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Introduktion: Diabetes typ 2 är ett världsomfattande folkhälsoproblem.  Fler människor drabbas och i Sverige 

finns det cirka 425 000 människor som har diagnosen diabetes typ 2. Sjuksköterskor möter patienter med diabetes 

typ 2 inom all olika omvårdnadsområden och behöver kunskap om omvårdnadsinterventioner som främjar 

patientens hälsa.  

 Syfte: Belysa sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid vård av patienter med diabetes typ 2 för att 

förebygga komplikationer. 

 Metod: Litteraturstudien är utformad efter Polit och Beck´s (2016) nio steg. Databaser som använts är SweMed+, 

CINAHL och PubMed. 12 kvantitativa artiklar valdes fram för att få underlag till studien. Artiklarna 

kvalitétsgranskades med förankring till litteraturstudiens syfte och ett induktivt förhållningssätt användes. 

 Resultat: Omvårdnadsinterventioner som är viktiga för att förebygga diabeteskomplikationer. Motivering, 

information och utbildning var viktiga faktorer för att uppmuntra patienten till att fullfölja 

omvårdnadsinterventionerna. Sjuksköterskan skulle motivera patienterna till en hälsosam livsstilsförändring inom 

egenvård, kost och fysisk aktivitet. 

 Slutsats: Sjuksköterskan bör alltid beakta omvårdnadsinterventioner såsom information, utbildning och 

motivation för att uppmuntra patienten till en hälsosam livsstil som minskar risken för komplikationer. 

Interventionerna som belystes var inom egenvård, kost och fysisk aktivitet. 
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1 Introduktion 
Diabetes är en stor riskfaktor till hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar är de 

vanligaste dödsorsakerna bland världens befolkning. Stora förbättringar har gjorts inom 

preventions- och behandlingsområdet men cirkulationssjukdomar är fortfarande den största 

dödsorsaken (Folkhälsomyndigheten 2018a). Förbättrad kunskap inom behandling och 

förebyggande av komplikationer har lett till minskad dödlighet inom diabetes, men det stora 

antalet drabbade och ett ökat insjuknande av sjukdomen sker fortfarande över hela världen. 

Sjukdomen varierar mellan populationer och det finns olika variationer som påverkas av 

diagnostisering, behandling och prevention. En global utveckling uppmärksammar skillnaderna 

mellan fenotyperna för att förbättra behandlingarna och sjukdomsförebyggande internationellt 

(Venkat Narayan et al. 2016). 

 

1.1 Bakgrund 
Experter inom epidemiologi har prognostiserat diabetesinsjuknandet kommer att öka i hela 

världen (Wu et al. 2014). Enligt World Health Organization är det idag 150 miljoner människor 

som är drabbade av sjukdomen. Incidensen förväntas öka med det dubbla till år 2025 (World 

Health Organization 2019a). Under de tre senaste decennierna har prevalensen för diabetes typ 

2 ökat internationellt och har därmed blivit ett globalt hälsoproblem (World Health Organization 

2019b). Ökad förekomst av övervikt och fetma i världen har under det senaste decenniet lett till 

ökad risk för diabetes typ 2 (Folkhälsomyndigheten 2018b). I Sverige var prevalensen av 

diabetes mellitus typ 2 ca 425 000 människor år 2017. Det finns också ett mörkertal då flera 

människor lider av sjukdomen utan någon vetskap att de drabbats (Nationella diabetesregistret 

2017).  

 

Diabetes är en kronisk sjukdom som patienten vanligtvis vårdar själv med stöttning från vården, 

så kallad egenvård (Wu et al. 2014). Dorothea Orems egenvårdsteori beskriver att egenvård är 

när personer utför hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet med stöttning av vården. Egenvård är 

viktigt för välmåendet och utvecklingen vilket genomförs med avsiktliga och metodiska 

åtgärder för att främja hälsa (Masters 2015). Sjukdomen kan uppkomma av två olika orsaker, 

antingen kan pankreas inte producera tillräckligt med insulin eller så har celler utvecklat en 

resistens och kan inte använda insulinet. Det leder till varierande glukosnivåer, vilket kan leda 

till akuta och kroniska komplikationer (Abu Sheikh et al. 2018). Diabetes definieras som en 

generell rubbning av ämnesomsättningen, vilket påverkar lipid- och glukosmetabolismen i 

kroppen. Sjukdomen delas in i två olika huvudtyper, typ 1 och typ 2. Det finns även andra 

varianter av diabetes som efterliknar de två huvudgrupperna men skiljer sig till viss del, 

exempelvis i etiologin. Typ 1 diabetes uppstår vanligen hos yngre patienter medan typ 2 drabbar 

äldre (Mulder 2017). Den här studien kommer att fokusera på diabetes mellitus typ 2. 
 

1.2 Diabetes typ 2 
Diabetes typ 2 är en sjukdom som manifesteras i form av en obalans i den glykemiska 

regleringen. Diabetes typ 2 är också en progressiv sjukdom vilket kan leda till en tidig 

utveckling av hjärt- kärlsjukdomar och förkortat livslängd (Strain et al. 2014). Riskfaktorer för 

att drabbas av diabetes typ 2 kan vara övervikt, ålder, rökning och fysisk inaktivitet (Dunning 

2017). 

 

Vid typ 2 diabetes har patienten en relativ insulinbrist, vilket betyder att kroppen kan producera 

insulin men insulinfrisättningen är för låg för kroppens behov eller så finns en insulinresistens. 

Vid insulinresistens visas inga tidiga tecken på hyperglykemi eftersom kroppen kompenserar 
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för cellernas nedsatta förmåga att ta upp insulinet. Det görs genom att pankreas utsöndrar mer 

insulin som då sänker glukosnivån i blodet. Efter ett tag klarar inte pankreas upprätthålla de 

höga insulinnivåerna och produktionen minskar (Couras Corrêa et al. 2017; Skafjeld & Graue 

2013). Det tillståndet kallas prediabetes och är ett förstadium till diabetes typ 2. När 

insulinfrisättningen minskat leder det till hyperglykemi som klassificeras som diabetes typ 2. 

Innan diagnos ställts är det vanligt att patienter har hyperglykemi under en längre tid, vilket kan 

leda till komplikationer (Skafjeld & Graue 2013). Den rubbade insulinproduktionen leder till en 

ostabil metabolism som skapar förhöjda nivåer av lipider och hyperglykemi i kroppen. Förhöjda 

nivåer av lipider och hyperglykemi kan i sin tur leda till hjärt- och kärlsjukdomar (Dunning 

2017). 

   

1.2.1 Behandling 

Målet med behandling av diabetes är att uppnå en stabil glukosnivå. En stabil glukosnivå 

innebär att undvika hypo- eller hyperglykemi. Farmakologisk behandling av diabetes typ 2 är 

insulininjektioner och olika perorala läkemedel som reducerar insulinresistensen. Vid diabetes 

typ 2 kan förändrade levnadsvanor vara en positiv faktor till stabila glukosnivåer och det 

initieras oftast innan läkemedel sätts in. Icke farmakologiska åtgärder innefattar goda 

levnadsvanor.  Goda levnadsvanor för att motverka diabetes kan vara bra kost, fysisk 

aktivitet, viktnedgång samt undvika rökning och alkohol (Skafjeld & Graue 2013). 

