabetesfot, diabetes mellitus, egenvård, omvårdnad, sjuksköterska och
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undervisning. Urvalet har skett genom granskning av abstract och rubriker. Litteraturen

till sökningarna har analyserats utifrån vårt syfte. Vi sökte efter artiklar som kunde ge

oss svar på våra frågeställningar. Från början begränsades sökningen av artiklar skrivna

senast år 1999 och framåt för att få så aktuell forskning som möjligt. Vi hittade dock bra

artiklar som var äldre än 1999 men som fortfarande var aktuella och därför valde vi att

inkludera dessa till arbetet. Den äldsta artikeln som inkluderades i resultatet var från år

1995. Vid sökning i Cinahl användes först sökordet diabetes typ 2 och då uppgick

antalet träffar till 1568 stycken. En begränsning gjordes genom en avancerad sökning

med sökorden diabetes och diabetes foot. Sextiosex stycken träffar uppnåddes då. Av

dessa valdes 24 artiklar ut och vid ett senare tillfälle fick fyra av dessa artiklar

exkluderas eftersom de inte svarade mot syftet. Vi ville även ha med sökordet nursing.

En begränsning gjordes genom att kombinera ordet nursing med diabetes och

diabetesfoot och antalet träffar uppgick till 16 stycken. Sökorden användes enskilt samt

i kombination med varandra. Vi har exkluderat vetenskapliga artiklar som var enbart

medicinskt, fysiologiskt eller farmakologiskt inriktade, då arbetet skulle vara

omvårdnadsinriktat. Resultatet kom slutligen att baseras på 16 artiklar skrivna på

engelska och svenska och publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 1995 och

2002 , se Tabell 1.
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Tabell 1 Artikelpresentation

Författare, år,

artikelns namn

Syfte Metod Urval

Calle Pascual, L, A.,

Durán, A., Benedí, A.,

Calvo, I, M., Charro, A.,

Diaz, A, J., Calle, R, J.,

Gil, E., Maranes, P, J., &

Cabezas-Cerrato, J.

(2002). A preventative

foot care programme for

people with diabetes

with different stages of

neuropathy.

Att bedöma

effektiviteten av ett

förebyggande

fotvårdsprogram i syfte

att minska uppkomsten

av fotsår.

Kvantitativ studie utförd

i Madrid, Spanien.

220 patienter med

neuropati.

Cervera, J., Bolton, L.,

& Kerstein, M. (1997).

Options for diabetic

patients with chronic

heel ulcers.

Att undersöka vilka

faktorer som har

betydelse för

uppkomsten av kroniska

fotsår hos patienter med

diabetes.

Litteraturstudie.Philadel

phia, USA.

47 artiklar.

Donaghue, M, V.,

Sarnow, R, M., Giurini,

M, J., Chrzan, S, J.,

Habershaw, M, G., &

Veves, A. (1996).

Longitudinal in-shoe

foot pressure relief

achieved by specially

designed footwear in

high risk diabetic

patients.

Att undersöka om

specialdesignade skor

kan reducera fotproblem

hos patienter med

diabetes som är i

riskzonen att utveckla

fotsår.

Kvantitativ studie utförd

i Boston, USA.

50 patienter.

Gruber, W., & King, H.

(1996). The WHO

national diabetes

programme initiative.

Beskriva WHO:s

nationella

diabetesprogram.

Förebyggande arbete

och mål.

Litteraturstudie. 12 artiklar.
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Gulliford, M., Mahabir,

D. (2002). Diabetic foot

disease and foot care in a

Caribbean community.

Att undersöka

förekomsten av av

fotbesvär och att

utveckla fotvården inom

primärvården.

Kvantitativ.

Storbritannien.

2016 patienter med

neuropati.

Hänninen, J., Takala, J.,

& Keinänen-

Kiukaanniemi, S.

(2001). Good continuity

of care may improve

quality of life in type 2

diabetes.

Att undersöka hur

diabetesvård kan

påverka patienternas

livskvalitet

Kvantitativ. Mikkeli,

Finland.
260 patienter deltog i

undersökningen.

Hämäläinen, H.,

Rönnemaa, T., Toikka,

T., & Liukkonen, I.

(1998). Long-Term

effects of one year of

intensified podiatric

activities on foot-care

knowledge and self-care

habits in patients with

diabetes.

Att uppskatta

effektiviteten av en

fotvårdsspecialist

undervisning och

inverkan på fötter av

patienter med diabetes.

Kvantitativ.

Strukturerade intervjuer.

Finland.

733 patienter.

Koopman-van den Berg,

D., & van den Bijl, J.

(2001). The use of self-

efficacy enchancing

methods in diabetes

education in the

Netherlands.

