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Abstrakt       

 
Bakgrund: Diabetes är en växande folksjukdom med många komplikationsrisker. 

Sjukdomen är starkt kopplad till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar och kräver stora 

livsstilsförändringar och kunskap hos de som är drabbade av sjukdomen. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva betydelsen av 

förebyggande faktorer för hjärt-kärlkomplikationer hos personer med Typ 2 

diabetes. 

Metod: Litteraturöversikten sammanställer tidigare studier om diabetiker med risk för 

hjärt-kärlsjukdomar. Sökningarna resulterade i 14 kvantitativa artiklar. Analys gjordes 

med inspiration av beskrivande innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: Riskfaktorer för utvecklande av hjärt- 

kärlsjukdomar, Kunskapens betydelse för utvecklande av hjärt-kärlkomplikationer och 

Livsstilsförändringar för förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar. Livsstilsförändringar 

minskade riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar samt gav en förbättrad livskvalitet, dock 

hade människor med diabetes dålig uppfattning om sina risker. 

Diskussion: Egenvård, livsstilsförändringar och patientutbildning om hälsa 

motiverade till förbättra diabetesvården och minskad risk för hjärt- 

kärlkomplikationer hos diabetiker. Människor med diabetes hade stort behov av 

information, kunskap och stöd för att öka livskvaliteten. 

Slutsats: Egenvårdsprogram och livsstilsförändringar minskar risker för 

utvecklandet av hjärt-kärlsjukdomar hos diabetiker. Svårigheter kan ses i 

patienternas kännedom om riskfaktorer och hur följsamheten kan förbättras. Det 

krävs information och stöd av sjuksköterska för att förbättra resultaten. 

 

 

Nyckelord: kunskap, litteraturöversikt, livsstil, preventiv hälsovård, 

riskfaktorer 
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INLEDNING 

Hjärt- kärlkomplikationer är en stor riskfaktor för diabetiker som bör tas på största 

allvar. Sjuksköterskan har en betydande roll i det förebyggande arbetet vad gäller 

information och råd om livsstilsförändringar, egenvård och hälsa. 

 

Med tanke på att diabetes är en folksjukdom som blir allt vanligare i hela världen 

och det stora antalet komplikationer som följer med sjukdomen ville vi beskriva 

vilka riskfaktorer som finns och vilka förändringar som bör göras i vardagen för 

dessa människor. För att förhindra tillväxten är det av stor vikt att vårdpersonal 

och personer med diabetes får information och blir medvetna om hur livsstilen 

påverkar sjukdomens utveckling.   

 

BAKGRUND 

I Sverige räknar man med att det finns fler än 300 000 människor med diabetes 

(Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2007, s. 5). Om bara 10 till 

15 år tros cirka 300 miljoner av världens befolkning ha drabbats av sjukdomen 

(Hjärt- Lungfonden, 2009, s. 3). Typ 2- diabetes har tidigare ansetts vara en 

ålderssjukdom men har på senare tid börjat gå ner i åldrarna. Detta beror bland 

annat på att vi får ett allt mer stillasittande liv, äter felaktig kost och fler 

människor upplever en högre nivå av stress än tidigare (Hjärt- Lungfonden, 2009, 

s. 7, 13). 

 

Diabetes och hjärt- kärlsjukdom 

Enligt Schnell (2005) är diabetes starkt kopplat till utvecklingen av hjärt- 

kärlsjukdomar. Stirban och Tschoepe (2008) menar att människor med diabetes 

löper tre till fem gånger högre risk att dö av hjärtsjukdom än människor utan 

diabetes och att livsstilen är en av de viktigaste faktorerna som avgör hur snabbt 

sjukdomen utvecklas. Enligt Hjärt- Lungfonden (2009, s. 7) kommer ofta Typ 2- 

diabetes smygande och man kan därför ha sjukdomen under lång tid innan den 

observeras. 

 

Hjärt- Lungfonden (2009, s. 8-9) skriver att de stora kärlväggarnas funktion 

försämras på grund av det ökade blodsockervärdet, vilket ger en försämrad 

blodcirkulation och syresättning, även blodfetternas struktur förändras och 

skyndar på åderförfettningen i kärlen vilket i sin tur kan leda till blodproppar. 
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Enligt Hjärt- Lungfonden (2009, s. 17) har studier visat att cirka 20 procent av de 

som behandlas för hjärtinfarkt har en fastställd diabetes. Av alla fall med 

hjärtinfarkt räknar man med att cirka tre fjärdedelar har en blodsockerstörning 

som för många dessförinnan varit dold. Risken för komplikationer som kan 

efterfölja en hjärtinfarkt, så som arytmier och andra funktionsnedsättningar i 

hjärtat, är högre hos en diabetiker än hos en icke- diabetiker. 

 

Minska risken för hjärt- kärlkomplikationer 

Stirban och Tschoepe (2008) menar att för att minska kärlkomplikationerna vid 

diabetes är det viktigt att ha ett kontrollerat medelvärde av blodsockret (HbA1c), 

ett blodtryck som inte överstiger 130/80 och att LDL
1
 kolesterolet ligger på en 

önskvärd nivå samt att utföra de livssilsförändringar som krävs. 

 

Enligt Alvarsson et al. (2007, s. 86) kan värdet på blodsockret variera under 

dygnet eller under perioder beroende på till exempel infektioner, psykisk stress, 

kost och humör. Att blodsockret ligger på en så jämn nivå som möjligt minskar på 

sikt risken för komplikationer. Därför menar Alvarsson et al. (2007, s. 86, 92) att 

egenkontroll av blodsockret tas med jämna mellanrum samt att även HbA1c 

kontrolleras tre till fyra gånger per år. 

 

Enligt Alvarsson et al. (2007, s. 128-130) har hereditet en betydelse för utveckling 

av diabetes och dess komplikationer. Även rökning är en faktor som genom att 

utsätta blodkärlen för stress höjer blodtrycket och minskar kroppens 

glukosupptag. Alvarsson et al. (2007, s. 76) skriver att livsstilsförändringar som 

fysisk aktivitet, ändrade kostvanor och viktnedgång är en av stöttepelarna för att 

förhindra övervikt och bukfetma. Eftersom övervikt är en faktor som medverkar 

till utvecklandet av diabetes och en stor komplikationsrisk är det av betydelse att 

behandla eller förebygga detta.  

 

Vidare skriver Alvarsson et al. (2007, s. 112-113) att ämnesomsättningen 

försämras ju äldre vi blir. Diabetiker bör avväga den fysiska aktiviteten med 

mängd konsumerade kalorier. Ett stort energiintag och en liten mängd fysik 

                                                           
1
 Ett kolesterol som ökar blodplättarnas förmåga att bilda blodproppar. Vid ett högt LDL- värde 

ökar risken för hjärt- kärlkomplikationer. (URL 1). 
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aktivitet leder automatiskt till viktuppgång, vilket även försämrar kroppens 

upptagningsförmåga av glukos.  