 

1.2.2 Komplikationer  

I Sverige är diabeteskomplikationer bland de vanligaste dödsorsakerna för patientgruppen med 

diabetes typ 2 (Folkhälsomyndigheten 2018b). Komplikationer som är associerade med 

diabetes är neuropati, nefropati, hjärt-kärlsjukdomar och retinopati. Neuropati kan exempelvis 

leda till svårläkta fotsår som på längre sikt kan leda till amputation. De stora blodkärlen i 

kroppen kan drabbas av åderförkalkning vilket har en mer skyndsam utveckling hos en person 

som lider av sjukdomen gentemot en person som inte lider av diabetes. Sjukdomen innebär 

även en förhöjd risk att utveckla lipidrubbningar, hypertoni, stroke och hjärtinfarkt 

(Socialstyrelsen 2018). Andra komplikationer orsakade av diabetes mellitus typ 2 är också 

försämrad cirkulation som kan leda till extremitetskomplikationer. Hypoglykemi kan uppstå, 

vilket i sin tur kan leda till kramper, medvetslöshet och hjärtklappningar (Ballin 2016; 

Tomesová et al. 2013).  
 

1.3 Sjuksköterskans interventioner 
Sjuksköterskans kompetensområde är omvårdnad. Det innefattar ett patientnära arbete som är 

baserat på vetenskaplig kunskap och ett etiskt agerande. En sjuksköterska ska bedöma, 

diagnostisera, planera och genomföra interventioner för att främja patienters hälsa och basala 

behov. De basala behoven kan vara nutrition, aktivitet, sömn, elimination samt psykosociala 

faktorer (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Det finns många olika definitioner av vad en 

omvårdnadsintervention är. Enligt Bulechek et al. (2013) är definitionen av en 

omvårdnadsintervention all behandling som är baserad på kunskap och ett kliniskt omdöme 

som utförs av en sjuksköterska för att förbättra patientens situation. I Orems 

egenvårdsteori finns det fyra områden som interagerar med varandra för att genomföra god 

omvårdnad. De olika områdena är personen, miljön, hälsan och omvårdnaden. Personen 

handlar det om att beakta olika dimensioner av patienten som vårdas av en sjuksköterska. 

Miljön handlar om det fysiska, psykiska, biologiska och sociala sammanhanget. Hälsan 

behandlar patientens välmående gällande den psykiska och fysiska hälsan. Omvårdnaden 

innefattar tre olika nivåer: hel omvårdnad, delvis omvårdnad, där patienten stöttas med 
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egenvården, eller omvårdnad som är informativ så patienten kan utföra egenvården 

självständigt (Masters 2015). Omvårdnadsinterventioner har utvecklats och blivit mer 

evidensbaserade under åren, även de olika definitionerna har blivit fler. En intervention kan till 

exempel förklaras som ett verktyg för att hjälpa patienter att anpassas till ett nytt hälsotillstånd 

eller omgivning. I slutet på 1900-talet hade över hundra olika omvårdnadsinterventioner 

identifierats och sammanställts (Wong et al. 2009). 

 

1.4 Problemformulering 
Diabetes typ 2 är ett globalt hälsoproblem och i dagens samhälle drabbas fler personer av 

sjukdomen. Det blir allt vanligare för sjuksköterskan inom alla sjukvårdsområden att ge vård 

till patienter med sjukdomen och därav behöver sjuksköterskan god kunskap om 

interventionerna vid omvårdnaden hos dessa patienter för att förebygga komplikationer. 

Komplikationer associerade till diabetes typ 2 leder till ökat lidande för patienten. Goda 

kunskaper om evidensbaserade omvårdnadsinterventioner är grundläggande för att genomföra 

åtgärder som främjar patientens hälsa. Sjuksköterskor ska uppmärksamma och förebygga 

komplikationer som kan förekomma hos patienter med diabetes typ 2. 

 

1.5 Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid vård 

av patienter med diabetes typ 2 för att förebygga komplikationer. 
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2 Metod 
En litteraturstudie är en sammanfattning av olika studier som ska besvara ett syfte. Meningen 

med en litteraturstudie är att utvidga kunskapen inom området (Polit & Beck 2016).  

  

För att kunna genomföra litteraturstudien utgår arbetet från Polit och Beck´s (2016) nio steg 

(figur 1). De nio stegen är utformade för att genomföra en noggrann litteraturstudie där 

materialet skall vara vetenskapligt och dess relevans för arbetet granskas. 
 

 
Figur 1: Nio steg (fritt översatt) från Polit och Beck (2016). 

  

2.1 Databassökning 
Enligt Polit och Beck (2016) nio steg är Steg 1 att formulera ett syfte för studien. I Steg 2 (Polit 

& Beck 2016) väljs sedan databaser ut samt relevanta sökord. Databaserna som användes i 

litteraturstudien var SweMed+, CINAHL och PubMed. SweMed+ användes för att finna 

MeSH-termerna. Sökorden som användes i databasen CINAHL var MeSH-termerna Diabetes 

Mellitus type 2, Nursing interventions, Nursing care och Health promotion samt 

fritextsökningen “Diabetes Complications”. I PubMed användes MeSH-termen 

(MeSH)  Diabetes Mellitus type 2 och fritextsökningarna “Nursing interventions” samt 

“Nursing care”. Fritextsökningarna söktes med citationstecken för att få kontext av termerna i 

fritext.  

 

I Steg 3 (Polit & Beck 2016) gjordes sedan en sökning på sökorden samt urvalskriterierna.  I 

CINAHL söktes MH Diabetes Mellitus, type 2; MH Nursing interventions; MH Nursing care 

samt MH Health promotion som CINAHL Major Headings (MH) och “Diabetes complications” 

som fritextsökning. Samtliga sökningar gjordes med advanced search för att inkludera 

urvalskriterierna. I databasen PubMed gjordes en sökning på MeSH-termen Diabetes Mellitus, 

type 2 och fritextsökningar på “Nursing interventions” samt “Nursing care” tillsammans med 
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urvalskriterierna i advanced search. Alla sökningar gjordes med termen “AND” för att 

specificera sökningarna och för att uppfylla syftet. I CINAHL valdes filtret peer reviewed. I 

PubMed kan inte peer reviewed väljas som ett inklusionskriterie utan Index for MEDLINE 

användes istället.  

 

I CINAHL söktes MH Diabetes Mellitus type 2 och MH Nursing Interventions som CINAHL 

Headings samt med urvalskriterierna, vilket genererade 15560 respektive 1166 artiklar vid 

enskild sökning. Vid en kombinerad sökning blev antalet träffar 20. MH Nursing care och MH 

Health promotion söktes som CINAHL Headings samt med urvalskriterierna i en enskild 

sökning som genererade 1195 respektive 7987 artiklar. I en kombinerad sökning av MH 

Diabetes Mellitus type 2 AND MH Nursing care blev antalet träffar 8 artiklar och den 

kombinerade sökningen av MH Diabetes Mellitus type 2 AND MH Health promotion 

genererade 236 artiklar. “Diabetes complications” söktes som enskild fritextsökning med 

urvalskriterierna och genererade 310 artiklar. I en kombinerad sökning med MH Diabetes 

Mellitus type 2 AND “Diabetes complications” blev antalet träffar 140 stycken.  

