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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Till sjuksköterskans kärnkompetens hör att kunna arbeta säkert och 
evidensbaserat. För att detta ska vara möjligt måste sjuksköterskan i sitt arbete 
ständigt vara medveten om att eftersträva senaste kunskap i sitt handlande. Detta 
görs genom att inhämta och tillämpa senaste forskningsrön, vilket kan göras 
genom en litteraturstudie. Annersten och Willman har tidigare genomfört en 
litteraturstudie där frågeställningen var hur en subkutan injektion bör ges för att 
uppnå rätt dos på rätt plats med minsta möjliga komplikationer. Slutsatsen som 
drogs var att den subkutana fettvävnadens tjocklek är avgörande för vilken längd 
nålen bör ha för att läkemedelsdosen ska distribueras till rätt vävnad. Några 
rekommendationer kunde inte ges då de vetenskapliga artiklarnas studiedesign, 
inkluderingsmått och resultat inte stämde överens. Efter Annersten och Willmans 
studie har nya rekommendationer för injektionsteknik vid diabetes kommit. Syfte: 
Syftet med denna litteraturstudie var att se om ytterligare forskning tillkommit 
inom området. Metod: En replikationsstudie av Annersten och Willmans 
litteraturstudie utfördes. Replikationsstudier är en viktig metod i det 
evidensbaserade arbetet. Resultat: Ny forskning har tillkommit men på grund av 
de vetenskapliga artiklarnas olika metoder var det svårt att dra några slutsatser. 
Två studier med liknande syfte och metod kom dock fram till att injektionstiden 
för subkutan injektion av heparin avgör frekvens och storlek på blåmärke. Ett 
flertal vetenskapliga artiklar ansåg liksom Annersten och Willman att den 
subkutana fettvävnadens tjocklek avgör längd på nål, men att kortare nålar (4-6 
millimeter) i de flesta fall är att föredra. Slutsats: den subkutana fettvävnadens 
tjocklek, kön och BMI är utöver nållängd faktorer som påverkar om den 
subkutana injektionen verkligen kommer subkutant. Kunskap om dessa faktorer 
leder till att sjuksköterskan kan arbeta evidensbaserat och ge patienten en säker 
vård. 

 

Nyckelord: administrera, dos, komplikation, replikationsstudie, subkutan 
injektion, subkutan vävnad 
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INLEDNING 
Annersten och Willman (2005) genomförde en litteraturstudie för att se om det 
kunde fastställas hur en subkutan injektion bör ges så att det leder till att rätt dos 
ges på rätt plats med minimal risk för komplikationer hos patienten. Studien 
inriktade sig på subkutana injektioner i allmänhet men insulin och låg-molekylärt 
heparin i synnerhet. Varför inriktningen blev just dessa läkemedel framgår inte, 
men Annersten och Willman menar att antalet subkutana injektioner per dag i 
Sverige uppgår till närmare 200 000, och att patienter med diabetes mellitus typ 2 
är den grupp som erhåller flest subkutana injektioner i Sverige och i många andra 
länder. Några rekommendationer kunde inte fastställas i denna studie eftersom de 
vetenskapliga artiklarna skiljde sig åt i studiedesign, inkluderingsmått och resultat 
(ibid). Nya injektionsrekommendationer (Frid et al., 2010a) för diabetes kom 
2010 och signalerade att en replikationsstudie (Polit & Beck, 2008) kunde vara 
intressant att göra för att se om det framkommit något nytt om hur en subkutan 
injektion bör ges. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) är en av 
sjuksköterskans kärnkompetenser den evidensbaserade omvårdnaden och här 
utgör menar Polit och Beck (2008) replikationsstudier en viktig del.  

BAKGRUND 

Sjuksköterskans kärnkompetens 
Omvårdnad är enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) kärnämnet för 
sjuksköterskan men omvårdnad är även ett kunskaps- och forskningsområde samt 
en vetenskaplig disciplin. Syftet med omvårdnadsforskningen är att förbättra 
metoder för bevarande och återskapande av individens hälsa och välbefinnande 
(ibid). Svensk sjuksköterskeförening (2010) redogör för sex kärnkompetenser som 
bör ingå och sammanflätas med kärnämnet omvårdnad i sjuksköterskans 
utbildning på grund- och avancerad nivå. Den personcentrerade vården innefattar 
ett förhållningssätt där personen blir sedd och förstådd som en unik individ med 
individuella behov, värderingar och förväntningar. För att överbrygga 
kompetenser, främja kontinuiteten och stärka säkerheten för patienten är en 
samverkan i team nödvändig. Här har sjuksköterskan en viktig roll genom sina 
kunskaper i omvårdnad och ansvar för omvårdnaden. Förbättringskunskap 
innebär att sjuksköterskan ska ha kunskap om system, variationer, 
förändringspsykologi och ett lärandestyrt förändringsarbete. I kombination med 
den professionella kunskapen behövs förbättringskunskap för att vården ska 
kvalitetsutvecklas. Sjuksköterskan ska kunna tillämpa metoder för 
förbättringsarbete och kontinuerligt arbeta för att förbättra kvalitet och säkerhet 
inom vård och omsorg. Informatik innefattar informations- och 
kommunikationssystem där sjuksköterskan ska ha kunskap som bidrar till att 
utvecklandet av system stödjer omvårdnadsarbetet och har fokus på enskilda 
patienters behov och säkerhet. Säker vård samt evidensbaserad vård tillhör också 
de sex kärnkompetenserna som sjuksköterskan ska arbeta efter (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010). 

Säker vård 
Enligt Nationella indikatorer för god vård (Socialstyrelsen, 2009) innebär säker 
vård en minskad risk för vårdskador. Vårdskador kan innebära lidande, obehag, 
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kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och 
sjukvården och som inte hänger samman med patientens tillstånd (Socialstyrelsen, 
2009). Svensk sjuksköterskeförening (2010) menar att skador för patienter och 
personal minskas genom att undanröja individ- och systemfaktorer som kan leda 
till risker och fel. Kunskaper för att använda medicintekniska hjälpmedel lyfts 
fram som ett exempel på vad som behövs för att skapa en säker vård (ibid). 
Sjuksköterskan bör enligt Cronenwett et al. (2007) ha den kompetens som krävs 
för att ständigt förbättra kvaliteten och säkerheten i det hälso- och 
sjukvårdssystem där arbetet bedrivs. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) 
måste sjuksköterskan ha kunskap om ansvarssystemets utformning och vikten av 
säkerhetsarbete för att kunna bidra till en säker vård och förhindra misstag så att 
patienter inte kommer till skada (ibid). Socialstyrelsen (2009) menar att 
diagnostik, vård och behandling ska ske på rätt sätt och möjliggörs av att 
vårdgivaren har ett utvecklat ledningssystem för kvalitet och säkerhet. 
Säkerhetsarbetet ska enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) fokusera på 
redan inträffade händelser samt analysera framtida tänkbara risker. Socialstyrelsen 
(2009) ger exempel på processer i ett riskförebyggande säkerhetsarbete, som till 
exempel systematisk standardisering och utvärdering av rutiner och metoder och 
deras tillämpning, rutiner som säkerställer att endast ändamålsenliga och säkra 
tjänster, tekniker och produkter används samt rutiner för att hälso- och 
sjukvårdspersonalen har rätt kompetens och att den upprätthålls (ibid). Enligt 
Willman et al. (2011) blir vården trygg och säker om de som arbetar här inom har 
ett vetenskapligt förhållningssätt, det vill säga arbetar evidensbaserat (ibid). 