 

Kunskap och motivation 

Schreursa, Collanda, Kuijera, de Riddera och van Elderenc (2003) skriver att 

människor med diabetes måste veta vad som främjar hälsa
2
 och livskvalitet

3
. För 

att klara av att göra dessa livsstilsförändringar måste man ha grundkunskaperna i 

egenvård och ha en vilja att utföra dessa åtgärder, vilket kan vara svårt då många 

diabetiker förnekar att de lider av en kronisk sjukdom. Lacey, Chyun och Grey 

(2000) och Schreursa et al. (2003) anser att en god kunskap om sjukdomen 

förbättrar egenvården, därför är utbildning om sjukdomen och dess 

komplikationer av stor vikt.  

 

Lacey et al. (2000) skriver att diabeteshantering är en daglig kamp i sig för de som 

är drabbade och ändå ska motivationen att utföra livsstilsförändringar finnas. Att 

äta väl, införa rökstopp och röra på sig är viktiga faktorer för att minska risken att 

utveckla hjärt- kärlkomplikationer men det är samtidigt optimalt att ha kontroll på 

glukosnivå, blodtryck, vikt och kolesterol.  

 

Därför vill vi beskriva vilka faktorer som bidrar till minskad utvecklingen av 

hjärt- kärlkomplikationer hos personer med typ 2 diabetes. 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva betydelsen av förebyggande 

faktorer för hjärt- kärl komplikationer hos personer med Typ 2 diabetes. 

Frågeställningar: 

 Vilka riskfaktorer finns för utvecklandet av hjärt- kärl komplikationer? 

 Vilken kunskap har patienter med diabetes vad gäller hjärt- 

kärlkomplikationer? 

 Vilken betydelse har livsstilsförändringar för att förebygga hjärt- 

kärlkomplikationer? 

                                                           
2
 Kroppsligt och mentalt välbefinnande. (URL 2) 

3
 Förmåga att hantera sin situation och en upplevelse av välmående (URL 3). 
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METOD 

Uppsatsen är en litteraturöversikt och är tänkt att söka, granska och sammanställa 

litteratur av tidigare empiriska studier utifrån vårt ämnesområde (Forsberg & 

Wengström, 2003, 29-30). 

 

Litteratursökning  

Sökning av litteratur skedde i databaserna PubMed och CINAHL med vedertagna 

MeSH- termer. De valda sökorden var: myocardial ischemia, cardiovascular 

disease, coronary heart disease, complications, diabetes mellitus, diabetic 

angiopathy, preventive care, prevention, self care, nursing, health education och 

education. Begränsningar vid sökningarna var: Only items with abstract, English, 

Swedish, all adults, humans och nursing journals. Översikt av litteratursökning 

ses i tabell 1. 

 

Urval 

Artiklar vars titel överensstämde med syfte och frågeställningar valdes ut för 

vidare granskning. Artiklar vars abstract inte uppfyllde kriterierna och de som inte 

fanns att tillgå i fulltext valdes bort. Artiklar som valts ut till vidare granskning 

men som återkom vid senare sökningar förkastades efter läsning av titel. Efter 

kvalitetsbedömning förkastades artiklar med låg evidens. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle beskriva forskning om riskfaktorer och 

förebyggande omvårdnad inom diabetes för att hindra utvecklingen av hjärt- 

kärlkomplikationer. Artiklarna skulle vara publicerade inom de senaste 10 åren. 

Exklusionskriterier var artiklar ur medicinskt perspektiv, review-artiklar eller om 

de vid kvalitetsbedömningen blev klassade som grad III. 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Datum Data 

bas 

Sökord Avgränsningar Ant 

träff 

Förkast

ade 

Utvald 

(antal) 

Anv i 

resultatet 

100201 Pub 

Med 

Diabetic 

angiopathy 

complications  

self care 

prevention 

Only items with 

abstracts, 

English, adults 

19+ 

53 *42 

**9 

2 Thoolen et 

al. (2007). 

Piette et 

al. (2006). 

 

100202 Pub 

Med 

 Diabetes 

mellitus  AND 

preventive care 

AND 

myocardial 

ischemia 

Only items with 

abstracts, 

English, adults 

19+ 

29 **27 2 Frijling et 

al. (2004). 

Oliver-

McNeil & 

Artinian 

(2002).  

100202 Pub 

Med 

Diabetes 

mellitus 

Self care 

coronary heart 

disease 

Only items with 

abstracts, 

humans, 

English, adults 

19+ 

58 **53 

***3 

 

2 Lemon et 

al. (2004). 

Toobert et 

al. (2003). 

 

100204 Pub 

Med 

Diabetes 

mellitus 

myocardial 

ischemia 

prevention self 

care 

Only items with 

abstracts, 

English, 

Swedish, adults 

19+ 

18 *7 

**6 

***4 

1 Smith et 

al. (2004) 

100208 Pub 

Med 

Diabetes 

mellitus 

cardiovascular 

disease  

prevention 

nursing 

Only items with 

abstracts, 

English, 

Swedish, adults 

19+ 

118 *92 

**20 

***2 

****1 

3 Chyun et 

al. (2006). 

Ko et al. 

(2004). 

Wattana et 

al. (2007). 

100209 Pub 

Med 

Diabetes 

mellitus 

cardiovascular 

disease 

health  

education 

Only items with 

abstracts, 

English, 

Swedish, adults 

19+, humans, 

nursing journals 

81 *62 

**17 

2 Asimakop

oulou et 

al. (2008). 

King & 

Wolfe 

(2009). 

100224 CINA

HL 

Diabetes 

mellitus AND 

education AND 

CVD 

Adult 65+ years 22 *21 

 

1 Pi- Sunyer 

et al. 

(2007) 

100224 CINA

HL 

Diabetes 

mellitus AND 

prevention AND 

CVD 

Adult 19-44 

years, adult 65+ 

years 

21 *20 1 Giorda et 

al. (2008).  

 

*antal förkastade efter läsning av titel 

**antal förkastade efter läsning av abstract 

***ej tillgängliga i fulltext 

****antal förkastade efter kvalitetsbedömning 
 

Värdering 

Under granskning användes en bedömningsmall för kvantitativa studier av 

Carlsson och Eiman (2003, s. 17), se bilaga 1. Granskningsmallen innehöll 

bedömning av abstrakt, introduktion och syfte följt av ett metodavsnitt där 
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”patienter med lungcancerdiagnos” ändrades till ”patienter med diabetes”. Efter 

det bedömdes resultat, diskussion och slutsatser. Poängen för artiklarna 

sammanställdes och graderades där grad I uppfyllde god kvalitet och grad III 

uppfyllde låg kvalitet. De artiklar som uppfyllde kraven för klass I och II 

användes i litteraturöversikten. Artiklarna värderades och diskuterades 

tillsammans för att uppnå samstämmighet.  