 

I PubMed gjordes en enskild sökning på MeSH Diabetes Mellitus type 2 med urvalskriterierna 

och genererade 36513 artiklar. “Nursing interventions” och “Nursing care” söktes som 

enskilda fritextsökningar med urvalskriterierna och genererade 660 respektive 3271 artiklar. 

Vid en kombinerad sökning av MeSH Diabetes Mellitus type 2 AND “Nursing interventions” 

blev antalet träffar 8 stycken. MeSH Diabetes Mellitus type 2 AND “Nursing care” söktes som 

en kombinerad sökning och genererade 24 stycken artiklar.  

 

“Antal träffar” i tabell 1 och 2 visar antalet träffar vid sökning på sökorden samt med inklusion- 

och exklusionskriterierna.   

Tabell 1 Databassökning i CINAHL och urval [2019-01-31] 

Databas 

CHINAL 

Sök Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 
S1 MH Diabetes Mellitus, Type 2 15560 

   

 
S2 MH Nursing interventions 1166 

   

 
S3 MH Nursing care 1195 

   

 
S4 MH Health promotion 7987 

   

 
S5 “Diabetes complications” 310 

   

 
S6 S1 AND S2 20 6 2 1 

 
S7 S1 AND S3 8 2 1 1 

 
S8 S1 AND S4 236 10 (1) 3 3 

 
S9 S1 AND S5 140 21 7 5 

Totalt 
   

38 13 10 

( ) = Interna dubbletter.  

“” = Söktes på grund av att få kontext av Diabetes complications som en fritext. 
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Tabell 2 Databassökning i PubMed och urval [2019-01-31] 

Databas 

PubMed 

Sök Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2  Urval 3 

 
S1 MeSH Diabetes Mellitus, 

Type 2 

36513 
   

 
S2 “Nursing interventions” 660 

   

 
S3 “Nursing care” 3271 

   

 
S4 S1 AND S2 8 2 2 2 

 
S5 S1 AND S3 24 2 1 0 

Totalt 
   

4 
 

3 2 

“” = Söktes på grund av att få kontext av Nursing interventions och Nursing care som fritext. 
 

2.2 Urvalsprocess  
I Steg 4 (Polit & Beck 2016) lästes titel och abstrakt och granskades utifrån litteraturstudiens 

syfte. Författarna delade upp granskningen sinsemellan och artiklar som inte var relevanta för 

studien valdes bort i Urval 1. Vidare i Steg 5 (Polit & Beck 2016) lästes artiklarna och 

granskades efter relevans för litteraturstudien. Utifrån materialet från Urval 1 fanns det artiklar 

som besvarade syftet och ingen ny sökning gjordes. I Steg 6 (Polit & Beck 2016) granskades 

artiklarna utefter resultatdelen och artiklar som inte var av betydelse för studiens syfte valdes 

bort i Urval 2. Artiklar vars studier genomfördes på somatisk-, primär och kommunal vård 

inkluderades. Artiklar som inte hade diabetes som huvudämne exkluderades. Vidare granskades 

artiklarna kritiskt i Urval 3 med Polit och Beck´s (2016) “Guide to an overall critique of a 

quantitative research” och “Guide to an overall critique of a qualitative research” i Steg 7. 

Efter kvalitetsgranskningen exkluderades fyra artiklar, vilket resulterade i tolv kvantitativa 

artiklar som användes i studiens resultatdel.  En artikelmatris skapades där en sammanfattning 

av författare, land, årtal, syfte, metod och huvudresultat av artiklarna som användes i 

litteraturstudiens resultatdel visas. 

 

2.3 Databearbetning 
I Steg 8 gjordes en uppdelning av artiklarna utefter Polit och Beck´s (2016) temaindelning för 

att skapa litteraturstudiens huvudteman. Granskningen gjordes med ett induktivt 

förhållningssätt. Inledningsvis genomfördes en kvantitativ innehållsanalys där artiklarnas 

resultatdel färgmarkerades i olika färger för att enklare kategorisera efter litteraturstudiens 

huvudtema och undertema. I Steg 9 (Polit & Beck 2016) sammanställdes studiens resultatdel.  
 

2.4 Inklusion- och exklusionskriterier 
För att finna relevant information används kriterier som gallrade bort artiklar som inte var av 

betydelse för studiens syfte. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och publicerade mellan 

2009-01-01 och 2019-01-31 samt handla om män och kvinnor över 18 år. Alla artiklarna 

handlade om patienter med diabetes typ 2 eller sjuksköterskor inom alla vårdområden som 

arbetade med patienter som är diagnostiserade med sjukdomen. Studier som genomfördes inom 
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somatisk-, primär och kommunal vård inkluderades. Artiklar som inte var granskade som peer 

reviewed eller Index for MEDLINE exkluderades. 

 

2.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
Litteraturstudien skall ha ett forskningsetiskt förhållningssätt. Vetenskapsrådet (2016) arbetar 

med etiska krav inom forskning för att undvika plagiat, falsifiering och fusk. Vetenskapsrådets 

riktlinjer kommer därför eftersträvas för att studien skall handha en god etisk standard. Enligt 

Polit och Beck (2016) är det viktigt att respektera människors rättigheter och integritet när de 

deltar i en studie. Därför kommer litteraturstudien att eftersträva att endast innehålla etiskt 

granskade artiklar. Litteraturstudiens material har tagits från primärkällor och endast använt 

artiklar som har blivit granskade av en etisk kommité. Författarna eftersträvade ett objektivt 

förhållningssätt vid litteraturstudiens arbete för att förförståelse, egna erfarenheter och 

värderingar inte skulle påverka studiens resultat. 
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3 Resultat 
Resultatet för litteraturstudien baserades på tolv kvantitativa artiklar. Tre av artiklarna var från 

Asien, fyra stycken från Europa, två stycken från Nordamerika och tre stycken från Sydamerika, 

vilket redovisades i artikelmatrisen (Bilaga 1). Efter granskning och summering av artiklarna 

konstruerades litteraturstudiens huvudtema och undertema (Se Figur 2). Huvudtema var 

omvårdnadsinterventioner med undertema Egenvårdsåtgärder, Kostinterventioner och 

Interventioner för fysisk aktivitet. 

 

 

Figur 2: Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid diabetes typ 2. 
 

3.1 Omvårdnadsinterventioner 
Individer som haft diabetes typ 2 under en längre tid visade ha större risk att utveckla 

komplikationer som var relaterade till sjukdomen (Win Tin et al. 2014). Det var vanligare att 

patienter med diabetes typ 2 hade flera diabetesrelaterade sjukhusinläggningar än icke 

sjukdomsrelaterade inläggningar. Större riskfaktorer att vara i behov av diabetesrelaterad 

sjukhusvård var användning av insulin, en hög ålder, kronisk njurinsufficiens eller 

sjukdomsrelaterad vård inom det senaste året (Khalid et al. 2014). Omvårdnadsinterventioner 

som var inriktade på en förändrad livsstil med bättre kosthållning, regelbunden fysisk aktivitet 

och goda kunskaper inom egenvård motverkade komplikationer relaterade till diabetes typ 2 

samt främjade till en bättre hälsa (Alghafri et al. 2017; Ammouri et al. 2018; Chahardah-Cherik 

et al. 2018; Díaz-López et al 2015; Smanioto et al. 2014).  