Att undersöka hur

patienter kan

uppmuntras till egenvård

genom

diabetesundervisning.

Kvantitativ. Destriktiv

statitik. Nederländerna.

Undersökningen var

upplagd i 2 steg.

Enkätundersökning av

445

diabetessjuksköterskor.

Därefter observerades 4

utbildningsprogram, 2

diabetessjuksköterskor

blev intervjuade och 2

kursdokument blev

analyserade.

Maldonato, A., Bloise,

D., Ceci, M., Fraticelli,

E., & Fallucca, F.

(1995). Diabetes

mellitus: lessons from

Att beskriva betydelsen

av undervisning för

patienter med diabetes

typ 2

Litteraturstudie. Rom,

Italien.

55 artiklar från år 1972

till 1993
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patient education.

Nelson. M, K., Reiber,

G., Boyko. J, E. (2002).

Diet and exercise among

adults with type 2

diabetes.

Att beskriva kost- och

motionsvanor hos vuxna

med diabetes typ 2

Kvantitativ. Washington,

USA

1480 patienter

Sönnerberg, E., Edgren,

D, L., & Welin, L.

(2001). Patientrollen i en

värld i förändring –

resultat av en

studiecirkel för

diabetespatienter.

Att beskriva och

analysera hur individer

med diabetes förväntar

och upplever att

reflektera över sin

patientroll och dess

möjligheter i en

studiecirkel.

Kvalitativ. Fokuserade

gruppintervjuer.

Göteborg, Sverige.

12 personer deltog i

studiecirklarna.

Van Acker, K., Oleen-

Burkey, M., De Decker,

L., Vanmaele., R., Van

Schil, P., Matricali, G.,

Dys, H., & De Leeuw, I.

(2000). Cost and

resource utilization for

prevention and treatment

of foot lesions in a

diabetic foot clinic in

Belgium.

Att undersöka kostnader

för förebyggande vård

och behandling.

Kvantitativ. Belgien. 151 patienter

undersöktes under en ett

års period.

Watson, J., Obersteller,

A, E., Rennie, L., &

Whitbread, C. (2001).

Diabetic foot care:

developing culturally

appropriate educational

tools for aboriginal and

torres strait islander

peoples in the northern

territory, Australia.

Att utveckla redskap att

använda vid

undervisning för fotvård

för minoritetsgrupper i

Australien.

Litteraturstudie.

Australien.

17 vetenskapliga

artiklar.
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Whittemore, R. (2000).

Strategies to facilitate

lifestyle change

associated with diabetes

mellitus.

Strategier och faktorer

som påverkar patienter

med diabetes typ 1 och 2

till livsstilsförändringar.

Litteraturstudie. 31 vetenskapliga

artiklar.

Whittemore, R., Chase,

S., Mandle, L, C., &

Roy, C, S. (2001). The

content, integrity, and

efficacy of a nurse

coaching intervention in

type 2 diabetes.

Att värdera

effektiviteten av

individuell

sjuksköterskebaserad

vård efter

diabetesundervisning om

kost och fysisk aktivitet

Kvalitativ. Connecticut,

USA

9 patienter

Whittemore, R., Chase,

K, S., Mandle, L, C., &

Roy, C, S. (2002).

Lifestyle change in type

2 diabetes.

Att förstå processen att

integrera

behandlingsrekommenda

tioner av diabetes typ 2

med livsstilen

Kvalitativ, Boston, USA 9 patienter. Intervjuer

Analys

Artiklarna lästes noggrant igenom och analyserades i flera steg. Viktiga delar översattes

till svenska. Bearbetning av materialet skedde genom att ett antal artiklar fick gallras

bort som inte var vetenskapligt skrivna. Artiklarna delades upp mellan föreliggande

arbetes båda författare och först lästes hälften av artiklarna enskilt. Den första

bearbetningen av de engelska artiklarna gjordes med hjälp av engelsktlexikon och

genom att stryka under intressanta delar som svarade på frågeställningarna i texten.

Efter denna första bearbetning studerades och analyserades artiklarna gemensamt av

författarna. I texten markerades nyckelord som användes för att skapa ämnesområden.

Material till ett område i taget ströks under och sammanställdes. I detta skede skrevs allt

som kunde härledas till det aktuella området ner. Därefter planerade vi hur resultatet

skulle skrivas och delas upp. Senare redigerades texten och kontrollerades med den

ursprungliga engelska texten så att inga felöversättningar eller missuppfattningar gjorts.