 

Analys 

Sökningarna resulterade i enbart kvantitativa artiklar. Enligt Polit och Beck (2008, 

s. 15-16) ligger kvantitativ forskning nära det positivistiska paradigmet där 

fenomen ska studeras objektivt och neutralt. Ett strukturerat tillvägagångssätt 

används för att samla in och analysera information som strävar efter att göras 

generaliserbart. Som analysmetod valdes en beskrivande innehållsanalys som i 

likhet med Polit och Beck (2008, s. 132) söker mönster och regelbundenheter 

samt avvikelser. Tillvägagångssättet utgick ifrån Fribergs (2006, s. 121-122) 

förslag på hur studier till en litteraturöversikt analyseras. Övergripande områden 

identifieras genom att studierna läses igenom ett antal gånger. Sedan söks likheter 

och skillnader inom de områden som är tänkta att studeras. Därefter görs en 

sammanställning av dessa områden. Ett exempel på analysförfarande kan ses i 

bilaga 2. 

 

Tillvägagångssätt: 

 Inkluderade artiklar lästes igenom förutsättningslöst av oss båda och 

diskuterades för att få en försäkran om att studierna uppfattats på samma sätt. 

 Fokus lades på resultatdelen. 

 Likheter och skillnader söktes i studiernas resultatinnehåll. 

 Studiernas resultat analyserades och subkategorier identifierades. 

 Subkategorierna ströks under med olika färger beroende på vilket område det 

berörde. 

 Gemensamma kategorier bildades utifrån subkategorierna. 

 Subkategorierna i varje artikel analyserades och jämfördes med varandra för 

att få fram ett resultat. 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Endast studier som fått godkännande från en etisk kommitté eller där etiska 

aspekter övervägts har inkluderats i litteraturöversikten. Vi har översatt och tolkat 

resultatet med aktsamhet för att inte förändra det ursprungliga innehållet. Enligt 

Forsberg och Wengström (2003, s. 73-74) ska endast studier som fått 

godkännande från etisk kommitté eller där de etiska aspekterna noggrant 

övervägts väljas ut att ingå i litteraturöversikten och alla artiklar redovisas och 

presenteras oavsett resultat. 

 

RESULTAT 

Resultatet innefattar 14 kvantitativa artiklar, en från vardera Storbritannien, Kina, 

Thailand, Chile, Italien, två från Nederländerna och sju från USA. Artiklarna i 

resultatet redovisas översiktligt i bilaga 3. 

 

Analysen resulterade i tre kategorier och sex subkategorier, se figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Översikt av resultatdelens kategorier. 
 

 

Riskfaktorer för utvecklande av hjärt- kärlsjukdomar 

Vanliga riskfaktorer  

Den gemensamt vanligaste riskfaktorn för hjärt- kärlsjukdomar var hos Giorda et 

al. (2008), Smith, Chen, Au, McDonell och Fihn (2004) och Oliver-McNeil och 

Artinian (2002) högt blodtryck (hypertoni). Giorda et al. (2008) som utvärderade 
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typ 2 diabetikers riskfaktorer för att drabbas av hjärt- kärlsjukdom och Smith et al. 

(2004) som undersökte kardiologiska riskfaktorer hos diabetiker visade att hög 

ålder och manligt kön var stora riskfaktorer. Hos Oliver-McNeil och Artinian 

(2002) som undersökte kvinnors kardiovaskulära riskfaktorer och deras 

uppfattning om dessa visade det sig att deltagarna hade många riskfaktorer där 

klimakteriet var den vanligaste följt av höga blodfetter. 

 

Giorda et al. (2008) visade att deltagare med återkommande hjärt- kärlsjukdom 

hade högt totalt kolesterol och höga triglycerid
4
 nivåer, de var ofta amputerade, 

hade tidigare mikrovaskulära komplikationer och var medicinerade med insulin 

och lipidsänkande läkemedel. Den största riskfaktorn för hjärt- kärlsjukdom var 

en tidigare episod av någon kardiovaskulär sjukdom. Smith et al. (2004) visar 

även att rökning var en stor riskfaktor för deltagarna. 

 

Att minska riskfaktorer  

I studien av Thoolen et al. (2007) fick deltagarna antingen en intensiv medicinsk 

behandling, en kurs i egenvård eller både och för att förbättra sin diabetes. 

Resultatet visade att blodtrycket i båda interventionsgrupperna minskade 

signifikant de första månaderna jämfört med kontrollgrupperna där blodtrycket 

istället höjdes.  I egenvårdsgruppen kunde även en betydande viktminskning ses 

till följd av utbildningen i egenvård. Vidare i Thoolen et al. (2007) fick deltagare 

med den intensiva medicinska behandlingen signifikant lägre totalt kolesterol och 

LDL än deltagare som ingick i kontrollgruppen. Egenvårdsinterventionen gav 

dock ingen betydande reducering av blodfetter. I studien reducerades HbA1c hos 

både de som fick vanlig behandling och intensiv medicinsk behandling, men 

resultatet hade ingen signifikans. Egenvårdsinterventionen hade dock ingen effekt 

på HbA1c. Studien visade att egenvårdsinterventioner effektivt kan minska 

riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar. Både som ett fristående program och i 

kombination med intensiv medicinsk behandling. 

 

Toobert et al. (2003) visade att efter en intervention i form av livsstilsförändringar 

kunde en signifikant reducering av både midjeomfång och body mass index 

(BMI) ses i interventionsgruppen. Signifikanta skillnader i HbA1c och blodfetter 

                                                           

 
4
 En del av blodfettet som efter slutlig sammansättning bildar HDL och LDL-kolesterol (URL 4) 
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kunde också ses i studien med fördel för de deltagare som genomgick ett 

livsstilsprogram. Toobert et al. (2003) visade att även blodtrycket sänktes i 

interventionsgruppen, detta var dock inte betydande. Värdet på totalt kolesterol, 

LDL och HDL
5
- kolesterol och triglycerider reducerades med fördel för 

deltagarna i interventionsgruppen men detta var dock inte signifikant. 

Interventionen visade att livsstilsförändringar kan leda till kliniska förbättringar i 

riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom. 

 

Deltagarna i studien av Ko, Li, Kan och Lo (2004) fick genomgå ett 

utbildningsprogram om hälsa vilket resulterade i att interventionsgruppen 

signifikant reducerade sitt diastoliska
6
 blodtryck, HbA1c, midjeomfång, totalt 

kolesterol och LDL kolesterol. Kontrollgruppen hade å andra hand också 

reducerat sitt totalkolesterol och LDL kolesterol. Studien visade att regelbunden 

hälsoutbildning hos diabetiker är användbart för bättre kontroll av riskerna för att 

utveckla hjärt- kärlsjukdomar. 