 

3.1.1 Egenvård 

För att motivera individer till att upprätthålla omvårdnadsinterventioner som gynnar en god 

hälsa i samband med diabetes typ 2 fanns det flera olika beteendetekniker som sjuksköterskan 

inom primärvården kunde använda (Alghafri et al. 2017). Olika tekniker används för att 

informera och utbilda patienterna om sjukdomen samt motivation till att fullfölja vårdplanen. 

Sjuksköterskan skulle informera och utbilda patienterna om sjukdomen för att kunskapen skulle 
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vara tillräcklig för att utföra egenvård (Skelly et al. 2009). Teknikerna utgick från att sätta upp 

mål för patienten som skulle uppnås. Målen skulle nås genom att patienten övervakade 

glukosnivån regelbundet och återrapporterade till ansvarig sjuksköterska för att upprätthålla 

fokus på målet (Alghafri et al. 2017). De olika teknikerna visade en positiv effekt för 

upprätthållandet av motivation hos en individ till att bevara drivkraften för att uppnå ett mål 

(Alghafri et al. 2017; Castanho Moreira et al. 2015; Sampaio et al. 2017). 

 

Enligt Smanioto et al. (2014) var de största riskfaktorerna för sårbildning på fötter hos patienter 

med diabetes typ 2 på vårdavdelning sänkt känsel i de lägre extremiteterna, klotår och beniga 

framträdanden på fötterna. Nedsatt känsel gjorde att patienter inte kände om sår uppkommit 

eller om skada skett på de lägre extremiteterna (Win Tin et al. 2014). Patienter med klotår hade 

förändrad tryckfördelning på fötterna, vilket ledde till stor belastning på dessa tryckpunkter och 

en riskfaktor för sårbildning. Beniga framträdanden på fötter var en risk för sårbildning genom 

att större belastning skapade ett högre tryck mot dessa framträdanden (Smanioto et al. 2014). 

Nedsatt cirkulation i de lägre extremiteterna förekom även hos en stor del av patientgruppen 

och ökade risken för att sårbildning skulle uppstå (Sampaio et al. 2017).  

 

Goda kunskaper för utförande av egen fotvård i hemmet hos patienterna med diabetes typ 2 var 

viktigt för att förebygga och minska risken för sårbildning på de lägre extremiteterna (Skelly et 

al. 2009). Omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskan inom primärvården utförde var att 

informera och utbilda patienter om vilken egenvård som kunde utföras (Castanho Moreira et al. 

2015; Skelly et al. 2009). Patienter med diabetes typ 2 behövde genomföra en daglig fotkontroll 

för att tidigt upptäcka om sårbildning skett. Sjuksköterskan skulle informera patienten om att 

fotbad kunde upprätthålla fuktigheten i huden samt vikten av att noggrant torka mellan tårna 

för att inte lämna kvar vatten som kunde orsaka fuktskador i huden. Annan god egenvård som 

sjuksköterskor inom somatisk vård upplyste om var vikten av att klippa naglarna på de lägre 

extremiteterna för att inte skada intilliggande hud och bära fotvänliga skor (Smanioto et al. 

2014). Fotkomplikationer minskade om sjuksköterskan hade regelbunden uppföljning av 

interventionerna (Skelly et al. 2009). 

 

Patienter med diabetes typ 2 hade ofta eget ansvar för att kontrollera glukoset. För att få korrekta 

värden skulle patienterna hantera utrustningen på rätt sätt (Castanho Moreira et al. 2015). 

Vanliga omvårdnadsdiagnoser hos patienter med diabetes typ 2 var svårigheter att fullfölja 

egenvården av sjukdomen vilket resulterade i ostabila glukosnivåer (Sampaio et al. 2017). En 

annan viktig faktor som resulterade i ostabila glukosnivåer var dålig följsamhet av läkemedel 

(Jarab et al. 2014). Sjuksköterskan kontrollerade att patienten tog glukoskontroller och insulinet 

på korrekt sätt. Om alla steg utfördes på rätt sätt förbättrades patientens förmåga att sköta 

egenvården vid diabetes typ 2 (Castanho Moreira et al. 2015). I två studier inom primärvården 

genomfördes sjuksköterskeledda genomgångar av stickteknik, glukoskontroll och 

insulinadministrationssätt tillsammans med patienter med diabetes typ 2 för att utvärdera om 

det utfördes på rätt sätt. Patienterna hade regelbundna uppföljningar under ett år för att 

utvärdera glukosvärdena. Patientgruppernas glukosvärden sänktes under denna tiden men 

användandet av insulinet ökade i den ena studien och i den andra var insulindoseringen 

oförändrad (Castanho Moreira et al. 2015; Skelly et al. 2009).  

 

Det framkom att patienter hade bättre följsamhet med ordinerade läkemedel om mikrovaskulära 

komplikationer redan förekom, exempelvis neuropati. Det visades att deltagarna inte tagit den 

ordinerade medicinen på grund av bristande information och kunskap gällande biverkningar 

(Jarab et al. 2014). Tidigare hälsobakgrund kunde påverka förståelse av informationen 

(Brinkhues et al. 2018; Chahardah-Cherik et al. 2018). Otillräcklig kunskap om hälsan hos 
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patienter med diabetes typ 2 berodde på olika individuella faktorer exempelvis kognitiv 

förmåga, erfarenhet (Chahardah-Cherik et al. 2018) och socialt umgänge (Brinkhues et al. 

2018). Studien Brinkhues et al. (2018) visade att bristande socialt stöd kunde associeras till hög 

risk att utveckla mikro- och makrovaskulära komplikationer. Sjuksköterskan inom kommunal 

vård skulle vara medveten om patientens sociala nätverk för att individanpassa informationen 

för att förebygga diabeteskomplikationer.  
 

3.1.2 Sjuksköterskans betydelse för god kosthållning 

Omvårdnadsinterventioner vid otillräckligt hälsofrämjande beteende hos patienter med diabetes 

typ 2 handlade om att ha motiverande samtal till god kost och informera samt undervisa om 

riskerna som kunde förekomma vid en bristande kosthållning (Skelly et al. 2009). 

Sjuksköterskan kunde informera om god kost och vilken betydelse en god kosthållning kunde 

ha på förebyggandet av komplikationer. Patienter med god kunskap om sjukdomen hade en 

större förståelse för att upprätthålla kosthållningen (Ammouri et al. 2018; Chahardah-Cherik et 

al. 2018). 

 

I en studie belystes olika omvårdnadsdiagnoser sjuksköterskan använde vid vård av patienter 

med diabetes typ 2, där två viktiga punkter var hälsofrämjande beteende och nutrition. Kunskap 

om god kosthållning hos patienter med diabetes typ 2 var viktigt för förståelse om hur glukosen 

reglerades av matintaget. Ostabila glukosnivåer orsakat av bristande kosthållning kunde vara 

en komplikation av otillräcklig kunskap eller bristande skötsel av sjukdomen (Sampaio et al. 