Artiklarna bearbetades ytterligare utifrån de funna områdena. Resultatet strukturerades

sedan utefter dessa ämnesområden.
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Begreppsförklaringar

I de vetenskapliga artiklarna förekommer benämningar på diabetes mellitus typ 2 som

icke-insulin diabetes mellitus, non-insulin dependent diabetes mellitus, NIDDM. I

föreliggande arbete kommer dessa att likställas och benämnas diabetes typ 2. I detta

arbete kommer sjuksköterskan benämnas hon eller henne för att göra arbetet mer

lättöverskådligt.

RESULTAT

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar

I Sönnerberg et al. (2001) studie rymmer patientens perspektiv på patientrollen flera

dimensioner om hur diabetesvården kan utvecklas. Det kan ske genom att ge patienten

medinflytande, att få ta ansvar och möjlighet att växa i kunskap. Innebörden i begreppet

patient ska anpassas till den övriga samhällsutvecklingen som innebär att

sjuksköterskan ska se patienten som en hel människa med kropp, intellekt och känslor

och med vilja till självbestämmande. En förbättrad relation mellan vårdpersonal och

patient kan utvecklas som bygger på ömsesidig respekt för varandras kunskaper och

erfarenheter. För att patientutbildningen ska bli effektiv är det viktigt att väcka behovet

av kunskap hos den som behöver lära (a.a.).

Undersökning

Den rutinmässiga diabetesvården inkluderar regelbunden tillsyn av läkare och

diabetessjuksköterska samt diabetesundervisning om kost, motion, glukossänkande

faktorer och självkontroll av blodglukos (Hänninen, Takala & Keinänen-Kiukaanniemi,

2001). Hämäläinen, Rönnemaa, Toikka och Liukkonen (1998) bedömde patienternas

behov av fotvård genom att en specialutbildad fotterapeut undersökte patienternas fötter
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och skor. Fotterapeuten undersökte och graderade patienternas fotproblem som till

exempel inåtväxande tånaglar, förekomst av svampinfektioner och deformerade fötter

eller tår. Patienterna som behövde omedelbar fotvård blev hänvisade till fotterapeut

(Hämäläinen, Rönnemaa, Toikka & Liukkonen (1998).

Omvårdnadsbehandling

Hämäläinen et al. (1998) skriver att det är viktigt att en effektiv fotvård startar på ett

tidigt stadium. Cervera, Bolton och Kerstein (1997) menar att när de patienter med

betydande neuropati har identifierats så ska de erhålla undervisning och råd om olika

sätt att förebygga sårbildning. När patienten satt eller låg så rekommenderades att benen

skulle stödjas vid vristen och inte vid hälen, detta för att minska trycket. De kom fram

till att decubitusmadrasser kunde minska belastningen. Det var viktigt att patienterna

förstod vikten av att använda väl passande och ibland skräddarsydda skor. Genom att

göra en datoriserad analys av sulan så kunde de ställen som var mest utsatta för tryck

fastställas. Att gå barfota borde undvikas. Andra faktorer som visade sig ha effekt för att

minska risken för fotproblem var att regelbundet inspektera fötter och tår och att vårda

naglar. Byte av skor två gånger dagligen skonade fötterna genom att undvika långvarigt

tryck och fuktansamling (a.a.).

Flera författare (Van Acker, Oleen-Burkey, Decker, Vanmaele, Van Schil, Matricali,

Dys, & De Leeuw. 2000; Whittemore, 2000; Hänninen et al., 2001) anser att bra

instruktioner, en förebyggande fotvård och fotinspektioner spelar en viktig roll och kan

minska amputationsfrekvensen för patienter med upp till 50 procent. Genom utbildning

kan fotvårdsteamet försöka hjälpa patienterna att förhindra uppkomst av fotsår (Van

Acker et al., 2000; Whittemore, 2000; Hänninen et al., 2001).

Donaghue et al. (1996) och Calle-Pascual et al. (2002) hävdar att fokus ska ligga på

prevention snarare än behandling när det handlar om patienter med diabetes som har

neuropati. Det preventiva arbetet består främst av patientundervisning. Det är också

viktigt att minska det abnormt höga fottrycket för att förebygga fotproblem bland
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högriskpatienter. Stödstrumpor visar sig kunna minska trycket hos dessa patienter. De

utförde en studie där patienter med hög risk för fotproblem blev försedda med fotriktiga

skor och fick undervisning om hur de skulle vårda sina fötter. Resultatet visade att trots

behandlingen gick det inte att undvika fotproblem helt. Studien kom fram till att ofta

förekommande besök hos sjuksköterskan minskade risken för sårbildning på fötterna.