Evidensbaserad vård 
Evidensbaserad vård, ibland även kallad kunskapsbaserad vård, innebär enligt 
Willman et al. (2011) att insatserna ska vila på vetenskaplig grund så långt som 
möjligt. Socialstyrelsen (2006) anger kunskaps- och ändamålsenlig vård som en 
indikator för god vård. Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver 
evidensbaserad vård som en vilja att förena bästa tillgängliga vetenskapliga 
kunskap med beprövad erfarenhet och kunskap om enskilda patienters situation 
och upplevelser (ibid). Willman et al. (2011) ser evidensbaserad vård som ett 
underlag för vårdbeslut och syftet är enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) 
att ge en så säker och effektiv vård som möjligt. Willman et al. (2011) menar att 
tillämpning av evidensbaserad omvårdnad innebär att sjuksköterskan i den dagliga 
verksamheten måste integrera bästa tillgängliga externa bevis för att tillsammans 
med patienten sedan fatta beslut om omvårdnadsinsatser. Med externa bevis 
menas de vetenskapliga bevis som framkommer i den patientnära systematiska 
forskning som bedrivs inom omvårdnadsområdet (ibid). Detta kan, enligt 
Cronenwett et al. (2007) och Svensk sjuksköterskeförening (2010) vara 
litteraturöversikter, nationella vårdprogram, standardvårdplaner eller kliniska 
riktlinjer. Svensk sjuksköterskeförening (2010) menar att faktakunskapen måste 
kombineras med förtrogenhetskunskap, färdigheter och förståelse för att vården 
ska bli trygg och säker för patient och närstående. Enligt Willman et al. (2011) 
innebär metoden för evidensbaserat arbete inom hälso- och sjukvård att 
systematiskt försöka finna, systematiskt granska och systematiskt kvalitetsbedöma 
relevant litteratur. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 
(Socialstyrelsen, 2005) fastställer sjuksköterskans förmåga att kritiskt reflektera 
över befintliga rutiner och metoder genom beskrivning av sjuksköterskans uppgift 
att söka, analysera och kritiskt granska relevant litteratur, implementera ny 
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forskning och därmed verka för en omvårdnad som överensstämmer med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan ska även fortlöpande engagera 
sig i personlig och professionell kompetensutveckling (Socialstyrelsen, 2005). 
Polit och Beck (2008) beskriver fem steg för sjuksköterskan att integrera 
vetenskap i praktiken: definiera en klinisk fråga, söka efter relevanta 
forskningsbaserade bevis, värdera och syntetisera bevisen, integrera bevisen med 
andra faktorer, och slutligen bedöma effektiviteten (ibid). Systematiken är enligt 
Willman et al. (2011) viktig i evidensbaserade sammanställningar och innebär att 
hela sök- och beslutsprocessen ska redovisas för läsaren. I den evidensbaserade 
omvårdnaden ligger tyngdpunkten i att granska resultat som har avgörande 
betydelse för patienten (ibid). Polit och Beck (2008) menar att en stark 
evidensbaserad vård kräver replikationsstudier (ibid). En replikationsstudie av 
Annersten och Willmans (2005) litteraturstudie skulle kunna leda till ökad evidens 
inom området injektionsteknik vid subkutan injektion.  

Summering av Annersten och Willmans litteraturgenomgång 
Annersten och Willman (2005) studerade vetenskapliga artiklar mellan 1966 och 
2003 som berörde subkutana injektioner i relation till dos, plats och komplikation. 
De totalt 38 kvalitetsbedömda vetenskapliga artiklarna undersökte olika aspekter 
på subkutan injektionsteknik. De skiljde sig åt vad gällde studiedesign, 
inkluderingsmått och resultat och av den anledning gick det inte att ge några 
rekommendationer kring hur en subkutan injektion bör gå till. Det fanns ingen 
evidens i de vetenskapliga artiklar som Annersten och Willman (2005) undersökte 
som stödde allmänna rekommendationer för hur en subkutan injektionsteknik bör 
vara. Sammanfattningen blev att valet av nållängd beror på den subkutana 
fettvävnadens tjocklek hos patienten, men att det i praktiken kan vara svårt att 
uppskatta denna. En annan slutsats som drogs var att komplikationer i samband 
med heparininjektion mer tycktes bero på läkemedlet än på injektionstekniken. 
Forskningsevidensen verkade peka mot en mer individualiserad vård, men för att 
uppnå detta efterlyste Annersten och Willman (2005) mer tydliga praktiska 
grunder så att vårdgivaren vet hur individuella ändringar ska och kan göras (ibid). 

SYFTE 
Syftet med denna replikationsstudie var att se om det efter 2004 tillkommit ny 
forskning kring hur en subkutan injektion bör gå till för att uppnå rätt dos på rätt 
plats med minsta möjliga komplikationer.  

METOD 
För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie i form av en replikation av 
Annersten och Willmans (2005) studie. Detta för att se om ny forskning 
tillkommit efter 2004. En litteraturstudie börjar, enligt Polit och Beck (2008), med 
en fråga och sedan formuleras en plan för hur insamling av information, 
analysering och tolkning av informationen ska gå till (ibid). Litteraturstudien 
bestod av en granskning av både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar 
då Polit och Beck (2008) menar att replikationsstudier kan göras av både och. 
Replikationsstudier görs, enligt Willman et al. (2011) för att se om samma resultat 
som kommit fram i en studie går att finna ytterligare en gång. Fördelen med 
avsiktliga replikationsstudier är stor trovärdighet till forskningsresultatet och en 
större generaliserbarhet (ibid). Replikationsstudier kan, menar Polit och Beck 
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(2008) göras på två olika sätt. I en ”identical replication” är hela metoden, 
exempelvis det urval, instrument och den analys som används, identisk med vad 
som användes i originalstudien. En sådan duplikation är ovanlig, förutom när 
forskaren till originalstudien gör en efterföljande studie. Det är vanligare med 
”virtual replication”, där försök görs att komma så nära som möjligt 
originalstudiens metod (Polit & Beck, 2008). Replikationsstudier ska menar Polit 
och Beck (2008) innehålla uppgifter om vad som replikeras och hur 
replikationsstudien är lik originalstudien och vad som skiljer dem åt. Forskaren 
ska grundligt kritisera originalstudien, speciellt om ändringar gjordes på grund av 
brister. En jämförelse av resultaten bör ske mellan originalstudien och 
replikationsstudien. Jämförelsen bör även innehålla slutsatser kring både den 
interna och den externa validiteten vad gäller studiernas resultat (ibid). Willman et 
al. (2011) beskriver intern validitet som tillförlitligheten hos resultatet i en 
undersökning, och extern validitet i vilken grad undersökningens resultat har 
bredare giltighet, det vill säga kan gälla för en större grupp (ibid). I denna studie 
genomfördes en ”virtual replication”, enligt Polit och Becks (2008) modell. 

Datainsamling 
Vetenskapliga artiklar söktes i de elektroniska referensdatabaserna CINAHL, 
MEDLINE och ERIC i november 2011. Polit och Beck (2008) menar att 
CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) och 
MEDLINE (Medical Literature On-Line) innehåller referenser från ett stort antal 
omvårdnadstidskrifter och ERIC (Education Resources Information Center 
database) domineras av utbildningsrelaterad forskning (Polit & Beck, 2008). 
Enligt Willman et al. (2011) uppdateras MEDLINE dagligen (ibid). Sökningen i 
MEDLINE skedde via Pubmed. Genom att söka via Pubmed kommer, enligt 
Willman et al. (2011) även artiklar som ännu inte fått MeSH-termer (Medical 
Subject Headings) med i sökningen. MeSH-termer kallas de sökord i MEDLINE 
som de vetenskapliga artiklarna är indexerade under. I CINAHL kallas de Cinahl 
Headings (ibid). Sökord som användes för artikelsökningen i CINAHL var: 
Injection-Subcutaneous-Methods, Heparin-Administration-and-Dosage, Insulin-
Administration-and-Dosage, Injections, Injection-Sites, Injection-Subcutaneous-
Adverse-Effects, Syringes, Lipodystrophy. Sökord som användes för 
artikelsökning i MEDLINE (via Pubmed) var följande: Injection,Subcutaneous, 
Needles, Insulin, Heparin Low-Molecular Weight, Nursing Evaluation Research, 
Lipodystrophy. En fritextsökning i MEDLINE gjordes även med orden Injection 
Site och Subcutaneous Injection Complication. För sökning i MEDLINE av 
svenska och danska vetenskapliga artiklar användes ordet injektionsteknik. I ERIC 
användes sökordet Subcutaneous injection. Fritextsökning innebär enligt Willman 
et al. (2011) att sökningen i databasen inkluderar alla de referenser som 
någonstans innehåller det sökta ordet. Fritextsökning ökar sensiviteten i 
sökningen. Genom en kombination av sökning med fritextord och en sökning med 
MeSH-termer, eller Cinahl Headings, kunde så många relevanta artiklar som 
möjligt identifieras (ibid). Först gjordes en sökning med de olika sökorden var för 
sig genom att använda den booleska sökoperatorn OR. Enligt Willman et al. 
(2011) blir artikelsökningen med denna metod bredare. För att avgränsa 
sökningen och göra den mer specifik kombinerades sedan de olika sökorden med 
AND (ibid). Utöver databassökning genomfördes även en manuell sökning i 
referenslistorna. Willman et al. (2011) beskriver manuell sökning som ytterligare 
en metod för att få relevanta artiklar som svarar mot syftet (ibid).  