 

Wattana, Srisuphan, Pothiban och Upchurch (2007) använde sig av ett 

egenvårdsprogram som intervention i sin studie. Deltagarna i 

interventionsgruppen sänkte sitt diastoliska blodtryck, kolesterolvärde och HbA1c 

signifikant och hade en reducering gällande BMI efter utfört egenvårdsprogram, 

detta var dock inte signifikant. Deltagarna i kontrollgruppen reducerade sitt 

systoliska
7
 blodtryck under studiens gång. Wattana et al. (2007) visade att 

interventionsgruppen nådde målen för diabeteskontroll i större utsträckning och 

de behövde inte heller öka läkemedelsdosen i samma omfattning som 

kontrollgruppen. Deltagarna i interventionsgruppen reducerade sina risker för 

hjärt- kärlsjukdomar avsevärt under studiens 24 veckor. 

 

Pi- Sunyer et al. (2007) utvecklade en intensiv livsstilsintervention för att minska 

risken för hjärt- kärlsjukdomar hos sina deltagare. I studien minskade 

interventionsgruppens midjeomfång och vikt signifikant jämfört med 

kontrollgruppen. De hade även reduceringar i diabetes-, blodtrycks- och 

lipidsänkande läkemedel. Blodtrycket reducerades i både interventionsgruppen 

                                                           
5
 Det goda kolesterolet som har en skyddande inverkan mot hjärt- kärlsjukdomar (URL 1) 

6
 Blodtryck under hjärtats vilofas (URL 5) 

7
 Blodtryck under hjärtats kontraktionsfas (URL 5) 
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och i kontrollgruppen men reduktionen var av större signifikans hos de deltagare 

som ingått i livsstilsinterventionen. Även lägre triglycerider, HDL kolesterol och 

ett reducerat HbA1c uppmärksammades hos deltagarna i interventionsgruppen. 

Livsstilsinterventionen visade en allmän förbättring i både diabeteskontroll och 

risker för utvecklande av hjärt- kärlsjukdomar. 

 

I studien av Lemon et al. (2004) fick deltagarna i interventionsgruppen 

nutritionsrådgivning från en dietist. Interventionsgruppen visade en signifikant 

nedgång i både vikt och BMI. Denna grupp sänkte även sitt systoliska blodtryck 

under de sex månader som studien pågick. Deltagarna förbättrade också sin 

blodsockerkontroll signifikant och värdet på både HbA1c och fasteglukos 

minskade. I interventionsgruppen uppmärksammades även lägre kolesterolnivåer 

och deltagarna minskade avsevärt sina riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar under 

studien. De som träffade dietisten oftare fick också de bästa resultaten. 

 

King och Wolfe (2009) utvärderade ett nytt diabetesprogram. I denna studie 

reducerades det systoliska blodtrycket signifikant i både interventions- och 

kontrollgruppen men det var bara i kontrollgruppen som LDL- kolesterolet 

minskade. HbA1c reducerades i interventionsgruppen men vann ingen signifikans 

då urvalet var litet. 

  

Kunskapens betydelse för utvecklande av hjärt- kärlkomplikationer 

Bristande medvetenhet om riskfaktorer  

Asimakopoulou, Skinner, Spimpolo, Marsh och Fox (2008) och Frijling et al. 

(2004) fann att personer med diabetes hade en tendens att överskatta sin risk för 

hjärt- kärlkomplikationer. Asimakopoulou et al. (2008) visade att deltagarnas 

uppfattning om att själva utveckla en hjärt-kärlsjukdom var 3.5 gånger högre än 

den faktiska risken. Även i Oliver-McNeil och Artinians (2002) och Piette et al. 

(2006) studier hade deltagarna bristfälliga uppfattningar då de underskattade sina 

risker att drabbas av hjärt- kärlkomplikationer.  

 

Piette et al. (2006) visar att många deltagare endast gjorde sporadiska 

diabeteskontroller och att anledningen var att de själva kände sig vid god hälsa 

och alltså inte såg anledningen att behöva kontrollera HbA1c, blodtryck och 

lipider. Däremot visade det att patienter som hade en verkligt inadekvat 
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uppföljning av kontrollerna hade allvarliga problem med hälsan. Oliver-McNeil 

och Artinian (2002) visar att endast ett fåtal av deltagarna kunde identifiera sina 

riskfaktorer. Riskfaktorer som dokumenterats i journaler var fler och skilde sig 

från de riskfaktorer som angivits av deltagarna. Den vanligaste riskfaktorn som 

deltagarna identifierade var hereditet som efterföljdes av hypertoni, diabetes, högt 

kolesterol och stress.  

 

Enligt Frijling et al. (2004) beror förmågan att uppskatta sin absoluta risk för att 

utveckla hjärt- kärlkomplikationer på flera faktorer. Förmågan att uppskatta 

faktisk risk var bättre hos dem med lägre ålder, högre utbildning, lägre 

alkoholkonsumtion, hög upplevd intern locus of control
8
 och låg extern locus of 

control. Även de av manligt kön hade mer rätt om sin uppskattade risk. Hög ålder, 

rökning, hereditet för hjärt-kärlsjukdom, självskattad dålig hälsa, låg nivå för 

upplevd intern locus of control och hög nivå av extern locus of control gjorde att 

deltagarna kände en ökad risk. Oliver-McNeil och Artinian (2002) visade på 

brister i kunskap om riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar. De deltagare som fick 

blodtrycksbehandling trodde bland annat inte längre att hypertoni var en riskfaktor 

för dem. Menopaus, ålder och brist på motion var de riskfaktorer som 

identifierades minst hos deltagarna. 

 

Enligt Oliver-McNeil och Artinian (2002) fanns följande riskreducerande 

beteenden bland deltagarna; stresshantering, nutrition, andlighet, ansvar för sin 

hälsa och fysisk aktivitet. Nivåerna av riskreducerande beteenden var måttliga och 

nivåerna av fysisk aktivitet var låg. Det fanns inget signifikant förhållande mellan 

kunskap om risk och riskreducerande beteenden. Det fanns heller inget signifikant 

förhållande mellan upplevd risk och riskreducerande beteenden.  

 

Behov av information om riskfaktorer 

I studien av Oliver-McNeil och Artinian (2002) var många deltagare bland annat 

inte medvetna om att HDL är ett bra kolesterol, att träning ökar hjärtfunktionen, 

att trötthet efter träning är ett tecken på överansträngning och att det finns ett 

samband mellan stress och hjärtsjukdom. De var inte medvetna om vilka risker de 

                                                           
8
 Teori inom psykologi och sociologi. Människors tankar om vad som orsakar bra eller dåliga 

saker i livet, vart kontrollen ligger för händelser i livet (URL 6) 
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hade för att utveckla hjärt- kärlsjukdom och var därför i behov av bedömning av 

riskfaktorer och rådgivning om dessa risker. 