Vidare menade författarna att framtida studier var nödvändigt för att värdera effekten av

speciellt utprovade skor så att frekvensen av sårbildning på fötterna kunde minska

(Calle-Pascual et al., 2002; Donaghue et al., 1996). Hänninen et al. (2001) kom fram till

att regelbunden vård, kontinuitet i vården, besök hos diabetessjuksköterska och

tillfredsställelse med diabetesundervisningen var faktorer som påverkade patienternas

hälsorelaterade livskvalitet. Kontinuitet i vården visade sig vara speciellt viktigt då det

positivt påverkade flera faktorer såsom fysisk och social funktion, mental hälsa,

hälsomedvetande och smärta.

Undervisning

Enligt Watson et al. (2001) spelar undervisning en viktig roll för att förebygga

fotproblem för människor som har diabetes. För att resultatet ska bli så bra som möjligt,

måste utbildningen utformas för den grupp människor som den är riktad till. Vidare

menar Watson et al. (2001) och Sönnerberg et al. (2001) att innehållet i utbildningen

inte bara ska riktas till patienter med diabetes utan också till deras familjer. Bra

kommunikation är väsentligt för att främja bra fotvård för patienter med diabetes

(Watson et al., 2001).

Maldonato, Bloise, Ceci, Fraticelli och Fallucca (1995) skrev att en analys av faktorer

som leder till fotsår, speciellt för patienter med perifer diabetesneuropati, visade att det

var nödvändigt med ett utbildningsprogram för fotvård. Studier visade att effekten av

detta utbildningsprogram blev att amputationer kunde minska med mellan 44 och 85

procent (a.a.).
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Calle-Pascual et al. (2002) anser att undervisningsstrategier bör införas tidigt hos

patienter med risk att utveckla fotproblem. De gjorde en studie för att ta reda på effekten

av ett förebyggande fotvårdsprogram för att minska risken för sårbildning hos patienter

med diabetes som har neuropati. Patienterna undersöktes och undervisades om bland

annat fothygien, fotvårdsprodukter, fotbeklädnad och metoder att inspektera fötter och

skor. De fick kontinuerlig behandling, som inkluderade skötsel av fötterna och

undervisning om fotvård. Resultatet visade att de patienter som deltog i programmet

hade mellan åtta till tjugotvå gånger lägre risk att utveckla fotsår jämfört med individer

som inte deltog. 70 procent av de patienter som deltog i programmet ändrade beteende

och förbättrade sin fotvård (a.a.). Enligt Watson et al. (2001) är utbildningen värdefull

för att förmedla information, främja medvetenhet och genom en ökad medvetenhet göra

det möjligt att motivera människor med diabetes att framföra sina eventuella bekymmer

på ett tidigt stadie. Maldonato et al. (1995) anser att en effektiv patientutbildning är

nödvändig och att det är viktigt att vårdteamet bestående av läkare, sjuksköterska och

dietist har bra samarbete. Bra kommunikation är väsentligt för att främja bra fotvård för

dessa patienter (Watson et al. 2001). Maldonato et al. (1995) hävdar att utbildning om

diabetes och dess egenvård är ett mycket specifikt och viktigt mål för patienter med

diabetes typ 2. Maldonato et al. (1995) och Gruber och King (1996) belyser att det är

betydelsefullt att förebygga akuta komplikationer och symtom i tidigt skede. Maldonato

et al. (1995) anser vidare att patientutbildningen är en grundläggande del för patienter

med diabetes för att lära sig hur de kan försöka förebygga fot- och ben amputationer.

Enligt Gruber och King (1996) spelade världshälsoorganisationen en stor roll för

förebyggande arbete i det nationella diabetesprogrammet. Organisationen ville fastställa

effektiva strategier för att förhindra diabetes och dess komplikationer.

Whittemore (2000) beskriver att undervisning om diabetes successivt har förändrats från

att förmedla kunskap om orsak och behandling av diabetes till ett interaktivt närmande

till egenvård. Närmandet har förändrats från passivt lärande till aktivt deltagande i den

egna vården och att fatta beslut. Whittemore, Chase, Mandle och Roy (2001) menade att

undervisningsprogram som innehöll delar av beteende- och egenvårdsstrategier visade

bättre resultat än program som enbart fokuserade på kunskap. Forskning har visat att

målsättning, självkontroll, självbelöning och beteendeförändring är det mest effektiva
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vid diabetesundervisning. Detta stöds av Cervera et al. (1997) som hävdade att risken att

utveckla fotproblem reducerades hos patienter som deltog i ett vårdprogram för inte

insulinberoende patienter med diabetes jämfört med de patienter som inte deltog.

Programmet innebar att närma sig patienten genom undervisning, regelbundna

undersökningar av patienternas fötter, utvecklande av individuella riskfaktorer och

genom att framställa specifika riktlinjer för hur patienten skulle handla.