5 
 

Urval 
Inklusionskriterier för artiklarna var vetenskapliga artiklar publicerade från och 
med januari 2004 till och med oktober 2011, skrivna på engelska, svenska eller 
danska och de skulle undersöka subkutana injektioner eller handlingar runt en 
injektion på människor, vuxna eller barn. Materialet som användes i studien (till 
exempel sprutor, nålar, injektionspennor) skulle vara i kliniskt bruk i Sverige 
sedan 1980. I CINAHL avgränsades sökningen till ”peer-reviewed”, vilket enligt 
Willman et al. (2011) innebär att expertis inom området granskat artikeln innan 
den publicerades (ibid). Metoden i de granskade artiklarna skulle vara 
kontrollerad eller deskriptiv för att på bästa sätt få fram de praktiska frågorna 
kring hur en subkutan injektion bör ges. En kontrollerad studie definieras av 
Willman et al. (2011) som en jämförande studie där undersökningspersonerna är 
indelade i en eller flera grupper, och där till exempel ena gruppen ges en 
behandling men inte den andra gruppen. Grupperna eftersträvas att vara så lika 
som möjligt i övrigt (ibid). En deskriptiv studie har enligt Polit och Beck (2008) 
som huvudsyfte att antingen ge en rättvis bild av egenskaper hos personer, 
situationer eller grupper, och/ eller ge en rättvis bild av den frekvens med vilken 
vissa fenomen inträffar (ibid).  

För att bedöma de vetenskapliga artiklarnas relevans granskades de, så som 
Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) metodbok (2011a) beskriver 
det. I en första sökning av databaserna lästes de vetenskapliga artiklarnas titlar 
och abstrakt för att se om de svarade mot studiens syfte. Sammanlagt lästes 1307 
titlar och abstrakt från CINAHL och MEDLINE och av dessa ansågs 75 
vetenskapliga artiklars titlar eller abstrakt stämma överens med denna 
replikationsstudies syfte (Bilaga 1). Sökningen i ERIC gav ingen träff, inte heller 
gav sökning i referenslistorna någon träff. De 75 vetenskapliga artiklar som 
uppfyllde kriterierna utsattes sedan för ytterligare en granskning där de lästes i 
fulltext men där framför allt metoddelen lästes mer grundligt. Följande 
inklusionskriterier gällde vid denna granskning: artiklarna skulle undersöka rätt 
dos, rätt plats, eller komplikationer; de skulle undersöka om injektionerna 
verkligen getts subkutant och detta skulle ha verifierats med datortomografi, 
ultraljud, eller genom att ett hudveck lyfts upp; och det skulle framgå om det 
studerade problemet var mätbart med vald metod. Om det inte fanns någon 
beskrivning över hur injektionen hade placerats och hur detta var kontrollerat 
exkluderades artikeln. Sammanlagt exkluderades sextio vetenskapliga artiklar 
eftersom de inte stämde överens med inklusionskriterierna (Bilaga 1). Kvar 
återstod femton vetenskapliga artiklar som granskades kvalitetsmässigt.  

Kvaliteten på de femton vetenskapliga artiklarna granskades kritiskt av författaren 
till denna studie. För att granska artiklarna användes ett 
kvalitetsbedömningsformulär (Bilaga 2). Kvalitetsbedömningsformuläret 
(Willman et al., 2011) innehöll data om inklusions- respektive exklusionskriterier, 
antal medverkande i studien, vad som undersöktes, hur detta mättes, samt om 
metoden var relevant. Data för randomiseringsprocedur, gruppernas jämförbarhet, 
blindning, och bortfall bedömdes också tillsammans med den statistiska analysen 
(ibid). Kvalitetsbedömningsformuläret kunde, enligt Willman et al. (2011), inte 
användas som det var utan behövde anpassas till varje enskild litteraturstudie och 
därför kompletterades detta med tilläggsfrågor baserade på Annersten och 
Willmans (2005) studie (Bilaga 3); ställning togs till om studien undersökte rätt 
dos, plats, komplikation; undersöktes det om injektionerna verkligen getts 
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subkutant och hade detta verifierats med datortomografi, ultraljud, eller genom att 
ett hudveck lyfts upp; framgick det om det studerade problemet var mätbart med 
vald metod (Annersten & Willman, 2005). Kvalitetsgradering enligt Willman et 
al. (2011) användes för att kunna rangordna de vetenskapliga artiklarnas kvalitet. 
Varje artikel poängsattes utifrån svar på delfrågorna i kvalitetsbedömningsmallen 
och i tilläggsfrågorna. Ett (1) poäng tilldelades när svaret blev positivt och noll 
poäng gavs för ett inadekvat eller negativt svar. Varje artikels sammanlagda 
poäng räknades sedan om i procent av den totala, möjliga poängsumman. 
Procentgraderingen bestämdes utifrån denna specifika studie (ibid). Vetenskapliga 
artiklar med högst vetenskaplig kvalitet och en procentsiffra på 70-100 % 
tilldelades slutligen ett (1) poäng, tre poäng gick till de artiklar med låg 
vetenskaplig kvalitet och en procentsiffra på 0-55 % och två poäng fick de artiklar 
som befann sig däremellan och hade 55-70 % enligt kvalitetsgraderingen. Inga 
studier med kvalitativ metod hittades. Av femton vetenskapliga artiklar befanns 
sex stycken ha hög kvalitet och tilldelades ett poäng vardera, fem stycken hade 
medelhög kvalitet och fick två poäng vardera och fyra stycken ansågs ha låg 
kvalitet och fick därmed tre poäng vardera.  