  

Asimakopoulou et al. (2008) beskrev att ju högre risk deltagarna upplevde sig ha 

för att utveckla hjärt- kärlsjukdom och ju högre faktisk risk de hade gav negativa 

tankar och känslor i större utsträckning. När deltagarna blivit informerade om sin 

faktiska risk blev de mer positivt inställda.  

 

Effekter av förebyggande livsstilsförändringar 

Upplevelse av livskvalitet 

I studierna som grundade sig i egenvård av Toobert et al. (2003) och Wattana et 

al. (2007) upplevde interventionsgrupperna en avsevärd förbättrad livskvalitet. 

Lemon et al. (2004) visade att deltagarna som fick nutritionsrådgivning upplevde 

en bättre hälsa som fick positiva följder i form av att sjukfrånvaron minskade. 

 

I en studie av Chyun et al. (2006)  blev deltagarna screenade för hjärt- 

kärlsjukdomar. Hos deltagarna minskade ångest oberoende om de slumpats till 

gruppen som fick utöva stresstest eller gruppen som bara fick utvärdering av 

provvärden. Emellertid fann de en signifikant minskning av ångest hos de som 

diskuterade sina resultat av undersökningen med vårdgivare. Det fanns även en 

signifikant påverkan på depressiva symtom som minskade och på livskvalitet, 

med avseende på känslor och mental hälsa, där livskvalitet ökade hos de i 

randomiseringsgruppen. Enligt Chyun et al. (2006) kunde de inte finna något 

signifikant resultat gällande beteendeförändringar på grund av det lilla urvalet. 

Däremot kunde förändringar ses hos ett fåtal individer i gruppen gällande ökad 

medicinanvändning och minskad fysisk aktivitet men förändringarna var inte 

relaterade till undersökningen. Förändringarna kunde dock inte associeras med 

någon av de faktorer som undersöktes.  

 

Behov av stöd för egenvård 

I studien av Piette et al. (2006) hade många personer med diabetes svårt att följa 

livsstilsförändringarna, cirka hälften hade svårigheter att ändra sin diet och bara 

en tredjedel rapporterade om mindre än en timmes fysisk aktivitet i veckan. De 

som sedan drabbades av en hjärtsjukdom var enligt Smith et al. (2004) mer 

motiverade att förebygga ytterligare komplikationer samt att deras följsamhet i 
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egenvård och medicinsk vård blev bättre. Genom stöd i form av 

nutritionsrådgivning visade Lemon et al. (2004) betydliga förbättringar i 

egenvårdsbeteende då deltagarna känt sig mer motiverade och följt dietistens råd.  

 

Stödet av livsstilsinterventioner visar positiva resultat som enligt Pi-Sunyer et al. 

(2007) yttrar sig i en förbättrad kondition. Dock visade det att konditionen i både 

interventions- och kontrollgrupp hade en signifikant tendens att öka även fast den 

steg mer hos deltagarna som ingick i livsstilsinterventionen. Även Lemon et al. 

(2004) visade bättre fysiska aspekter där deltagarna uttryckte att de upplevde sig 

ha fått en ökad fysisk aktivitet till följd av rådgivning. Deltagarna i studien av Ko 

et al. (2004) som genomgick ett hälsoutbildningsprogram förbättrade sina 

rökvanor under studien genom att dra ner på sin rökning, detta var dock inte 

signifikant men en positiv effekt. 

 

Piette et al. (2006) menar att många deltagare uttryckte en vilja av att tala med en 

sjuksköterska även fast de deltagare som gjorde färre kontroller också gjorde färre 

samtal. De som använde sig av telefonen för att få kontakt med en sjuksköterska 

gjorde detta för att få information om vården, i akuta sammanhang och för 

känslomässigt stöd. Det visade sig också att deltagare som inte fick tillräcklig 

fysisk kontakt med vården ville tala med en sjuksköterska för att förbättra sin 

diabetesvård. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi har haft som avsikt att göra en så heltäckande litteratursökning som möjligt, 

men ett stort antal sökord har gjort att inte alla kombinationer använts, detta kan 

ha varit en svaghet i litteratursökningen. Dock började samma artiklar, som redan 

valts ut, återkomma i sökningarna och därför ansågs området var genomsökt. Det 

var svårt att välja ut vilka MeSH-termer som skulle ge de bästa sökresultaten och 

därför har utvecklade söktermer använts, så som t.ex. education och health 

education, vilket gav ett stort antal sökord. 

 

Att artiklar valdes bort efter läsning av titel kan ha resulterat i att artiklar med 

innehåll adekvat för resultatet valts bort. Äldre artiklar än 10 år ansågs inte vara 

aktuella med tanke på utvecklingen inom sjukvården för hjärt- kärlsjukdomar och 
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diabetes. Att bara välja artiklar som fanns tillgängliga i fulltext genom 

Mittuniversitetets bibliotek kan ha begränsat oss från artiklar som kunde ha varit 

intressanta att ha med i resultatet. 

 

Studier som riktar in sig på medicin valdes bort i urvalsförfarandet på grund av 

risken att förlora omvårdnadsvinkeln. Några studier där de undersökt påverkan av 

läkemedel har ändå tagits med då de även undersökt egenvård eller då minskad 

medicinanvändning var en effekt av studien. Studier som bara undersökte kvinnor 

inkluderades även om det inte var just kvinnor som var målet för 

litteraturöversikten utan alla vuxna med diabetes. Vi ansåg att studierna ändå 

uppfyllde kriterierna och att de var av intresse för denna litteraturöversikt. 

 

Studierna i litteraturöversikten kommer från ett flertal demografiska områden med 

deltagare från skilda världsdelar och kulturer. Vi valde att inte begränsa oss till 

någon specifik etnisk grupp utan ville se hur det ser ut världsomspännande och då 

egenvårds- och livsstilsprogram kan vara användbara oberoende av 

ursprungsland. De stora skillnaderna inom diabetessjukvården i olika länder går 

inte att jämföra då bland annat det ekonomiska läget skiljer sig, men diabetes är 

fortfarande ett stort problem över hela världen. Dock ansågs att interventioner för 

att förbättra riskfaktorer för utvecklandet av hjärt- kärlsjukdomar hos diabetiker 

var jämförbara. 

 

Resultatet är brett men anses relevant då vi ville peka på alla aspekter som kan 

påverka förebyggande faktorer för hjärt- kärlsjukdom hos personer med diabetes. 

Vi ville ge en helhetssyn på vad som är viktigt att tänka på i omvårdnaden av 

dessa patienter. 