I Sönnerbergs et al. (2001) studie beskrevs en undervisningsform som bedrevs i

studiecirkel. Pilotprojektet ”patientroll i förändring” har startats av Diabetesföreningen i

Göteborg. Detta för att undersöka om studiecirkeln var ett bra sätt att sprida information

och öka kunskapen om diabetespatienternas roll i vården. Målet med studiecirkeln var

att patienterna skulle kunna vara aktiva vårdkonsumenter och aktiva i sin behandling.

Det innebar att patienten kom långt i bearbetningen av den egna sjukdomen, dess

livsföring och sjukdomsinsikt. Efter avslutad utbildning var det viktigt att patienten fått

kunskap i ämnesområdena från studiecirklarna och att patienten visste sina rättigheter

och skyldigheter. Whittemore et al. (2001) belyser hur viktigt det är att utbildningen

aldrig anses vara avslutad. Individens livssituation förändras ständigt och kräver därför

anpassning psykologiskt och psykosocialt. En långsiktig relation med sjuksköterskan

ger stöd till individen. ”Diabetes education should not be considered a one-time

approach; ideally it represents the initial phase of learning to live with this complex

chronic illness” (Citerad i Whittemore et al., 2001, s. 896).

Motivation till livsstilsförändring

Enligt Maldonato et al. (1995) så krävs kunskap, färdigheter och motivation för att

kunna förändra ett beteende. För att patienten ska ändra sitt beteende är det viktigt att de

förmodade fördelarna med förändringen är större än nackdelarna. Whittemore (2000)

ansåg att livsstilsförändringar hos patienter med diabetes typ 2 var svårt eftersom

symtomen var ”osynliga” och eftersom sjukdomen oftast uppträdde i medelåldern när

livsstilsmönster var väl etablerade. Whittemore et al. (2001) beskrev att alla patienter i
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studien hade svårigheter att upprätthålla det hälsofrämjande beteende som krävdes trots

att de bevisligen var mycket motiverade.

En studie av Nelson, Reiber och Bokyo (2002) visade att kost- och motionsvanor hos

individer med diabetes typ 2 var bristfälliga. Resultat visade att endast en tredjedel av

patienterna med diabetes typ 2 motionerade regelbundet. Livsstilsförändringar som

inkluderade kost och fysisk aktivitet kunde sänka blodtryck och förhöjda blodfetter.

Även Whittemore, Chase, Mandle och Roy (2002) menar att en viktig del av

behandlingen för dessa patienter är att förändra kost- och motionsvanor.

Rekommendationerna ska vara individuella och syftar till att uppnå blodsockerkontroll

genom att minska intaget av kolhydrater och kalorier och att öka aktiviteten. Enligt

Whittemore et al. (2001) så följde vissa av deltagarna i studien

kostrekommendationerna så noga att de inte kunde njuta av måltiderna som tidigare.

Sjuksköterskan fick undervisa och motivera individen för ökad flexibilitet och

tillfredsställande. Andra deltagare hade istället helt struntat i kostrekommendationerna

och då fick sjuksköterskan stödja genom att använda sig av förenklade strategier för att

försöka hjälpa dem att ändra sina kostvanor. Det övergripande målet för sjuksköterskan

var att hjälpa deltagarna att finna en balans mellan deras rekommenderade

livsstilsförändringar och deras egna val av livsstil (a.a.).

Flera artiklar (Whittemore, 2000; King et al., 2002; Whittemore et al., 2002) belyser hur

viktigt det är att utforma individuella strategier för livsstilsförändringar eftersom alla

människor har olika livserfarenheter och förutsättningar. Whittemore (2000) tar upp

behovet av fler holistiska modeller för diabetesvård som framhäver innebörden för

personen som lever med diabetes. Han kom fram till att de största hindren för

livsstilsförändring var relaterade till nutrition och motionsvanor. Andra faktorer som

försvårar för individen var tidsbrist, sociala tillställningar, negativa känslor, prioritering

av annat och svårigheter att motstå frestelser. Whittemore et al. (2001) kom fram till att

alla patienterna i studien upplevde diagnosen som ett hot mot deras liv och hälsa även

om de inte hade fysiska symtom. Från flera artiklar (Van Acker et al., 2000; Watson et

al., 2000; Whittemore et al., 2001) framkom att känslan av att hälsan var i fara

fungerade som motivation för patienterna och gjorde att de lärde sig mer om sjukdomen
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och började göra livsstilsförändringar. Whittemore et al. (2001) visar att sjuksköterskan

använder sig av undervisning, stöd genom motivation och psykosocialt stöd för att

förenkla livsstilsförändringar hos individen.