2017). I en annan studie som genomfördes i Iran undersöktes relationen mellan hälsokunskap 

och hälsofrämjande beteende hos patienter med diabetes typ 2. I studien hade deltagarna god 

kunskap inom nutrition och kosthållning, men bristen på hälsofrämjande beteendet gjorde att 

deltagarna inte höll dieten (Chahardah-Cherik et al. 2018).  

 

I en amerikansk studie visades att en bra näringsintervention för individer med diabetes var 

medelhavsdiet tillsammans med att äta Extra virgin olivolja eller tillsammans med olika sorters 

nötter som hade en förebyggande effekt på diabeteskomplikationer (Díaz-López et al. 2015). 

Enligt Win Tin et al. (2014) var retinopati vanligt hos patienter med diabetes typ 2 med ostabila 

glukosnivåer. En näringsintervention baserad på medelhavsdieten tillsammans med Extra 

virgin olivolja reducerade risken att få diabetesretinopati och vid senare uppföljningar hade 

risken minskat med 43%. Medelhavsdieten kompletterad med nötter minskade risken med 38%. 

Medelhavsdieten visades ha förebyggande effekt på kardiovaskulära riskfaktorer såsom 

blodtryck, glukosmetabolismen och höga lipidnivåer. Dock visade resultatet ingen minskad risk 

för njurpåverkan med dieten (Díaz-López et al. 2015). 
 

3.1.3 Sjuksköterskans betydelse vid fysisk aktivitet 

Stor del av patienterna med diabetes typ 2 var överviktiga. En relaterad faktor till övervikt var 

lägre nivåer av fysisk aktivitet än vad som var rekommenderat (Sampaio et al. 2017). Många 

patienter utförde ingen daglig fysisk aktivitet medan den rekommenderade nivån var 

regelbunden träning (Castanho Moreira et al. 2015). Fördelar med regelbunden fysisk aktivitet 

visade en positiv påverkan på glukosnivån, stabiliserade lipidnivåer och även förbättrad 

livskvalité (Alghafri et al. 2017; Chahardah-Cherik et al. 2018).   

 

Fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2 skulle anpassas efter glukosnivån. Fysisk 

träning fanns i lättare samt tyngre former. En sjuksköterska skulle informera om vilken 

träningsform som var lämpligt anpassad efter individens fysiska förmåga samt glukosnivån för 

att förebygga hyper- eller hypoglykemi (Chahardah-Cherik et al. 2018). Då det visade att 
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patienterna med diabetes typ 2 inte hade korrekt eller tillräckligt med information för att hitta 

motivation för fysisk aktivitet (Chahardah-Cherik et al. 2018; Sampaio et al. 2017; Skelly et al. 

2009). Omvårdnadsinterventioner som utfördes var att informera om vilka positiva effekter 

fysisk aktivitet hade på glukosnivån för att motivera patienterna till att utföra fysisk aktivitet 

(Chahardah-Cherik et al. 2018; Skelly et al. 2009). Sjuksköterskan inom primärvården skulle 

även informera om att vid fysisk träning sjunker glukoset och att ett mellanmål vid aktivitet 

rekommenderas för att minimera risken för hypoglykemi (Chahardah-Cherik et al. 2018). 

 

Det visades att uppföljning är ett bra verktyg för att uppnå långsiktig fysisk aktivitet. När 

interventioner var givna i en klinisk miljö och integrerade i vården för att ge bra stöttning gavs 

ett förbättrat resultat (Alghafri et al. 2017; Skelly et al. 2009). Bristande kunskap om fysisk 

aktivitet hos patienter med diabetes typ 2 ledde till mindre förståelse för de positiva effekterna 

av träning på glukosnivån. Sämre förståelse minskade motivationen till genomförandet av 

regelbunden träning (Chahardah-Cherik et al. 2018). Omvårdnadsdiagnosen som hade störst 

brist i utförandet var aktivitet och vila (Sampaio et al. 2017). I studien Smanioto et al. (2014) 

redovisades vikten av att sjuksköterskor inom somatisk vård förmedlade vetenskaplig fakta och 

undervisade patienterna om fysisk aktivitet vid diabetes typ 2. Informationen skulle 

individanpassas och uppmuntra till livsstilsförändring hos patienterna för att minska 

komplikationer.  
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4 Diskussion  
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid vård 

av patienter med diabetes typ 2 för att förebygga komplikationer. Efter databearbetning 

skapades ett huvudtema med tre underteman som utgjorde litteraturstudiens resultatdel. 
 

4.1 Resultatdiskussion 
Resultatet redogör för vilka omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskan kan utföra inom 

litteraturstudiens huvudteman för att främja god hälsa och förebygga komplikationer hos 

patienter med diabetes typ 2. Diabetes typ 2 är en sjukdom som många av patienterna sköter 

själva och därför behöver patienterna kunskap för att utföra egenvård som förebygger 

komplikationer. Litteraturstudiens resultat visade att de viktigaste omvårdnadsinterventionerna 

var motivation och hälsofrämjande beteende. Detta för att sjuksköterskan behöver motivera 

patienter till att upprätthålla interventionerna för att få en hållbar och hälsosam livsstil som 

förebygger komplikationer. Enligt Dunning (2017) var diabetes typ 2 vanligt förekommande 

hos äldre med en ohälsosam livsstil. Sjuksköterskor behöver rätt kunskap för att ge vård till 

patienter med diabetes typ 2 som är anpassad efter behoven som förekommer vid sjukdomen. 

Omvårdnadsåtgärderna ska vara individuellt anpassade till individen för att upprätthålla 

patientens fysiska förmåga och autonomi. I resultatet är få av artiklarnas studier genomförda på 

sjukhus, eftersom interventionerna som framkommit är generella interventioner kan åtgärderna 

appliceras på somatisk vård. Dock uppmärksammades inga skillnader inom 

omvårdnadsinterventioner mellan studier som genomfördes i primär- och kommunal vård samt 

somatisk vård. 

 

4.1.1 Omvårdnadsinterventioner 

Sjuksköterskan ska använda motiveringstekniker för att främja god hälsa och 

livsstilsförändringar, såsom motiverande- eller stödsamtal. Resultatet visar att motiverande 

samtal är en faktor som förändrar patientens livsstil till en hälsosam. Det stärker även resultatet 

i studierna Carr (2017); Day et al. (2017) & Dobber et al. (2019) som redovisade att 

motiverande samtal var en betydande faktor för livsstilsförändring. En hälsosam livsstil 

minskade även risken för komplikationer (Day et al. 2017; Dobber et al. 2019). När 

omvårdnadspersonal var mer involverade och engagerade till att motivera patienterna 

utvecklades en större potential att upprätthålla en hälsosam livsstil (Carr 2017). Motiverande 

samtal påverkade flera olika faktorer positivt, exempelvis viktminskning och minskad 

alkoholkonsumtion. Dessa faktorer hade en förebyggande effekt på upprepade insjuknanden 

inom hjärt- och kärlsjukdomar (Dobber et al. 2019).  Hjärt- och kärlsjukdom är en vanlig 

komplikation till diabetes typ 2 (Peovska et al. 2017) och därför kan förebyggande arbete mot 

dessa sjukdomar förbättra livskvaliteten hos patienter med diabetes typ 2.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att motiverande samtal har en positiv effekt på patientens 

förmåga till livsstilsförändringar. Ohälsosamma kostvanor, låg nivå av fysisk aktivitet och 

dåligt utförande av egenvård förändrades efter motiverande samtal samt information om 

sjukdomen och komplikationer som kunde förekomma (Day et al. 2017). Resultatet visade 

också att den sociala situationen kan påverka hur informationen tas emot (Brinkhues et al. 2018) 

vilket kan styrkas med Oh & Ell (2018) som beskriver hur socialt stöd kan hjälpa individer att 

hantera sjukdomar och även bättre hantering av diabetes typ 2. 