Analys 
De sex stycken vetenskapliga artiklar som fick högst kvalitetspoäng (1 poäng) 
analyserades så som Friberg (2006) beskriver det, de lästes igenom flera gånger 
för att få en djupare förståelse för deras innehåll. För att lättare kunna analysera de 
sex stycken vetenskapliga artiklarna och kunna se likheter och skillnader dem 
emellan lades extra fokus på områdena syfte, metod och resultat (ibid). De sex 
stycken vetenskapliga artiklarna sorterades utifrån likheter och skillnader i om de 
undersökte dos, plats eller komplikation, och om de använt en kontrollerad eller 
deskriptiv metod. Enligt SBU (2011a) är en huvuduppgift i analysen av 
vetenskapliga artiklar att ta ut data ur studier med hög och medelhög kvalitet och 
sammanställa dessa i tabeller. Syftet med att använda tabeller är att skapa en 
överblick av artiklarna och hur de har bedömts samtidigt som det blir lättare att 
sammanställa och strukturera data (ibid). För att tydliggöra de vetenskapliga 
artiklars innehåll, använd metod, undersökningspopulation, bevisad nålposition 
samt studiekvalitet skapades tre tabeller för de vetenskapliga artiklar som fick ett 
(1) respektive två poäng. Enligt Friberg (2006) kan en sammanfattning under 
varje tema (dos, plats, komplikation) skapa en ökad förståelse för det studerade 
området (ibid). Utöver tabellerna sammanfattades därför under respektive tema i 
resultatet även de sex stycken vetenskapliga artiklar som tilldelades ett (1) 
kvalitetspoäng. En mer detaljerad tabell (bilaga 4) över samtliga femton 
vetenskapliga artiklar som granskats skapades för att enligt Willman et al. (2011) 
kunna utgöra underlag för evidensgradering av eventuella slutsatser (ibid). Dessa 
tabeller innehåller namn på författaren, publiceringsår, land, metod, intervention, 
undersökt population, resultat, kvalitetsnivå, sammanfattning av författarens egna 
slutsatser, nållängd och bevisat subkutant läge, under temana dos, plats, 
komplikation. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Enligt Polit och Beck (2008) måste all forskning som rör människor och djur ha 
ett etiskt förhållningssätt. Internationella och nationella etiska koder har 
utarbetats, liksom etiska koder specifika för vissa yrken. I de flesta länder har 
sjuksköterskor utvecklat en egen professionell etisk kod eller efterföljs den etiska 
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kod som utvecklats av landets regering. I de flesta etiska riktlinjer ingår vissa 
principer. Godhetsprincipen innebär att ur det som görs ska det komma något gott, 
ingen ska komma till skada fysiskt eller psykiskt. Respekt för mänsklig värdighet 
innebär att deltagandet i studien ska vara frivilligt och alla har rätt att avsäga sin 
medverkan när som helst. Rättviseprincipen innebär att de deltagande har rätt till 
en rättvis behandling och att integriteten ska värnas. Forskaren ska informera de 
deltagande om deras rättigheter och om de risker och vinster som finns med 
studien (ibid). I kvalitetsbedömningsmallen (bilaga 2) har ställning tagits till om 
ett etiskt resonemang förts i studien. Alla studier som kvalitetsmässigt fick ett 
eller två poäng förde ett etiskt resonemang. 

RESULTAT 
Nedan kommer de vetenskapliga artiklar kvalitetsbedömda med ett (1) respektive 
två poäng att redogöras för i tabellform under respektive tema; dos, plats, 
komplikation. De vetenskapliga artiklar som kvalitetsbedömdes med ett (1) poäng 
redovisas även i skriftlig form under respektive tabell. 

Hur uppnå rätt dos 
Tabell 1  

Författare, år Innehåll Deltagare Bevisad 

nålposition 

Metod / kvalitet 

Ignaut, 

Schwartz, 

Sarwat & 
Murphy (2009) 

Dosnoggrannhet 232 Ingen injektion 

genomförd 

Kontrollerad, 

jämförelse inom 

gruppen / 1 

 

Ignaut, Schwartz, Sarwat och Murphy (2009) jämförde dosnoggrannheten mellan 
Humalog KwikPen och spruta. Dosnoggrannheten mättes genom att 232 
testpersoner fick dra upp en tänkt dos insulin och spruta ned i ett kärl. Dosen 
vägdes och jämfördes av forskarna. Humalog KwikPen visade sig vara överlägsen 
sprutan när det gällde dosnoggrannhet vid de större doserna 30 E och 60 E (ibid).  
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Hur uppnå rätt plats 
Tabell 2  
Författare, år Innehåll Deltagare Bevisad 

nålposition 

Metod / kvalitet 

Gibney, Arce, 

Byron & Hirsch 

(2010) 

Mätning av 

subkutant fett på 

fyra olika ställen 

388 Ingen injektion 

genomförd 

Deskriptiv / 1 

Hofman et al. 

(2010) 

Exakt placering av 

en dos steril luft. 

259 Ultraljud Deskriptiv / 1 

Zhou, Fan, Lu, 

Ye & Ye (2010) 

Mätning av 

subkutant fett på 

fyra olika ställen 

40 Ultraljud Deskriptiv / 2 

Hofman et al. 

(2007) 

Exakt placering av 

en dos steril luft. 

72 i studie 1, 37 

i studie 2 

Ultraljud Deskriptiv / 2 

Johansson et al.  

(2005) 

Absorption av 

insulin i frisk och 

lipohypertrofisk 

vävnad 

9 Lyft hudveck Kontrollerad, 

jämförelse inom 

gruppen / 2 

 

Gibney, Arce, Byron och Hirsch (2010) mätte 388 personers hudtjocklek och 
tjockleken på den subkutana fettvävnaden på fyra olika ställen, lår, arm, mage och 
skinka, med hjälp av ultraljud. Försökspersonerna hade blandad etnicitet och var 
mellan 18 och 85 år. Hudens tjocklek och den subkutana fettvävnadens tjocklek 
visade sig vara tunnast på låret och tjockast på skinkan. Män hade tunnare hud 
och subkutan fettvävnad än kvinnor. BMI, kön och kroppsstorlek visades sig ha 
en statistisk signifikant inverkan på den subkutana fettvävnadens tjocklek. Ålder 
och etnicitet var inte statistiskt signifikant för den subkutana fettvävnadens 
tjocklek. Forskarna gjorde en hypotetisk uträkning genom att anta att olika 
nållängder användes utan lyft hudveck. I denna uträkning framkom att 98 procent 
av injektioner givna med en 5 millimeter (mm) lång nål och utan lyft hudveck 
skulle gått subkutant. Även en 4 mm lång nål borde därför kunna användas utan 
riskera att injektionen kommer intradermalt, enligt Gibney et al (2010).  
Hofman et al. (2010) använde ultraljud för att se om injektioner med 5 mm nål 
kom subkutant. Steril luft motsvarande 20 E insulin injicerades med 90 eller 45 
graders vinkel på nålen i mage och lår samt med eller utan lyft hudveck. Mätning 
skedde med ultraljud. Få injektioner visade sig komma intramuskulärt eller 
intradermalt oavsett teknik. Vinklad injektion och användandet av ett lyft hudveck 
visade sig dock minska risken för intramuskulär injektion hos pojkar. Den 
subkutana fettvävnadens tjocklek visade sig vara den främsta indikatorn för att 
injektionen skulle riskera komma intramuskulärt och flickor och kvinnor visade 
sig ha tjockare subkutan fettvävnad än pojkar och män. Hofman et al. (2010) 
rekommenderade att 5 mm nål kan användas till barn i kombination med en 
vinklad injektionsteknik och ett lyft hudveck, medan vuxna ansågs kunna bedöma 
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nållängd själva (Hofman et al., 2010). Hofman et al. (2010) berörde i sin studie 
både plats och komplikation och finns därför med i båda dessa tabeller.  

Hur uppnå minst komplikation 
Tabell 3 
Författare, år Innehåll Deltagare Bevisad 

nålposition 

Metod / kvalitet 

Zaybak & 

Khorshid (2008) 

Injektionstidens 

påverkan på 

uppkomst av 

komplikation 

50 Lyft hudveck Kontrollerad, 

jämförelse inom 

gruppen / 1  

Schwartz et al. 

(2004) 

Förekomst av 

komplikation med 

två olika långa 

nålar 

62 Lyft hudveck Kontrollerad, 

jämförelse inom 

och mellan 

gruppen /-erna  / 

1 

Balci Akpinar & 

Celebioglu 

(2008) 

Injektionstidens 

påverkan på 

uppkomst av 

komplikation 

36 Ej beskrivet Kontrollerad, 

jämförelse inom 

gruppen / 1 

Hofman et al. 