Hjälp till egenvård

Koopman-van den Berg och van der Bijl (2001), Sönnerberg et al. (2001) och Gulliford

och Mahabir (2002) menar att det krävs, för att individen ska klara av att sköta sin

diabetessjukdom, att han/hon har baskunskaper om sjukdomen och de färdigheter som

behövs för att klara av tillståndet. Koopman-van den Berg och van der Bijl (2001)

skriver att de kunskaper som krävs är att klara av att sköta nutrition, motion,

blodglukosnivå, mediciner, hygien och att undvika komplikationer. De ansåg att

traditionell diabetesundervisning har varit utformad för att förbättra kunskaper, attityder

och färdigheter för ökat samtycke. Studier har dock visat att enbart kunskap inte var

tillräckligt för att individen skulle praktisera dem i det dagliga livet. Sönnerberg et al.

(2001) menade att faktakunskaper om diabetes och dess fysiologi var viktiga för

patienten. Annan kunskap som författarna anser vara av stor vikt är att förstå sig själv

emotionellt (a.a.).

Sönnerberg et al. (2001) hävdar att utbildning i form av ett individuellt anpassat

utbildningsprogram är en förutsättning för en väl fungerande egenvård. Det är viktigt

med en aktiv samverkan mellan patient, patientens familj och ett fungerande vårdteam.

Stöd till patienten från dennes familj har visat sig vara en viktig del i egenvården enligt

Maldonato et al. (1995). Utbildningen har en positiv effekt på behandlingen av diabetes

genom att patienten aktivt deltar i vården för att klara att sköta sin egenvård.

Patientutbildningen innehöll grundidén att varje människa kunde och ville lära för att

kunna uppnå ett trivsamt välbefinnande. Trots sjukdom och skada, fick patienten i

patientutbildningen tillfälle att utnyttja sina resurser för bästa egenvård och hälsa.

Genom empowerment som innebar att patienten påverkade och bestämde över sin vård,

tillämpades den svenska hälso- och sjukvårdslagens stadga att vården skulle bygga på

respekt för patientens självbestämmande och integritet (Sönnerberg et al., 2001).
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I Sönnerbergs et al. (2001) studie redogjorde författarna att deltagarna i studiecirkeln,

som ovan beskivits, ansåg att aktiv egenvård var den egna dagliga kontrollen av sin

diabetes och att lära sig mer om sin diabetessjukdom. Det vill säga att mäta blodsockret

regelbundet, skriva ner mätvärden, informera sin läkare, ha kontroll över sin

medicinering och att skaffa sig information och kunskap om diabetesutvecklingen.

Vidare menade författarna att deltagarna ansåg att om de var aktiva patienter fick de

bättre vård. Det kunde exempelvis innefatta att patienter hade kunskap om olika

undersökningar som utförs och att de hade intresse av att få förklarat olika gränsvärden

som rörde deras provtagnings- och undersökningsresultat. I mötet med sin läkare och

övrig vårdpersonal var det viktigt som patient att kunna ställa frågor, ha kunskaper och

begära klara besked. En förbättrad relation kunde utvecklas mellan patienter och

vårdpersonal som innebar en ömsesidig respekt för varandras kunskaper och

erfarenheter. Maldonato et al. (1995) skriver att det har visat sig att patienters

motivation till en effektiv egenvård är mycket påverkad av sjukvårdspersonalens

attityder och trovärdighet gentemot patienterna. Whittemore et al. (2001) och Koopman-

van den Berg och van den Bijl (2001) hävdar vikten av att patienten får professionellt

stöd och hjälp för att klara av att sköta sin diabetessjukdom. Ett behov av fortsatt

information och stöd finns även när patienterna själva vill ta eget ansvar för den egna

vården.

Resultatsammanfattning

Resultatet visade att sjuksköterskan hade en viktig roll i att hjälpa patienterna att hantera

sin diabetessjukdom. Sjuksköterskan samarbetade med övrig personal i vårdteamet som

oftast bestod av fotvårdsspecialist, läkare och dietist. Relationen till patienten var viktig.

Sjuksköterskans attityd och handling påverkade patientens motivation till

livsstilsförändring. Trots god motivation upplevde majoriteten av patienterna

svårigheter att förändra vanor. Det största ansvaret låg hos patienten eftersom det

ställdes höga krav på individens kunskaper om sin diabetessjukdom. Sjuksköterskan var

ett viktigt stöd för patienten och hon hjälpte till att finna ett sätt att hantera vardagen.