 

Många patienter sköter ofta diabetes-egenvården självständigt eller med hjälp av 

familjemedlemmar. Många av patienterna har haft diabetes typ 2 under en längre tid och 

sjuksköterskor bör därför respektera patienternas kunskap om sjukdomen. Eftersom 
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upplevelsen av sjukdomen varierar mellan olika individer ska omvårdnaden individanpassas 

med respekt för patientens kunskap för att bevara autonomin (Dunning 2017). Orems 

egenvårdsteori innefattar patientens behov av utförandet av egenvård för att upprätthålla hälsa, 

återhämtning av sjukdom eller hantering av sjukdomstillståndet. Egenvårdsteorin kan tillämpas 

till förebyggande arbete mot primära och sekundära komplikationer. Sjuksköterskan kan stötta 

patienten om svårigheter finns att genomföra egenvård (Masters 2015). Även om rätt 

förutsättningar finns kan det vara svårt att få den rätta hjälpen, exempelvis ekonomiska hinder. 

Enligt Issner et al. (2017) finns det svårigheter för familjer i samhällen med låg inkomst att ha 

råd med den vård som behövs.  

 

Egenvårdsinterventioner har visats vara viktigt för att undvika komplikationer. Resultatet i 

Calvin et al. (2011) och Nie et al. (2018) styrker detta. Patienter som har stor förmåga att hantera 

och utföra egenvård har en lägre risk att utveckla komplikationer. Litteraturstudiens resultat 

visade att goda kunskaper om fotvård och bra uppföljning är viktig för att undvika 

diabeteskomplikationer på lägre extremiteter (Skelly et al. 2009). I artikeln Ahmad Sharoni et 

al. (2016) påvisades att fotvårdsutbildning förbättrade fotvården och minskade associerade 

komplikationer. Uppföljningarna och utvärderingarna var av stor betydelse för upprätthållandet 

av interventionerna och minskade fotkomplikationer.  

 

Enligt Jarab et al. (2014) var dålig följsamhet av läkemedel en risk för ostabila glukosnivåer. 

Enligt Shah et al. (2013) så har äldre personer svårare att handha en bra följsamhet av 

läkemedel. Äldre har ofta fler faktorer som påverkar och gör det svårare för en bra följsamhet. 

En faktor som är av stor vikt är kostnader. Patienter som inte har råd att betala medicinen ger 

dålig följsamhet. Litteraturstudiens resultat redovisade att instruktioner och information från 

sjukvården kan förbättra följsamheten av läkemedel (Castanho Moreira et al. 2015; Shah et al. 

2013; Skelly et al. 2009). Som tidigare diskuterat finns det olika faktorer som påverkar 

läkemedelsföljsamheten hos äldre. Andra bakomliggande faktorer kan vara kognitiv svikt och 

ett bristande socialt stöd som påverkar bearbetningen och förståelsen av instruktioner och 

information, vilket leder till dålig följsamhet av läkemedel.  

 

Sjuksköterskans betydelse för god kosthållning är motiverande samtal, information, 

måltidsplanering och förståelsen av en god kosthållning som litteraturstudiens resultat visade 

(Ammouri et al. 2018; Dunning 2017). En tolkning av detta kan vara att beteendeförändring 

behöver ske hos patienterna för att motiverande samtal ska ha en betydande effekt. Forskning 

visar att det inte enbart fungerar att ge patienter råd om en god kost, om patienterna saknar 

hälsofrämjande beteende så upprätthålls inte kostråden under en längre period (Chahardah-

Cherik et al. 2018; Ammouri et al. 2018 ).  Det finns olika kostinterventioner, dock måste 

personen ha en inre motivation till en förändring av kosthållningen. Sjuksköterskan kan hjälpa 

personen att finna motivation genom information om god kosthållning och motiverande samtal. 

Resultatet i studien Issner et al. (2017) visade att hälsofrämjande interventioner stärkte 

patientens inre motivation, vilket förbättrade och ledde till att kosthållningens följsamhet blev 

bättre.   

 

En intervention för sjuksköterskan var att informera om god kosthållning för patienter med 

diabetes typ 2, exempelvis medelhavsdieten (Ammouri et al. 2018). Medelhavsdieten är en diet 

som innehåller hela spannmål, baljväxter, grönsaker, färsk frukt, olivolja och fisk. Denna diet 

har godtagits som en av de hälsosammaste dieterna i världen. Kosthållningen har även påvisats 

som en bra kost mot fetma och övervikt, vilket är ett av dagens globala hälsoproblem (Peng et 

al. 2019). Enligt Wen-Ting et al. (2018) är istället en diet med högt proteininnehåll 

rekommenderat för patienter med diabetes typ 2. Dieten ska minska nivåerna av lipider i blodet 
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samt leda till viktminskning. En kosthållning med högt proteinintag har förebyggande effekter 

på hjärt- och kärlsjukdomar. Studien visade dock ingen förändring på glukosnivåerna. Hos 

patienter med diabetes typ 2 är medelhavsdieten en bättre anpassad kosthållning då den reglerar 

lipidnivåerna, förebygger hjärt- och kärlsjukdomar samt sänker blodsockret.  

 

Sjuksköterskans betydelse för fysisk aktivitet har en positiv effekt på förhöjda glukos- och 

lipidnivåer (Alghafri et al. 2017; Chahardah-Cherik et al. 2018). Enligt Statens folkhälsoinstitut 

(2006) är intensitetsnivån på fysisk aktivitet högre än vad många kan utföra för att uppnå 

förbättringar på glukosnivån. Interventioner med fysisk aktivitet förbättrar inte glukosnivåerna 

tillräckligt för att nå rekommenderade glukosvärden hos alla individer. Andra 

omvårdnadsinterventioner, såsom god kosthållning, kan ha bättre effekt på stabila glukosnivåer. 

Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid fysisk aktivitet är att informera och motivera 

patienten till regelbunden fysisk aktivitet för att förebygga hyperglykemi och komplikationer, 

som litteraturstudiens resultat redovisat. Det visar även resultatet från Olsen et al. (2018) som 

redovisade att interventionerna var viktiga för att förändra beteendet hos patienten, vilket ledde 

till en livsstilsförändring och motivation till att utföra träning regelbundet.  

 

Enligt McKee et al. (2019) har fysisk aktivitet även en förebyggande effekt på hjärt- och 

kärlsjukdomar. Många patienter som utför fysisk aktivitet för att förebygga insjuknande i hjärt- 

och kärlsjukdomar vidhåller inte en regelbundenhet under en längre tid. Även fast patienter var 

medvetna om de positiva faktorerna av regelbunden fysisk aktivitet var det få som utförde den. 