(2010) 

Förekomst av 

insulinläckage 

259 Lyft hudveck Deskriptiv /1 

Kreugel, Keers, 

Kerstens & 

Wolffenbuttel 

(2011) 

Förekomst av 

komplikation med 

två olika långa 

nålar 

126 Lyft hudveck Kontrollerad, 

jämförelse inom 

och mellan 

gruppen /-erna / 2 

Kreugel, Beijer, 

Kerstens, ter 

Maaten, Sluiter & 

Boot (2007) 

Förekomst av 

komplikation med 

tre olika långa 

nålar 

52 Lyft hudveck Kontrollerad,  

jämförelse inom 

och mellan 

gruppen /-erna / 2 

 

Zaybak och Khorshid (2008) studerade om injektionstiden påverkade uppkomsten 
av blåmärke och smärta hos 50 personer som fick heparin subkutant. Den ena 
injektionen gavs under 10 sekunder och den andra under 30 sekunder. Eventuellt 
blåmärke mättes i mm. Det visade sig vara statistiskt signifikant säkerställt att 
frekvensen av blåmärken och storleken på dem blev mindre när injektionen gavs 
under 30 sekunder jämfört med 10 sekunder. Injektionerna gavs i magen men 90 
graders vinkling och lyft hudveck. Tjockleken på den subkutana fettvävnaden 
påverkade inte uppkomst eller storlek av blåmärke (ibid).  
Balci Akpinar och Celebioglu (2008) undersökte också om uppkomsten av 
blåmärke påverkas av den tid det tar att ge heparin subkutant. De undersökte 36 
personer som fick heparin på tre olika sätt under tre dagar på tre olika ställen på 
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magen; heparin injicerades subkutant med 90 graders vinkling under A) tio 
sekunder, B) trettio sekunder och C) tio sekunder varefter nålen hölls kvar i huden 
under tio sekunder. Eventuellt blåmärke registrerades av en utanförstående 
sjuksköterska 48 timmar efter varje injektion. Det visade sig att en injektion med 
heparin gav statistiskt signifikant mindre och färre blåmärken om durationen för 
injektionen var trettio sekunder eller tio sekunder och att nålen hölls kvar i huden 
under tio sekunder. Mellan dessa två tekniker fanns ingen statistisk signifikant 
skillnad. Balci Akpinar och Celebioglus (2008) slutsats var att teknik C (tio 
sekunder + tio sekunder) bör användas kliniskt eftersom den tekniken tar minst tid 
i anspråk för utövaren (ibid). 
Schwartz et al. (2004) undersökte om 6 mm nål var likvärdig med 12,7 mm nål 
vad gäller blåmärke och insulinläckage hos personer med body mass index (BMI) 
över 30. Personerna instruerades i hur de skulle injicera, 6 mm nål skulle ges med 
90 graders vinkling och lyft hudveck i låret, men inte i magen. Hur den 12,7 mm 
långa nålen skulle användas beskrivs ej. Hudens tjocklek mättes med ultraljud. 
Eventuell förekomst av blåmärke observerades och noterades av forskarna. Drygt 
femtio procent visade sig få blåmärke med den längre nålen jämfört med 
trettiofyra procent med den kortare. Insulinläckage mättes av forskarna efter att 
testpersonerna injicerat bestämd mängd testmedium på två ställen i magen och i 
bägge låren. Läckaget mättes i mm. Alla injektionerna gavs med 90 graders 
vinkling och lyft hudveck samt att nålen hölls kvar i huden minst 6 sekunder efter 
att injektionen getts. Det visade sig inte vara någon skillnad i läckage mellan den 
längre och den kortare nålen (ibid). 
Hofman et al. (2010) mätte insulinläckage genom att 259 testpersoner fick ge 
testmedium i mage eller lår med eller utan vinkel på nålen samt med ett lyft 
hudveck. Nålen hölls kvar i huden i minst sex sekunder. Eventuellt läckage 
torkades upp av forskare och vägdes. Storleken på dosen visade sig inte påverka 
storleken av läckaget. Läckaget var större när nålen vinklades 90 grader och 
injektionen gavs i låret jämfört med magen. Läckaget var dock minimalt överlag 
(Hofman et al., 2010). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metoden att göra en litteraturstudie i form av en replikation, ”virtual replication”, 
får anses vara adekvat för att finna svar på om ny forskning tillkommit efter 2004 
vad gäller hur en subkutan injektion bör gå till. En litteraturstudie bidrar enligt 
Friberg (2006) till en samlad kunskap inom området. Polit och Beck (2008) menar 
att en samlad kunskap inom ett område kan vara användbar i den evidensbaserade 
omvårdnaden och replikation är en metod för att arbeta evidensbaserat. Strävan 
har varit att efterlikna originalstudien i så stor grad som möjligt (ibid).  

Replikationsstudien är lik originalstudien (Annersten & Willman, 2005) genom att 
samma databaser, sökord och metod eftersträvats (ibid). Detta för att sökningen 
skulle bli så lik som möjligt. Många av de vetenskapliga artiklar som framkom i 
första sökningen inriktade sig på det medicinska och jämförde exempelvis olika 
insulinsorters effekt på blodsockret. Flera vetenskapliga artiklar studerade även 
hur produkter fungerade, exempelvis jämförelser mellan olika insulinpennor. I 
sökningen framkom även en del vetenskapliga artiklar som berörde personers 
upplevelser av smärta i samband med subkutan injektion. Dessa rådde det viss 
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tveksamhet kring om de kunde innefattas i begreppet komplikation, men de kom 
att uteslutas med anledning av att smärta visserligen är mätbart med exempelvis 
en visuell analog skala (VAS), men att det trots allt är en subjektiv företeelse. I 
Annersten och Willmans (2005) artikel gick det inte att utläsa att de ansett smärta 
vara en komplikation (ibid). Andra sökord hade eventuellt kunnat få ett annat 
resultat. Sökning i referenslistorna resulterade inte i fler vetenskapliga artiklar på 
grund av att de vetenskapliga artiklarna refererade till varandra eller till äldre 
vetenskapliga artiklar. Sökningen inriktade sig på kontrollerade och deskriptiva 
studier, vilket även Annersten och Willmans (2005) sökning gjorde. Kontrollerade 
studier anses, enligt Willman et al. (2011) ha högre tillförlitlighet jämfört med 
icke-kontrollerade. Den evidensbaserade hälso-och sjukvården bygger i stor 
utsträckning på sammanställningar av randomiserade studier där deltagarna 
slumpmässigt valts ut att ingå i experiment- eller kontroll grupp (RCT). Denna 
sorts studier anses ha högt kvalitetsvärde när effekten av en metod vill studeras. 
Risken för systematiska fel och missvisande resultat anses mindre i denna typ av 
studier (ibid). Deskriptiva studier strävar enligt Polit och Beck (2008) efter att ge 
en rättvis bild av egenskaper hos personer, situationer eller grupper, och/ eller ge 
en rättvis bild av den frekvens med vilken vissa fenomen inträffar (ibid). Det får 
därför anses vara en god metod att söka efter kontrollerade och deskriptiva studier 
när försök görs att finna evidens.  

I denna replikationsstudie bestod resultatet av fyra kontrollerade studier med hög 
kvalitet varav två använde sig av randomisering (RCT). Populationsunderlaget i 
dessa RCT-studier var 62 respektive 232 personer. Enligt Willman et al. (2011) 
bedöms studier med stora undersökningspopulationer ha större tillförlitlighet än 
mindre (ibid). Detta innebär att det var den RCT-studie med 232 deltagare som får 
anses ha högst tillförlitlighet, extern validitet. Den externa validiteten innebär 
enligt Willman et al. (2011) i vilken grad undersökningens resultat har bredare 
giltighet, det vill säga kan gälla för en större grupp. Intern validitet anger 
tillförlitligheten hos resultatet i en undersökning (ibid). Den interna validiteten i 
denna RCT-studie får dock anses som låg eftersom det bara var denna studie som 
berörde dosnoggrannhet.  

Två vetenskapliga artiklar studerade injektionstiden för heparin och förekomst av 
komplikationer. De var kontrollerande och kvasi-experimentella, vilket enligt 
Polit och Beck (2008), innebär att deltagarna inte randomiserats, slumpmässigt 
valts ut, till de olika injektionstiderna (ibid). I båda studierna användes deskriptiva 
analyser och ett p-värde på < 0,05 angavs som signifikant. P-värdet beskriver, 
enligt Björkman och Hagberg (1990), sannolikheten för att ett värde beskriver det 
det gör och inte utgörs av slumpen. I detta fall innebar statistisk signifikans att det 
med 95 % säkerhet inte var slumpen som avgjorde (ibid). Inklusionskriterierna i 
de båda studierna ansågs också förhållandevis lika. En blindad vårdare som 
registrerade antal och storlek på blåmärken och som inte visste vilken tid 
injektionen tagit deltog också i bägge studierna. Enligt Willman et al. (2011) 
anses studier med blindning ha högre kvalitet jämfört med studier som ej är 
blindade (ibid). 