Undervisnings- och behandlingsprogram visade sig ge bra resultat. Det krävdes
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individinriktad undervisning eftersom patienterna hade olika förutsättningar att klara av

att sköta den egna vården. De viktigaste komponenterna i egenvården var kost- och

motionsförändringar. En aktiv samverkan mellan patienten, dennes familj och

vårdteamet var viktigt för ett bra behandlingsresultat. Behandlingen var en livslång

process som krävde kontinuitet för ett gott resultat. Genom regelbundna undersökningar

av patienterna kunde förändringar på foten upptäckas i tid och behandling påbörjas.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Metoden i det här arbetet har varit litteraturstudie. Artiklarna gav svar på

frågeställningarna i problemområdet. Det var ett mycket omfattande arbete att söka och

välja ut vetenskapliga artiklar som svarade på arbetets syfte. Artiklarna i föreliggande

arbete är publicerade mellan åren 1995 och 2002. Denna begränsning gjordes på grund

av att det ständigt forskas kring diabetes mellitus och dess senkomplikationer vilket

innebar att äldre artiklar kanske inte var relevanta. Vid granskning av litteraturen

återfanns dock en mycket relevant artikel som inte var vetenskaplig och som därför

användes i diskussionen. Det fanns en stor mängd artiklar skrivna om diabetes typ 2. Då

vi sökte i databaserna fann vi många träffar på diabetes men i kombination med

sökorden fick vi ett snävare resultat. Flera artiklar fokuserade sig på olika

undersökningar, egenvård, patientundervisning och livsstilsförändringar vid diabetes

mellitus typ 2. Ett färre antal artiklar behandlade sjuksköterskans omvårdnadsansvar då

det gäller prevention av fotproblem, de flesta belyste hela vårdteamets ansvar.

Artiklarna täckte ett stort område inom diabetes typ 2 och de var relevanta för det

aktuella ämnesområdet. I en del av artiklarna var syftet med studien svårt att urskilja

men artiklarnas resultat svarade dock på de syften som framställts. Undersökningarna

var utförda i olika delar av världen. Med tanke på kulturella skillnader hade det varit

intressantare att få mer information och kunskap om hur det är i Sverige, men det var

bara en studie som var utförd i Sverige. De olika sätt som sökorden kombinerades på

och antalet träffar det resulterade i dokumenterades inte med en gång. Författarna till

detta arbete inser att det hade varit värdefullt om de olika kombinationerna och träffarna

hade nedtecknats från början. Litteraturstudier har varit en bra metod för att uppfylla

detta arbetes syfte. Att få fram samma resultat genom en empirisk studie hade varit mer

tidskrävande och krävt mer resurser. Vi ansåg att vi hade tillräckligt med underlag för

att få fram en litteraturstudie med relevant litteratur för att uppfylla vårt syfte. Att vara

två författare har upplevts positivt i och med att vi har gemensamt tagit ansvar för hela

arbetet och dess innehåll. Det har varit värdefullt att ha någon att diskutera ämnet och

arbetets genomförande med.
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Resultatdiskussion

Inledningsvis skrevs att diabetes typ 2 är en ökande folksjukdom. Detta föranledde

syftet med föreliggande arbete vilket var att beskriva sjuksköterskans stöd och

omvårdnadsåtgärder till patienter med diabetes typ 2 och som löper risk att utveckla

fotproblem.

Resultatet visar att det är stor risk för patienter med diabetes typ 2 att utveckla

fotproblem. Det är betydelsefullt att diskutera hur viktigt det är med regelbunden

inspektion av fötter och skor samt fotvård. Fötterna ska inspekteras dagligen. Skavning

och tryck måste undvikas och skorna ska vara välsittande (Apelqvist, 1999). Flera

författare (Cervera et al., 1997; Watson et al., 2001; Gulliford & Mahabir, 2002) i

resultatet skriver att regelbundna undersökningar var viktigt för patientens hälsa.

Cervera et al. (1997) belyser hur viktigt det är att arbeta preventivt. De anser att det är

vår skyldighet att vid varje undersökning undervisa alla patienter med diabetes hur de

ska undersöka sina fötter. Apelqvist et al. (1999) visar på att prevention i form av

regelbundna fotinspektioner i samband med patientens återkommande hälsokontroll,

tillgång till fotvård i form av undervisning, fotterapeut och skoförsörjning kan i

betydelsefull grad minska risken för uppkomst av fotsår. Patienter med diabetes löper

risk att utveckla fotkomplikationer, men utbildning och information minskar risken för

utveckling av allvarliga fotkomplikationer. Därför är det viktigt att patienter med

diabetes erhåller adekvat utbildning som syftar till ökat ansvar för sin egenvård (a.a.).