 

Bedömningsmallen var lättanvänd och berörde alla viktiga områden i en 

vetenskaplig artikel. I bedömningsmallen som användes var områden som 

berördes översiktliga och lämnade rum för tolkningsmöjligheter. Endast en artikel 

fick grad III på bedömningen och förkastades av den anledningen vilket tyder på 

att artiklarna höll hög kvalitet. Stegen i kvalitetsbedömningen var så pass stora att 

missar i bedömningen inte medför avsevärda förändringar i graderingen. 
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Då sökningen resulterade i enbart kvantitativa artiklar hade vi svårigheter att 

komma fram till vilken analysmetod som skulle användas. Slutligen beslutades att 

göra en beskrivande innehållsanalys, trots att en sådan blir ganska knapphänd och 

inte så djup med kvantitativa artiklar. 

 

Artiklarna redovisas var för sig under subkategorin Minska riskfaktorer för att 

underlätta förståelsen för hur olika interventioner påverkat deltagarnas risker för 

hjärt- kärlsjukdomar. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av litteraturöversikten visade att olika egenvårds- och livsstilsprogram 

medförde att personer med diabetes avsevärt kunde förbättra sina riskfaktorer för 

utvecklandet av hjärt- kärlsjukdomar. Många hade otillräcklig kunskap vad gäller 

hjärt- kärlkomplikationer vid diabetes och hade ett behov av information då det 

kunde förändra den mentala inställningen och det förebyggande beteendet. 

Livsstilsförändringar och stöd förde med sig positiva hälsofaktorer i form av ökad 

livskvalitet och förbättrad egenvård. 

 

Första huvudresultatet visar att riskfaktorer så som blodtryck, BMI, midjeomfång, 

HbA1c och blodfetter effektivt kan reduceras via program för egenvård, 

livsstilsförändringar och hälsa. Berne (2009, s. 179-188) skriver att det finns 

starka belägg för att interventioner som sänker blodtryck, blodsocker, lipider och 

som leder till rökstopp hos personer med diabetes effektivt minskar sjuklighet och 

dödlighet i hjärt- kärlsjukdomar. Eftersom insjuknandet i hjärt- kärlsjukdomar är 

större hos dem med diabetes talar många studier för stora vinster med 

multifaktoriella behandlingsmetoder. Utifrån detta resultat anser vi att en 

kombination av egenvård, livsstilsförändringar, patientutbildning om hälsa och en 

anpassad omvårdnad är motiverat för att förbättra diabetesvården och minska 

risken för hjärt- kärlkomplikationer hos diabetiker.  

 

Enligt Norris, Engelgau och Venkat Narayan (2001) ger utbildning där patienten 

involveras förbättrad blodsockerkontroll, vikt och blodfetter. Egenvård är kopplat 

till positiva effekter men endast under en kortsiktig period. Förändringarna är inte 

bestående under en längre tid utan mest effektiva under inledningsperioden. Vi 

anser att mer omfattande livsstilsförändringar är nödvändiga. Det visar att 
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sjuksköterskan har en viktig funktion för att upprätthålla dessa förändringar. 

Genom kontinuerlig uppföljning och information kan sjuksköterskan motivera till 

mer permanenta livsstilsförändringar. En möjlig tolkning av detta är att mer 

långsiktiga beteendeförändringar är önskvärda för att nå ett varaktigt resultat. 

 

Det andra huvudresultatet är att patienter med diabetes har ett stort behov av 

information om sina risker för att utveckla hjärt- kärlsjukdomar. Roach och 

Marrero (2005) skriver att många människor med diabetes är omedvetna om att 

diabetes i sig är en riskfaktor för hjärt- kärlsjukdomar och att människor samtidigt 

har en begränsad förmåga att förstå och ta till sig riskreducerande beteenden. 

För att människor med diabetes ska få en större förståelse för sin sjukdom och för 

riskfaktorer som är förknippade med hjärt- kärlsjukdomar anser vi att en av 

sjuksköterskans viktigaste uppgift i omvårdnaden är att förmedla kunskap och ge 

information till dessa patienter. Resultatet visar att information om risker, 

egenvård och livsstilsförändringar är angeläget för diabetiker. Det visar också att 

många anser sig vara vid god hälsa trots sin sjukdom och inte förstår vilka 

livsstilsförändringar som är nödvändiga.  

 

Tredje huvudresultatet visar en avsevärt förbättrad hälsa och livskvalitet via 

program för egenvård, livsstilsförändringar och nutritionsrådgivning. Zanuso, 

Balducci och Jimenez (2009) menar att det finns starka bevis för att fysisk 

aktivitet, ett kontrollerat blodsocker och ett BMI av normalvärde leder till en ökad 

livskvalitet och en bättre hälsa. Detta visar att människor är i stort behov av 

information och kunskap inom dessa områden för att få en ökad livskvalitet. 

Vi anser att detta resultat visar att dessa interventioner ger ett holistiskt resultat, 

att de inte bara ger fysiska förbättringar utan även ett psykiskt välmående. Ett 

bättre psykiskt mående tror vi kan öka följsamheten och motivationen för fortsatt 

vård. Utifrån detta kan ett behov av samarbete mellan olika yrkeskategorier ses 

där inblandning av bland annat sjuksköterska, dietist och sjukgymnast kan ge tips 

och anpassa personliga program för att minska risken för hjärt- kärlsjukdom och 

ge en bättre hälsa. Kommunerna har också ett ansvar för att förebygga 

livsstilssjukdomar och värna om god hälsa genom att se till så att det finns 

möjligheter tillgängliga för invånare att kunna utöva en aktiv livsstil, till exempel 

träningslokaler. 
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Allmän diskussion 

Studierna visar att kunskap, information och motivation är grunden för att förstå 

varför och hur livsstilsförändringar påverkar sjukdomens förlopp och risken för 

komplikationer. Att egenvård och livsstilsförändringar har en positiv verkan på 

det fysiska måendet är bevisat och de sänker tillsammans på sikt en stor del av 

riskerna att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar. Det syns också förändringar hos 

diabetikers psykiska mående efter en god egenvård och livsstilsförändringar i 

vardagen. Detta är positiva effekter som ger inverkan på hela människan.  

 

Många studier bekräftar att riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar hos typ 2 

diabetiker effektivt kan reduceras genom livsstilsförändringar och förbättrad 

egenvård. Antalet dödsfall och nyinsjuknade i diabetes och hjärt- kärlsjukdomar 

skulle minska om människor förändrade sitt sätt att leva. Att livsstilsförändringar 

är nödvändiga är allmänt känt så varför är diabetes och hjärt- kärlkomplikationer 

ett växande problem? En förklaring till detta kan vara att det är svårt att ändra 

levnadssätt och att hålla fast vid dessa. Vi tror att det krävs långvariga och mer 

individuellt anpassade egenvårds- och livsstilsprogram för att få kvarstående 

beteendeförändringar när det är en hel livsstil som behöver förändras. 