Kvalitetsgranskningen av de vetenskapliga artiklarna skedde med hjälp av en 
granskningsmall hämtad från Willman et al.(2011) samt med tilläggsfrågor 
specifikt skapade för denna replikationsstudie men baserade på Annersten och 
Willmans (2005) studie. Då metoden för denna litteraturstudie var en replikation 
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valdes Willman et als. (2011) granskningsmall eftersom det ur Annersten och 
Willmans (2005) studie gick att utläsa att de använt liknande mall. I deras studie 
framgår dock inte hur poängsättningen i detalj gått till (ibid). I denna 
replikationsstudie togs därför beslut att genomföra poängsättning på 
kvalitetsgranskningen såsom Willman et al. (2011) beskriver det. Poängen 
omvandlades till procent för att kunna kvalitetsgraderas. Genom att använda 
procentberäkning i stället för absoluta tal ökar möjligheten att jämföra studierna 
(ibid). Orsaker till att fyra vetenskapliga artiklar bedömdes att ha låg kvalitet och 
tilldelades 3 poäng var en otydlig redovisning av längd på nål eller bevisad 
subkutan position, för få deltagare, ingen forskare studerade eller mätte 
insulinläckage, utan det gjorde deltagarna själva, den statistiska metoden och 
bortfallet beskrevs ej, inget etiskt resonemang fanns och endast en observation av 
nållängd och injektionsteknik hos deltagarna utfördes. En svaghet i denna 
replikationsstudie är att bara en person sökt och granskat de vetenskapliga 
artiklarna. Detta skiljer denna studie från Annersten och Willmans (2005). 
Granskningen får, enligt Willman et al. (2011) större tyngd om den utförs av två 
oberoende granskare som sammanför sina tolkningar (Willman et al., 2011). 
Analysförfarandet har också varit svårt att hantera på grund av detta och får anses 
vara en svaghet för denna studie. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om två 
oberoende personer granskat de vetenskapliga artiklarna och likaså om en annan 
granskningsmall och annat poängsystem använts. Likaså hade resultatet kunnat bli 
annorlunda om två personer samarbetat då antalet vetenskapliga artiklar (femton 
stycken totalt) får anses vara en stor mängd för en person att hantera under det 
tidsintervall som var bestämt samt att frågeställningar då kunnat reflekteras och 
diskuteras på ett annat sätt. Den litteratur som använts som stöd för hur analysen 
ska gå till har inte tillräckligt tydligt beskrivit hur analysförfarandet går till i 
praktiken. Möjligtvis hade annan litteratur varit mer utförlig. I denna 
replikationsstudie har inga evidenstabeller skapats på grund av att syftet med 
denna studie var att se om ny forskning tillkommit efter Annersten och Willmans 
studie (2005), inte att göra en sammanlagd bedömning av hur en subkutan 
injektion bör gå till. I stället skapades artikelöversikter (Friberg, 2006) i form av 
tabeller (bilaga 4) för att ge läsaren en detaljerad information om samtliga femton 
granskade artiklar och vilka som skulle kunna bidra till evidens (ibid). Annersten 
och Willman (2005) beskriver i sin litteraturstudie att evidenstabeller skapats för 
de totalt 38 artiklar med hög, medelhög och låg kvalitet (ibid). Evidenstabellerna 
finns inte redovisade och syftet till varför de skapats framgår inte. Inte heller finns 
de sju vetenskapliga artiklar med låg kvalitet redovisades i referenslistan eller 
någon annanstans. Detta får anses vara en brist då läsaren inte får ta del av hela 
studien och inte heller kan läsa de vetenskapliga artiklar med låg kvalitet. Tanken 
med evidenstabeller kan ha varit att evidensgradera (SBU, 2011b) studierna för att 
på så sätt kunna göra en sammanlagd bedömning av hur stor evidensstyrkan och 
det vetenskapliga underlaget var för hur en subkutan injektion bör ges (ibid).  

Det som i övrigt skiljer denna replikationsstudie från originalstudien är syftet, 
årtalen som artikelsökningen innefattade samt de språk som accepterades för 
artikelsökningen. Syftet med denna replikationsstudie var att se om det efter 2004 
tillkommit ny forskning kring hur en subkutan injektion bör gå till för att uppnå 
rätt dos på rätt plats med minsta möjliga komplikationer. Annersten och Willmans 
(2005) syfte var att granska den vetenskapliga forskningen kring hur en subkutan 
injektion bör ges (ibid). På grund av att denna replikationsstudies syfte var att se 
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om forskning tillkommit valdes ett annat tidsintervall. För att täcka in alla 
vetenskapliga artiklar specificerades sökningen till artiklar från och med 2004-01-
01, detta eftersom Annersten och Willmans studie från 2005, avslutades i början 
av 2004. Annersten och Willman (2005) granskade i teorin vetenskapliga artiklar 
från 1966-2003, men i praktiken kom det att innefatta vetenskapliga artiklar från 
1980-2003 då det under studiens gång visade sig att de flesta vetenskaplig artiklar 
innan 1980 berörde produkter som inte var i bruk i Sverige vid tiden för studiens 
genomförande (ibid). Då tidsintervallet i denna replikationsstudie var kortare kan 
det ha påverkat resultatet i form av ett färre antal funna vetenskapliga artiklar 
jämfört med det antal Annersten och Willman (2005) fann. I denna 
replikationsstudie gick inte heller samma vetenskapliga artiklar att finna som 
Annersten och Willman (2005) fann eftersom sökningen av de vetenskapliga 
artiklarna inte innefattade samma årtal. Detta får anses var en brist för denna 
replikationsstudie då syftet med en replikationsstudie, enligt Willman et al. (2011) 
är att se om samma resultat går att finna än en gång (ibid). Eftersom årtalen inte 
var desamma gick inte detta grundsyfte för en replikation att uppfylla. Sökningen 
begränsades till vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, svenska och danska. 
Annersten och Willman (2005) accepterade även vetenskapliga artiklar skrivna på 
tyska och spanska (ibid), men då kunskapen i dessa språk ansågs otillräcklig 
begränsades sökningen i denna replikationsstudie. Det kan ha inneburit en nackdel 
att inte spanska artiklar kunnat användas då det i sökningen framkom flera artiklar 
som var spanska och där titel och abstrakt översatta till engelska verkade kunna 
stämma överens med denna replikationsstudies syfte. Begränsningen i språk kan 
därför ha inneburit att vetenskapliga artiklar med god kvalitet exkluderats.  

Mail till M. Annersten (personlig kommunikation, 11 november, 2011) har 
skickats för att få tillgång till deras litteratursökningsprotokoll, men detta fanns 
inte kvar (ibid). Det får anses vara en svaghet då det kan ha påverkat målet att 
efterlikna Annersten och Willmans (2005) metod i så hög utsträckning som 
möjligt. Frågan ställdes också (M. Annersten, personlig kommunikation, 11 
november, 2011) om varför just insulin och heparin blivit föremål för sökningen. 
Svaret blev att ett intresse fanns för insulin, då Annersten är 
diabetessjuksköterska. Innan Annersten och Willman (2005) genomförde sin 
studie förde de diskussioner kring att själva injektionstekniken är oberoende av 
läkemedlet: huden, nålarna och sprutorna är samma oberoende av vad som 
injiceras. En granskning av samtliga bipacksedlar från läkemedel för subkutan 
injektion på sjukhusapoteken genomfördes för att se vilka instruktioner dessa 
hade, men det visade sig inte finnas så många instruktioner. Dessutom var många 
läkemedel mycket ovanliga. Insulin och heparin kvarstod som de vanligast 
förekommande läkemedlen som de flesta sjuksköterskor kommer i kontakt med på 
en mängd olika arbetsplatser, och alltså är av ett ganska stort allmänintresse. 
Någon förklaring till varför inte exempelvis smärtstillande morfin i 
injektionsform, som också får anses som vanligt förekommande, togs med kunde 
Annersten inte ge (ibid). 