Resultatet visar att patienter som får undervisning i egenvård, klart förbättrar sin

fotstatus Väl informerade och aktiva patienter uppvisar bättre behandlingsresultat

eftersom de i större utsträckning följer råd om medicinering, kost och motion samt tar

ett större ansvar för sin hälsa (Socialstyrelsen, 1999). Olika författare (Sönnerberg et al.,

2001; Whittemore, 2000; Maldonato, 1995) anser att pedagogiska metoder för

patientundervisning med inriktning på fotkomplikationer måste utvecklas och

utvärderas. En förhoppning är att undervisningsstrategier tillämpas i vården i stor

utsträckning i syfte att stärka patientens ställning och höja kunskapsnivån hos patienten.

Detta för att patienten i större utsträckning ska vara delaktig i och ta ansvar för den egna

vården. Resultatet visar att kontinuiteten i vården är viktigt för patienten. Författarna till
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föreliggande arbete tror att kontinuiteten leder till en tryggare och öppnare relation

mellan patienten och sjuksköterskan och att det inspirerar patienten till en effektivare

utveckling.

Anmärkningsvärt är att Whittemore (2000) söker efter fler holistiska modeller för

diabetesvård som visar betydelsen för individen med diabetes. Resultatet visar att om

patienten ses som en självständig individ med eget ansvar för sin diabetessjukdom så är

grundförutsättningen för att klara av att hantera sjukdomen bättre. Patienten har behov

av undervisning från sjuksköterskan för att kunna hantera sin diabetessjukdom.

Individuell undervisning visar goda resultat eftersom patienten har olika behov och

förutsättningar. Det är viktigt att sjuksköterskan har goda pedagogiska kunskaper i att

utbilda patienter i sin diabetessjukdom och dess komplikationer samt att motivera

patienten till att sköta sin egenvård. Falkenberg (1998) anser att en studie med endast

fotundervisning visar en trefaldig minskning av fotkomplikationer. Ett flertal effektiva

strategier finns tillgängliga för att förebygga, identifiera och behandla patienter i risk att

utveckla fotsår. Dessa strategier måste accepteras av vårdteamet som ansvarar för

diabetesvården för att bevara en hög livskvalitet med bra fotfunktion hos patienter med

diabetes (a.a.). Olika författare (Maldonato et al., 1995; Van Acker et al., 2000) till

artiklarnas studier visar att det är betydelsefullt att patientens har förmåga att förstå och

tillgodogöra sig information och utbildning. Enligt Whittemore et al. (2001) så upplevde

patienterna svårigheter med livsstilsförändringar även om de var motiverade. Effektiv

egenvård kräver att patienterna hittar egna lösningar och motivation för att sköta sin

diabetessjukdom (Whittemore et al., 2001).

Hämäläinen et al. (1998) och Hänninen et al. (2001) anser att en väl fungerande

diabetesvård innefattar läkare, sjuksköterska, dietist och fotterapeut. Socialstyrelsen

(1999) skriver för att uppnå ett bra teamarbete krävs att de olika perspektiven

(medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt) integreras på ett för patienten

ändamålsenligt sätt. En förutsättning för en bra vård är att yrkesgrupper i teamet

kontinuerligt fortbildar sig och dessutom får handledning (a.a.). Enligt flera författare

(Gruber & King 1996; Gulliford & Mahabir 2002; Maldonato et al., 1995) så finns ett

behov av åtgärder för att höja kompetensen i vårdkedjan som inkluderar patient,
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kommunal sjukvård, primärvård, och specialistvård. För möjlighet till adekvat

prevention behövs kunskap om riskfaktorer och deras konsekvenser (Gruber & King

1996; Gulliford & Mahabir 2002; Maldonato et al., 1995).

Det har under arbetets gång väckts intresse för vidare forskning inom patientgrupper

med redan utvecklat fotsår och då främst sjuksköterskans roll vid behandling och

omvårdnad av patientens fotsår. En empirisk studie kunde då vara intressant med tanke

på att författarna till detta arbete redan bearbetat en litteraturstudie. Författarna till detta

arbete anser även att det skulle vara intressant att söka mer kunskap om patientens

svårigheter kring livsstilsförändringar och vilka faktorer som påverkar resultatet.

Konklusion

Sammanfattningsvis kan det konstateras att sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa

patienten hantera och sköta diabetessjukdomen. Livsstilsförändringar innebär ofta

svårigheter för patienten och då är sjuksköterskans stödjande funktion viktig. Då

sjuksköterskan undervisar om egenvård är det viktigt att hon utgår ifrån individens nivå

och förutsättningar för att rätt individuell vård ska kunna ges. Dagens och framtidens

sjuksköterskor bör tänka på att fortbilda sig för att ta del av nya forskningsrön och nya

strategier för undervisning.
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