 

Slutsats 

Det finns många egenvårdsprogram som minskar risker för att utveckla hjärt- 

kärlsjukdomar hos diabetiker. Svårigheter ligger i att få patienterna medvetna om 

deras risker och hur följsamheten ska förbättras. Det krävs information och stöd 

av sjuksköterska för att förbättra resultaten. 

 

Utifrån vårt resultat ser vi att det finns ett behov av fortsatta empiriska studier för 

att undersöka hur långvariga beteendeförändringar kan uppnås. 
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Bilaga 1 Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003, s. 17) 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (Syfte, metod, resultat) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet Analys saknas/Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc.) Saknas Otydligt Medel Tydligt 

Statistisk analys (beräkningar, 

metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 

resultatet (resultatets 

huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47 p) p p p p 

    p 

Grad I: 80 %    % 

Grad II: 70 %    Grad 

Grad III: 60 %     

     

Titel     

Författare     



  

 

Bilaga 2 Exempel på analysförfarande 
 

Studie Resultat Subkategorier Kategorier 

Giorda et al. (2008) Män, hög ålder och insulinanvändning var signifikant 

oberoende riskfaktorer 

 

Tidigare hjärtsjukdom var den största risken för att 

förutsäga återinsjuknande i hjärtsjukdom 

Vanliga riskfaktorer Riskfaktorer för utvecklande av hjärt- 

kärlsjukdomar. 

Lemon et al. (2004) Förbättrad vikt, glukoskontroll, risk för hjärtsjukdom 

och egenvård mellan start-3mån-6mån 

 

Förbättrad vikt, BMI, HbA1c mellan 3mån-6mån 

 

Förbättrad självupplevd hälsa 

Minskad sjukfrånvaro 

Att minska 

riskfaktorer 

 

Upplevelse av 

livskvalitet 

Riskfaktorer för utvecklande av hjärt- 

kärlsjukdomar. 

 

Effekter av förebyggande 

livsstilsförändringar 

Wattana et al. (2007) Förbättrad HbA1c, livskvalitet och minskad risk för 

hjärtsjukdom 

Att minska 

riskfaktorer 

 

Upplevelse av 

livskvalitet 

Riskfaktorer för utvecklande av hjärt- 

kärlsjukdomar. 

 

Effekter av förebyggande 

livsstilsförändringar 

Piette et al. (2006) Större patient tillfredställelse 

 

Hälsosammare beteende 

 

Villiga att använda telefon för ytterligare beteende 

förändringar och känslomässigt stöd 

Behov av stöd för 

egenvård 

Effekter av förebyggande 

livsstilsförändringar 

Asimakopoulou et al. 

(2008) 

Kraftigt överdriven självskattad risk för 

kardiovaskulära sjukdomar 

 

Positiv sinnesstämning ökar och negativ 

sinnesstämning minskar efter information om faktisk 

risk 

Bristande 

medvetenhet om 

riskfaktorer 

 

Behov av 

information 

Kunskapens betydelse för utvecklande av 

hjärt- kärlkomplikationer. 



 

 

Bilaga 3 Översikt över analyserad litteratur 
 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Asimakopoulou 

et al. 

2008 

Storbritannien 

Att granska patienter 

med typ 2 diabetes 

riskskattning att utveckla 

hjärtsjukdom/Stroke och 

deras känslor om dessa 

risker. 

Kvantitativ 

ansats 

Kvasi-

Exprimentell 

Prospektiv 

enkätstudie 

Deltagare 

med 

diagnostisera

d diabetes typ 

2 (n=95) 

SPSS 

t-test 

Pearson’s r 

correlation 

Patienter med diabetes typ 2 är 

orealistiskt pessimistiska över riskerna 

att drabbas av hjärtsjukdom/stroke 

Grad I 

Chyun et al. 

2006 

USA 

Att utforska faktorer som 

bidrar till antingen 

känslomässig eller 

beteendemässiga 

förändringar till följd av 

screening av 

kranskärlssjukdom 

Kvantitativ 

ansats 

Experimentell 

RCT 

Personer med 

typ 2 diabetes  

(n=47) 

Wilcoxon rank 

sum test 

Chi
2
-test 

Spearman 

correlation 

Bivariate analyses 

Multivariate 

logistic regression 

analysis 

Känslomässiga resultat (livskvalitet 

och ångest) förbättrades hos de som 

genomgick mer aggressiv screening, 

liksom för de som diskutera lab. 

resultat med vårdgivare. Sämre 

känslomässiga resultat var kopplade 

till lägre förmåga att hantera sin 

diabetes och högre nivå av kontroll av 

motivationen inför kosten. Inga 

beteende förbättringar sågs. 

Grad I 

Giorda et al. 

2008 

Italien 

Att utvärdera 

förekomsten av och 

riskfaktorer för 

återkommande 

kardiovaskulär sjukdom 

vid typ 2 diabetes. 

Kvantitativ 

ansats 

Icke-

exprimentell 

kohortstudie 

Prospektiv 

Deltagare 

med diabetes 

(n=14 432) 

Univariate & 

multivariate Cox 

proportional 

hazzards model 

Stata 8.0. 

1-Äldre män med diabetes som 

genomgått en hjärtinfarkt bör följas 

upp noggrant. 

2-Diabetespatienter som använder sig 

av insulin uppvisar en högre grad av 

återkommande hjärtinfarkt. 

3-Diabetespatienter med höga 

triglyceridnivåer bör få en mer 

intensiv preventiv vård mot 

hjärtinfarkt. 

 

Grad II 



 

 

Frijling et al. 

2004 

Nederländerna 

Att undersöka 

uppfattning av risken för 

hjärtsjukdom bland 

patienter med måttlig till 

hög kardiovaskulär risk. 

 

 

Kvantitativ 

ansats 

Icke-

Experimentell 

Enkätstudie 

Deltagare 

med diabetes 

och/eller 

hypertoni 

(n=1557) 

Multilevel 

logistic or linear 

regression 

analysis 

Deltagarna hade inadekvat uppfattning 

om sin absoluta risk att drabbas av 

hjärtsjukdom. 

Grad I 

King & Wolfe 

2009 

USA 

Att undersöka fördelarna 

med ett nytt program för 

att sprida en vårdguide 

för behandling av 

diabetes från 

specialistklinik till 

vårdcentraler. 