Det visade på att beteendeförändringen om fysisk aktivitet är svår att ändra hos en person. Alert 

et al. (2019) stärker detta och förklarar på att en beteendeförändring hos personen behövs för 

att bli motiverad till att utföra regelbunden träning. Det fanns få studier som forskar på 

beteendeförändrade faktorer inom diabetes typ 2 och hur det påverkar vidhållandet av 

regelbunden fysisk aktivitet under längre perioder (McKee et al. 2019). Precis som tidigare 

diskuterat så visade Alghafri et al. (2017) att regelbunden uppföljning är viktigt för att kunna 

uppnå ett långsiktigt mål. Det förtydligade McKee et al. (2019) för att genomföra regelbunden 

träning under en längre tid och inte under kortare perioder.  

 

Om hälso- och sjukvårdspersonal är aktiva hälsofrämjare förbättras livskvaliteten och 

förebyggandet av komplikationer hos patienterna som har kroniska sjukdomar. För att lyckas 

med detta finns interventioner som sjuksköterskan kan bidra med såsom hälsoundervisning, 

träning och stöttning till egenvård som ges med kontinuitet och uppföljning (Feitosa Cestari et 

al. 2016). 
 

4.2 Metoddiskussion 
Litteraturstudien bygger på Polit och Beck´s (2016) nio steg för ett metodiskt tillvägagångssätt 

under hela studien. Databasen SweMed+ användes för att finna svenska MeSH-termer som var 

relevanta för litteraturstudiens syfte. Databaser som användes för att finna artiklar var CINAHL 

och PubMed. CINAHL är en databas som är inriktad på omvårdnad. PubMed är en medicinsk 

databas. Litteraturstudien är omvårdnadsinriktad och valda databaser ansågs relevanta med 

artiklar som besvarade studiens syfte. Relevanta sökord valdes och bearbetades utifrån 

litteraturstudiens syfte för att erhålla väsentlig forskning. Sökord som “Diabetes Mellitus type 

2”, “Nursing interventions”, “Nursing care” samt “Health promotion” valdes för att besvara 

litteraturstudiens syfte och ge studien ett bredare perspektiv om omvårdnadsinterventioner som 

förekommer vid diabetes typ 2. “Diabetes complications” valdes för att specificera sökningen 

om komplikationer som kan förekomma hos patienter med diabetes typ 2. Författarna ansåg att 

antalet genererade artiklar var tillräckligt och vidare sökningar gjordes därför inte. En 

användning av fler databaser än CINAHL och PubMed för att generera artiklar hade kunnat 
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vara relevant för att stärka reliabiliteten. Sökord som “Diet” och “Physical activity” 

prioriterades bort för en bredare sökning på omvårdnadsinterventioner hos patienter med 

diabetes typ 2 då litteraturstudien inte fokuserade på enskilda faktorer som påverkar 

sjukdomstillståndet. 

 

Litteraturstudiens inklusions- och exklusionskriterier valdes för att besvara studiens syfte och 

generera artiklar som ansågs relevanta. Det valda tidsintervallet för artikelsökningarna var 10 

år. Författarna ansåg detta relevant för att generera tillfredsställande antal artiklar. Endast 

engelska artiklar användes då båda författare behärskar språket. Artiklarnas deltagare skulle 

behandla vuxna män och kvinnor. I CINAHL fanns valmöjligheten till att filtrera artiklar som 

behandlar “all adults” medan filtret i PubMed utgår från 19 år och uppåt. Detta kan ifrågasätta 

sökningens validitet, men författarna beslutade att genomföra sökningarna då åldersskillnaden 

var liten. Artiklarna skulle involvera sjuksköterskor som arbetar med patienter som har diabetes 

typ 2 eller patienter som har sjukdomen för att finna artiklar som ansågs relevanta för 

litteraturstudiens syfte. För att stärka artiklarnas reliabilitet användes endast material som hade 

blivit vetenskapligt granskade och var Peer reviwed eller Index for Medline.  

 

Författarnas modersmål är svenska och mestadelen av litteraturen som är använd är skriven på 

engelska. På grund av detta kan det föreligga feltolkningar av materialet. Materialet lästes först 

individuellt och sedan gemensam för att undvika feltolkningar av resultatet i så stor mån som 

möjligt. När ett ord var otydbart gjordes en internetsökning och författarna har då fått en bättre 

kontext av ordet och lättare att tolka innebörden.  

 

Majoriteten av resultatartiklarna genomförde studierna inom primär- eller kommunal vård och 

inte på sjukhusmiljöer, vilket kan ifrågasätta studiens överförbarhet till somatisk vård. Flera av 

artiklarna redovisade inte antalet bortfall i studierna, vilket kan ifrågasätta litteraturstudiens 

reliabilitet. Samtliga artiklar i litteraturstudien var kvantitativa. De kvantitativa artiklarna 

visade ett resultat för en större population och inte individuellt. Diabetes typ 2 är ett 

folkhälsoproblem och flera av undersökningarna gjordes därför på populationer för att utreda 

vilka faktorer som kan påverka sjukdomen i ett bredare perspektiv. Resultatet kan därför tolkas 

på ett missvisande sätt för en enskild individ men kan visa en korrekt tolkning för en större 

population. Artiklarnas undersökningar utfördes i många olika länder vilket stärker 

litteraturstudiens resultat på ett internationellt perspektiv. Inga av litteraturstudiens artiklar 

utfördes i Norden, vilket kan ifrågasätta studiens kliniska applicering inom sjukvården i 

Norden. 

4.3 Slutsats 
I litteraturstudiens resultat framkommer det att motivation har en betydande roll för förändring 

av hälsofrämjande beteende och följsamhet till olika livsstilsråd som sjuksköterskan ger. 

Sjuksköterskan ska utbilda patienterna inom god kosthållning och regelbunden fysisk aktivitet 

för att förebygga diabeteskomplikationer. Många patienter med diabetes typ 2 utför ofta 

egenvård i hemmet och rätt kunskap behövs för att ta lämpliga beslut gällande sjukdomen. 

Sjuksköterskan har en betydande roll vid information och utbildning hos patienter om 

omvårdnadsinterventioner som förebygger komplikationer. Har patienterna god kunskap om 

fördelarna med en hälsosam kosthållning, fysisk aktivitet och god egenvård finns större 

potential till följsamhet av livsstilsråden. Sjuksköterskan ska även besitta rätt kunskap om 

lämpliga omvårdnadsåtgärder för att utföra god omvårdnad och främja god hälsa.  
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4.4 Klinisk betydelse 
Litteraturstudiens resultat kan vara ett hjälpmedel för sjuksköterskor vid vård av patienter med 

diabetes typ 2 för att främja god hälsa och förebygga komplikationer. Sjuksköterskan har en 

stor betydelse när det kommer till vård av patienter med diabetes typ 2. Det är inte bara 

interventionerna som förebygger komplikationer, även undervisning och information har stor 

betydelse. Förstår sjuksköterskan sambandet mellan fungerande och ihållande interventioner 

samt kunskapen bakom det så kan sjuksköterskan bidra till förebyggande arbete av 

diabeteskomplikationer och förbättra patientens välmående.  
 