Resultatdiskussion 
Syftet med replikationsstudien var att se om det sedan 2004 tillkommit ny 
forskning kring hur en subkutan injektion bör gå till för att uppnå rätt dos på rätt 
plats med minsta möjliga komplikationer. Resultatet bör bli att det tillkommit ny 
forskning, men att det är svårt att dra några slutsatser då de vetenskapliga 
artiklarna har olika metoder och kvalitet. Resultatet att ny forskning tillkommit 
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skapar en grund för att rekommendationer eventuellt skulle kunna ges kring hur 
en subkutan injektion bör gå till om en replikationsstudie genomfördes som 
innefattade åren 1980-2011. 

Storleken på den subkutana fettvävnadens tjocklek i förhållande till nållängd 
undersöks i flera av de vetenskapliga artiklarna som hittats och deras resultat 
stärker den slutsats som Annersten och Willman (2005) drog att den subkutana 
fettvävnadens tjocklek påverkar valet av nållängd (ibid). Enligt de nya 
rekommendationerna för injektionsteknik (Frid et al., 2010a) ska varje enskilt 
injektionsställe undersökas och ställning tas till om ett hudveck behöver lyftas 
eller ej beroende på den nållängd som används. Kortare (4-, 5- och 6-mm) nålar 
kan användas till alla vuxna inklusive personer med fetma och kräver inte alltid 
att man lyfter upp ett hudveck (ibid). Enligt de Conninck et al. (2010) finns det 
dock oftast så lite subkutan vävnad på låret att ett lyft hudveck är enda sättet för 
att undvika intramuskulär injektion (ibid). I denna replikationsstudie har flera 
vetenskapliga artiklar kommit fram till att flickor, kvinnor, tenderar att ha tjockare 
subkutan fettvävnad än pojkar. Detta sågs även i Annersten och Willmans studie 
(2005) samt i Frid et als. (2010b) studie. I denna replikationsstudie har ingen 
vetenskaplig artikel med god kvalitet hittats där långa nålar (12,7 mm) jämförts 
hos barn. I Annersten och Willmans (2005) litteratursammanställning jämförde 
Tubiana-Rufi et al. (1999) nålar på 8 respektive 12,7 mm hos barn (ibid). Detta 
kan tyda på att en förändring skett vad gäller nållängd så att det nu generellt är 
kortare nålar som används till barn och att de längre nålarna eventuellt är aktuella 
till vuxna, framför allt överviktiga personer. Intressant är dock att i denna 
replikationsstudie har vetenskapliga artiklar hittats som tyder på att forskning 
pågår kring kortare nålar till överviktiga. Enligt Frid et al. (2010a) finns ingen 
medicinsk anledning till att rekommendera nålar över 8-mm till någon (ibid).  

Det som framkom om komplikationer är att två till syfte, metod och 
undersökningspopulation lika studier kommit fram till att injektionstiden påverkar 
uppkomsten av och storleken på blåmärken när heparin ges subkutant. Resultatet i 
de båda studierna blev att en längre injektionstid när heparin gavs subkutant 
innebar statistiskt signifikant mindre och färre blåmärken. I studierna användes 90 
graders vinkling på injektionen och injektionen gavs i nedre delen av magen. I 
båda fallen var antalet deltagare inte stort, 50 stycken respektive 36 stycken vilket 
gör det svårt att dra generella slutsatser. I Annersten och Willmans (2005) 
litteraturgenomgång kunde studien av McGowan och Wood (1990) inte se någon 
statistisk signifikant skillnad mellan de olika injektionsteknikerna och 
förekomsten av blåmärke efter det att en injektion med heparin getts subkutant 
(ibid). Detta motsäger det som framkom i denna replikationsstudie.  

Vetenskapliga artiklar som syftar till att jämföra insulinets effekt beroende på dess 
blandning har inte påträffats i denna replikationsstudie. Annersten och Willman 
(2005) hittade vetenskapliga artiklar som studerade förekomst av biologiskt 
material på nål och i flaska samt insulinblandningens påverkan på dosen, både vad 
gäller antal gånger som insulinet bör blandas, men även att industriellt 
färdigblandat insulin är bättre blandat än det insulin patienter och vårdpersonal 
blandar (ibid). En anledning till varför inga sådana studier förekommit nu kan 
vara att det i stort sett bara är industriellt färdigblandat insulin som används nu för 
tiden. 
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SLUTSATS 
Tjockleken på den subkutana fettvävnaden är en faktor som påverkar om den 
subkutana injektionen verkligen kommer subkutant. Andra faktorer som inverkar 
är kön och BMI, där kvinnor och personer med högre BMI i studier visat sig ha 
tjockare subkutan fettvävnad. Kortare nålar på 4-6 mm är i de allra flesta fall 
tillräckligt långa för att nå den subkutana vävnaden men hos barn kan även ett lyft 
hudveck behöva användas för att undvika den intramuskulära vävnaden. Dessa 
faktorer är för sjuksköterskan viktiga att känna till då de medverkar till att 
läkemedlet kommer dit det är tänkt och därmed förhoppningsvis får önskad effekt. 
På detta sätt kan minskat lidande uppnås för patienten. För sjuksköterskan innebär 
kunskapen att hon arbetar evidensbaserat och kan erbjuda patienten en säker vård. 
Då patientundervisning även är en stor del av sjuksköterskans arbetsuppgift är det 
viktigt att kunna förmedla denna information och kunna motivera varför en viss 
teknik bör användas.  

Fortsatt forskning kring subkutan injektionsteknik kan komma att beröra 
överviktiga då detta är en patientkategori som ökar. I denna patientgrupp är 
diagnosen diabetes mellitus typ 2 vanligt förekommande och därmed är subkutana 
injektioner vanliga i denna grupp. Då antalet äldre också blir fler och många äldre 
är underviktiga borde detta också vara en intressant grupp att forska vidare kring. 
Rekommendationer kring hur en subkutan injektion bör gå till för att uppnå rätt 
dos på rätt plats med minsta möjliga komplikationer skulle eventuellt kunna ges 
om en liknande replikationsstudie genomfördes som omfattade åren 1980-2011.  
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Bilaga 1 Artikelsökning 1 (5) 

Sökning i CINAHL 

Datum Sökord Typ av 
sökning 

Antal 
träffar, 
lästa titel 
och 
abstrakt 

Lästa 
övergripande 

Granskade 
artiklar 

Valda 
till 
resultat 

2011-11-08 Injections, subcutaneous 
+/Methods/Adverse-Effects OR 
Injection sites OR Injections+ 
AND Heparin+/Administration-
and- Dosage 

CINAHL 
headings 

39 3 1 1 

2011-11-28 Injections, subcutaneous 
+/Methods/Adverse Effects OR 
Injection sites OR Injections+ 
AND Insulin+/Administration-
and-Dosage 

CINAHL 
headings 

148 10 3 2 

2011-11-08 Injections, subcutaneous 
+/Methods/Adverse-Effects OR 
Injection sites OR  Injections+ 
AND Syringes 

CINAHL 
headings 

37 2 0 0 
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Bilaga 1 Artikelsökning 2(5) 

Sökning i CINAHL forts. 