 

Kvantitativ 

ansats 

Kvasi-

Experimentell 

Vuxna 

personer med 

typ 2 diabetes 

från två 

vårdcentraler 

(n=135) 

Statistisk analys 

av varierande 

modell 

HbA1c minskade mer i 

interventionsgruppen än i 

kontrollgruppen men var inte 

signifikant med tanke på storleken på 

interventionsgruppen. Systoliskt BT 

minskade i båda grupperna. LDL 

minskade i kontrollgruppen. 

Grad II 

Ko et al. 

2004 

Kina 

Att utvärdera effekten av 

regelbunden diabetes-

hälsoundervisning om 

hjärt-risk-faktorer hos 

Kineser med typ 2 

diabetes. 

 

Kvantitativ 

ansats 

Experimentell 

RTC 

Personer med 

typ 2 diabetes 

från tre 

diabetescente

r 

(n=180) 

SPSS 

Students t-test 

Chi-square test 

one-way 

ANOVA. 

Interventionsgruppen hade minskat sitt 

midjeomfång, diastoliskt blodtryck, 

HbA1c, total kolesterol och LDL 

kolesterol. Kontrollgruppen hade 

minskat totalkolesterol och LDL 

kolesterol 

Grad I 

Lemon et al. 

2004 

USA 

Att undersöka 

förändringar i hälsa och 

livsstil hos de som får 

nutritions-rådgivning av 

dietist. 

Kvantitativ 

ansats 

Prospektiv 

Deskriptiv 

studie. Kvasi-

Experimentell 

Vuxna med 

typ 2 diabetes 

(n=244) 

Registrerade 

dietister 

(n=83) 

 

 

 

 

SPSS & ASA 

Deskriptiv 

statistik 

F-test 

paired t-test 

sign test 

Spearman 

correlations 
2
 

Vikt, glykemisk kontroll, CHD risk 

och egenvård förbättrades betydligt(0-

3-6). Även BMI och glykosylterat 

hemoglobin (3-6). 

Grad I 



 

 

Oliver-McNeil 

& Artinian 

2002 

USA 

Att beskriva 

uppfattningar av 

kardiovaskulära 

riskfaktorer och 

riskreducerande 

beteenden bland kvinnor 

med nyligen 

diagnostiserad 

kranskärlssjukdom. 

 

 

Kvantitativ 

ansats 

Deskriptiv 

studie 

Icke-

Experimentell 

Kvinnor med 

krans-

kärlsjukdom. 

(n=33) 

Deskriptiv 

statistik 

Pearson r 

correlation 

coefficient 

SPSS-PC 

De flesta kunde inte identifiera sina 

egna riskfaktorer utan de risker som 

identifierades var betydligt färre och 

skilde sig från de som dokumenterats i 

journalen. De rapporterade måttligt 

riskreducerande beteenden och låg 

fysisk aktivitet. 

Grad I 

Piette et al. 

2006 

Chile 

Att identifiera patienter 

som deltar i 

hjärtsjukdomsprogram 

och programmets 

möjlighet att nå större 

utsträckning genom 

strukturerad 

telefonkontakt med en 

sjuksköterska. 

 

 

 

Kvantitativ 

ansats 

Kvasi-

Experimentell 

Prospektiv – 

intervjuer 

Retrospektiv-

Journalgransk

ning 

Deltagare 

med diabetes 

(n=568) 

Bivariate 

tabulations 

Chi
2
-test 

Många deltagare gick inte på träffar 

med hjärtsjukdomsprogrammet och 

uttryckte istället att telefonkontakt 

skulle förbättra kontakten. En 

majoritet av deltagarna uttryckte en 

vilja att använda telefonkontakten som 

ett emotionellt stöd. 

 

Grad II 

 

Pi-Sunyer et al. 

2007 

USA 

Att se effektiviteten av 

viktnedgång för att 

minska hjärt-

kärlsjukdomar hos de 

med typ 2 diabetes  

Kvantitativ 

ansats 

Experimentell 

(pågående 

longitudinell 

studie) 

 

 

 

Personer med 

typ 2 diabetes 

(n=5145) 

ANACOVA 

logistisk 

regression 

Mantel-Haenszel 

test. 

De i interventionsgr hade en 

signifikant viktnedgång, det var 

kopplat till förbättrad diabeteskontroll, 

minskade CVD riskfaktorer (bltr, 

triglyserider, HDL) och minskad 

medicinanvändning. 

Grad I 



 

 

Smith et al. 

2004 

USA 

Att beskriva i vilken 

utsträckning 

hyperglykemi, 

hypertension och 

dyslipidemi för 

närvarande upptäcks, 

behandlas och 

kontrolleras hos 

veteraner med diabetes, 

med eller utan 

hjärtsjukdom(IHD). 

Kvantitativ 

ansats 

Icke-

Experimentell 

Kohort 

Prospektiv + 

Retrospektiv 

Veteraner 

med diabetes 

som fick vård 

från 

Veteraners 

administratio

n medicin 

center 

(n=3769) 

Statistisk analys Medel HbA1c och optimal kontroll av 

HbA1c skiljde sig inte mellan de med 

IHD och de utan. De med IHD hade 

större benägenhet att ha hypertoni och 

dyslipidemi, samt att de fick 

behandling och optimal reglering än 

de utan. 

Grad II 

Thoolen et al. 

2007 

Nederländerna 

Att undersöka 

effektiviteten av 

egenvård för att minska 

kardiovaskulära 

sjukdomar hos patienter 

med diabetes typ 2. 

Kvantitativ 

ansats 

Experimentell 

RCT 

Deltagare 

med diabetes 

typ 2 

(n=196) 

Multilevel 

regressions analys 

Med hjälp av egenvårdsinterventionen 

lyckades deltagarna gå ner i vikt och 

sänka sitt systoliska blodtryck. 

Grad I 

Toolbert et al. 

2003 

USA 

Att utvärdera 

förbättringar av ett 

LivsstilsProgram 

gällande biologiska 

resultat och livskvalitet 

Kvantitativ 

ansats 

Experimentell 

RCT 

Postmenopau

sala kvinnor 

med typ 2 

diabetes  

(n=279) 

ANCOVA 

MANCOVA 

Betydande förbättringar i 

interventionsgruppen gällande 

HbA1C, BMI, blodfetter och 

livskvalitet 

Grad I 

Wattana et al. 

2007 

Thailand 

Att fastställa effekterna 

av egenvårdsprogram på 

glucos-kontroll, risk för 

hjärtsjukdom och 

livskvalitet. 

Kvantitativ 

ansats 

Experimentell 

RCT 

Deltagare 

med diabetes 

(n=147) 

Deskriptiv 

statistik analys 

t-test 

Fisher’s Exact 

test 

Mann-Whitney 

U-test 
2 

ANCOVA 

Interventionsgruppen förbättrade sin 

förmåga till glucos-kontroll, minskade 

risken för hjärtsjukdom och fick en 

bättre livskvalitet jämfört med 

kontrollgruppen. 

Grad I 

 