4.5 Fortsatt forskning 
Arbetet med litteraturstudien visade att få studier undersökte om interventioner som 

genomfördes av primär- eller kommunal vård fungerar på sjukhusmiljöer. Som tidigare nämnt 

så ökar diabetes typ 2 i hela världen och sjuksköterskor möter patienter i flera olika vårdmiljöer. 

Vidare forskning borde genomföras och visa större inriktning på omvårdnadsåtgärder i 

sjukhusmiljöer. Sjuksköterskor ska ha rätt kunskap för att kunna genomföra evidensbaserade 

interventioner i rätt miljö. Mer forskning behöver även genomföras för att undersöka 

förebyggande interventioner mot diabeteskomplikationer. Förebyggande arbete borde 

genomföras på individer som inte har sjukdomen för att sänka diabetesprevalensen. 
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Datainsamling: Enkät 

Antal: 797 deltagare.  

Bortfall: 2654 deltagare. 

Studien visade ett samband mellan ett bristande 

socialt umgänge och makro- och mikrovaskulära 

komplikationer. Sjuksköterskor skulle förstå 

betydelsen mellan ett bristande socialt umgänge och 

komplikationer för att uppmärksamma att de 

faktorerna kunde associeras med varandra.  

Castanho-

Moreira, R. 

et al.  

 

Brasilien, 

2015. 

Studiens syfte var att utvärdera 

effekten av sjuksköterskeledda 

interventioner för att minska 

HbA1c-nivåerna inom 

primärvården. 

Metod: Kvantitativ studie. 

Experimentell studie.  

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: 

Primärvårdskliniker.  

Antal: 80 deltagare.  

Bortfall: 3 deltagare.  

Interventionerna minskade HbA1c-nivåerna under 6 

och 12-månaders uppföljningarna hos patienter med 

diabetes typ 2.  

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 1: Artikelmatris 

Författare, 

land och 

årtal 

Syfte Metod Huvudresultat 

Chahardah-

Cherik, S. et 

al.  

 

Iran,  

2018. 

Studiens syfte var att finna samband 

mellan hälsokunskap och hälsofrämjande 

beteende hos patienter med diabetes typ 

2. 

Metod: Kvantitativ 

studie. 

Korrelationsstudie.  

Urval: 

Bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: Två 

diabeteskliniker i Iran. 

Antal: 175 deltagare. 

Bortfall: Särskild 

bortfallsanalys. 

Patienters hälsofrämjande beteende är tillräckligt 

medan hälsokunskapen otillräckligt för att kunna 

utföra god egenvård.  

Díaz-López, A. 

et al.  
 
USA,  

2015.  

Studiens syfte var att utvärdera vikten av 

olika dieter för förekomsten av 

mikrovaskulära diabeteskomplikationer. 

Metod: Kvantitativ. 

Kohortstudie. 

Urval: 

Individer mellan 55-80 år 

som har diabetes typ 2. 

Datainsamling:  

Primärvården och 11 

sjukhus i Spanien. 

Antal: 3614 deltagare. 

Bortfall: Redovisas inte.  

Resultatet visade att medelhavsdieten hade en 

förebyggande effekt på diabeteskomplikationer. 

Kardiovaskulära riskfaktorer och komplikationer 

minskade på grund av kostförändringen. 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 1: Artikelmatris 

Författare, 

land och årtal 

Syfte Metod Huvudresultat 

Jarab, A. S. et 

al. 

 

Holland, 

2014. 

Studiens syfte var att utforska faktorer 

som kan leda till ökad följsamhet av 

läkemedelsintag hos patienter med 

diabetes typ 2. 

Metod: Kvantitativ.  

Icke exprimentell 

kohortstudie. 

Urval: 

Patienter som var över 18 år 

och som haft diabetes typ 2 i 

minst ett år. 

Datainsamling: 

Information från 

vårdjournaler och 

frågeformulär. 

Antal: 171 deltagare. 

Bortfall: Redovisas inte. 

Följsamheten av medicin på patienter som har 

diabetes typ 2 är bristfällig. 

Khalid, J. M. 

et al. 

 

England, 

2014. 

Studiens syfte var att undersöka 

kostnader och risker av inneliggande 

patienter med Diabetes typ 2 i 

England. 

Metod: Kvantitativ.  

En icke experimentell 

kohortstudie. 

Urval: 

Konsekutivt urval 

Datainsamling: 

General Practice Research 

Database (GPRD) och 

Hospital Episode Statistics 

(HES) 

Antal: 57993 deltagare. 

Bortfall: Inget bortfall. 

Patienter med diabetes typ 2 som var inlagda på 

sjukhus för både diabetesrelaterade sjukdomar och 

icke diabetesrelaterade sjukdomar visade sig göra en 

betydelsefull belastning för sjukvården. 



 
 

 
 

Bilaga 1: Artikelmatris 

Författare, 

land och årtal 

Syfte Metod Huvudresultat 

Sampaio, F. C. 

et al. 

 

Colombia,  

2017 

Studiens syfte var att undersöka 

omvårdnadsdiagnoser hos personer med 

diabetes och högt blodtryck.  

Metod: Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie. 

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Hälsoundersökning. 

Antal: 175 deltagare. 

Bortfall: Särskild 

bortfallsanalys. 

Majoriteten av deltagarna var mycket 

påverkade av diabetessjukdomen och 

relaterade komplikationer.  

Skelly A. H. et 

al. 

USA,  

2009. 

Studiens syfte var att testa effektiviteten av 

symtomfokuserade diabetesinterventioner av 

sjuksköterskor inom primärvården. 

Metod: Kvantitativ. 

Experimentell studie. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: 

Information från hälsokliniker. 

Kvinnor över 50 år med 

diabetes typ 2.  

Antal: 180 deltagare. 

Bortfall: 17 deltagare. 

Egenvården, blodsockernivån och 

livskvaliteten förbättrades för hela 

populationen vid kontinuerlig 

uppföljning.  

 



 
 

 
 

Bilaga 1: Artikelmatris 

Författare, 

land och årtal 

Syfte Metod Huvudresultat 

Smanioto, F. 

N. et al.  

 

Brasilien, 

2014. 

Studiens syfte var att analysera innebörden av 

egenvård för att förebygga sårbildning på fötterna 

hos patienter med diabetes. 

Metod: Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie.  

Urval: Patienter med 

diabetes typ 2 som är äldre 

än 40 år. 

Datainsamling: 

Vårdavdelningar. 

Antal: 1515 deltagare.  

Bortfall: Redovisas inte. 

Förebyggande egenvård av fotsår är 

specifik fotvård och glukoskontroller.  

Win Tin, S. T. 

et al. 

 

Irland,  

2014.  

Studiens syfte var att fastställa förekomsten av 

diabeteskomplikationer och förknippade 

riskfaktorer bland personer med diabetes typ 2. 

Metod: Kvantitativ. 

Tvärsnitts-studie. 

Urval: Strategiskt urval.  

Datainsamling:  

Hälsoundersökning. 

Laboratorieprover. 

Antal: 459 deltagare. 

Bortfall: Redovisas inte.  

Studien upptäckte att det finns en stor 

utbredning av diabeteskomplikationer 

och riskfaktorer. 

 