Datum Sökord Typ av 
sökning 

Antal 
träffar, 
lästa 
titel och 
abstrakt 

Lästa 
övergripande  

Granskade 
artiklar 

Valda 
till 
resultat 

2011-11-08 Injections, subcutaneous 
+/Methods/Adverse-Effects OR 
Injection sites OR Injections+ 
AND Lipodystrophy 

CINAHL 
headings 

5 1 0 0 

2011-11-08 Heparin+/Administration-and-
Dosage AND Syringes 

CINAHL 
headings 

3 0 0 0 

2011-11-08 Insulin+/Administration-and-
Dosage AND Syringes 

CINAHL 
headings 

21 6 0 0 

2011-11-08 Insulin+/Administration-and-
Dosage AND Lipodystrophy 

CINAHL 
headings 

1 1 1 1 
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Bilaga 1 Artikelsökning 3(5) 

Sökning i MEDLINE via PubMed 

Siffra inom parentes ( ) anger det antal artiklar som redan framkommit i tidigare sökning 

Datum Sökord Typ av 
sökning 

Antal 
träffar, 
lästa titel 
och 
abstrakt 

Lästa 
övergripande  

Granskade 
artiklar 

Valda till 
resultat 

2011-11-10 Needles AND 
Insulin 

MESH-
termer 

48 12 (1) 3 3 

2011-11-10 Needles AND 
Lipodystrophy 

MESH-
termer 

0 0 0 0 

2011-11-10 Needles AND 
Heparin, Low 
Molecular 
Weight 

MESH-
termer 

2 0 0 0 

2011-11-10 Needles AND 
Nursing 
Evaluation 
Research 

MESH-
termer 

1 0 0 0 

2011-11-10 Injections, 
subcutaneous 
AND Needles 

MESH-
termer 

89 6 (4) 1 1 

2011-11-10 Injections, 
subcutaneous 
AND Insulin 

MESH-
termer 

549 30 (4) 5 2 

2011-11-10 Injections, 
subcutaneous 
AND Heparin, 
Low Molecular 
Weight 

MESH-
termer 

176 4 0 0 
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Bilaga 1 Artikelsökning 4(5) 

Sökning i MEDLINE via PubMed forts. 

Siffra inom parentes ( ) anger det antal artiklar som redan framkommit i tidigare sökning 

Datum Sökord Typ av 
sökning 

Antal 
träffar, 
lästa titel 
och 
abstrakt 

Lästa 
övergripande  

Granskade 
artiklar 

Valda till 
resultat 

2011-11-10 Injections, 
subcutaneous 
AND Nursing 
Evaluation 
Research 

MESH-
termer 

4 2 1 1 

2011-11-10 Injections, 
subcutaneous 
AND 
Lipodystrophy 

MESH-
termer 

70 2 (1) 0 0 

2011-11-10 Insulin AND 
Heparin, Low 
Molecular 
Weight 

MESH-
termer 

8 1 0 0 

2011-11-10 Insulin AND 
Nursing 
Evaluation 
Research 

MESH-
termer 

13 0 0 0 

2011-11-10 Insulin AND 
Lipodystrophy 

MESH-
termer 

87 5 0 0 

2011-11-10 Heparin, Low 
Molecular 
Weight AND 
Nursing 
Evaluation 
Research 

MESH-
termer 

0 0 0 0 

2011-11-10 Heparin, Low 
Molecular 
Weight AND 
Lipodystrophy 

MESH-
termer  

0 0 0 0 
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Bilaga 1 Artikelsökning 5 (5) 

Sökning i MEDLINE via PubMed forts. 

Datum Sökord Typ av 
sökning 

Antal 
träffar, 
lästa titel 
och 
abstrakt 

Lästa 
övergripande  

Granskade 
artiklar 

Valda till 
resultat 

2011-11-10 Nursing 
Evaluation 
Research AND 
Lipodystrophy 

MESH-termer 1 0 0 0 

2011-11-16 Injection site 
AND 
Subcutaneous 
Injection 
Complication 

Fritextsökning 5  0 0 0 

2011-11-21 injektionsteknik Fritextsökning 0 0 0 0 

 

Sökning i ERIC 

Datum Sökord Typ av 
sökning 

Antal 
träffar, 
lästa titel 
och 
abstrakt 

Lästa 
övergripande  

Granskade 
artiklar 

Valda till 
resultat 

2011-11-11 Subcutaneous 
injection 

Fritextsökning 0 0 0 0 
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Bilaga 2 

Protokoll som använts för kvalitetsbedömning. Hämtat från Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2011).  

Beskrivning av studien 
Forskningsmetod 
 RCT 
 CCT (ej randomiserad) 
 Multicenter, antal center ……….…... 
 Kontrollgrupp/er 
 
Patientkarakteristika 
Antal ………………………..……………... 
Ålder ……………………………………..... 
Man/Kvinna ……………………………… 
 
Kriterier för inkludering/exkludering 
Adekvat inkludering/ exklusion   Ja  Nej 
 
Intervention 
………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Vad avsåg studien att studera? 
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått ………………. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Urvalsförfarandet beskrivet?   Ja  Nej 
 
Representativt urval?   Ja  Nej 
 
Randomiseringsförfarande beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej 
 
Likvärdiga grupper vid start?   Ja  Nej  Vet ej 
 
Analyserade i den grupp som de   Ja  Nej  Vet ej 
randomiserades till ? 
 
Blindning av patienter?   Ja  Nej  Vet ej 
 
Blindning av vårdare?   Ja  Nej  Vet ej 
 
Blindning av forskare?   Ja  Nej  Vet ej 
 
Bortfall 
Bortfallsanalysen beskriven?   Ja  Nej 
 
Bortfallsstorleken beskriven?   Ja  Nej 
 
Adekvat statistisk metod?   Ja  Nej 
 
Etiskt resonemang?   Ja  Nej 
 
Hur tillförlitligt är resultatet? 
Är instrumenten valida?    Ja  Nej 
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Är instrumenten reliabla?    Ja  Nej 
 
Är resultatet generaliserbart?   Ja  Nej 
 
Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, 
konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 
……………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
 Bra  Medel  Dålig 
 
Kommentar 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

Granskare sign: …………………. 
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Bilaga 3 

Tilläggsfrågor baserade på Annersten och Willmans (2005) studie 

 

 

Undersökte studien  ¤rätt dos 

¤plats 

¤komplikation 

 

Undersöktes det om injektionerna verkligen getts subkutant  ¤ja ¤nej 

 

Har detta verifierats med  ¤datortomografi  

¤ultraljud  

¤lyft hudveck 

 

Framgår det om det studerade problemet var mätbart med vald metod 

¤ja ¤nej 
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Bilaga 4 Artikelöversikt 1(6) 

1p. = god kvalitet, 2 p. = medelhög kvalitet, 3 p. = låg kvalitet 

Författare, 
år, land 

Metod, 
intervention 

Undersökt 
population 

Resultat Kvalitetsnivå Sammanfattning 
av författarens 
egna slutsatser 

Nållängd 
och bevisat 
subkutant 
läge 

Zayback & 
Khorshid, 
2008, 
Turkiet 

Kontrollerad. Se 
om 
injektionstiden 
påverkar 
uppkomsten av 
och storleken på 
blåmärke när 
Heparin ges 
subkutant. 

 

50 Uppkomsten 
av och storlek 
på blåmärke 
var statistiskt 
signifikant 
mindre när 
injektionen. 
gavs 
subkutant 
under 30 
sekunder 
jämfört med 
10 sekunder. 

1 p. 

 

Injektionstiden 
påverkar 
uppkomsten av 
blåmärke. 

Nållängd 
beskrivs ej. 
Injektionen 
ges med 90 
graders 
vinkling 
och lyft 
hudveck. 

Hofman et 
al., 2010, 
Nya Zeeland 

Deskriptiv. Se 
vilken den ideala 
injektionstekniken 
hos barn och 
vuxna är när 5mm 
nål används.  

259 Förekomsten 
av 
intramuskulär 
injektion var 
störst hos 
pojkar. Den 
subkutana 
tjockleken 
korrelerade 
statistiskt 
signifikant 
med 
sannolikheten 
för 
intramuskulär 
injektion. 

1 p. 

 

5 mm nål kan 
användas till 
både barn och 
vuxna och 
rapporterades ge 
mindre läckage. 
Rekommenderar 
lyft hudveck 
och vinklad 
injektion till 
barn, medan 
vuxna bör göra 
egen 
bedömning.  

5 mm 
nållängd. 
Ultraljud. 
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Bilaga 4 Artikelöversikt 2(6) 

1p. = god kvalitet, 2 p. = medelhög kvalitet, 3 p. = låg kvalitet 

Författare, 
år, land 

Metod, 
intervention 

Undersökt 
population 

Resultat Kvalitetsnivå Sammanfattning 
av författarens 
egna slutsatser 

Nållängd och 
bevisat 
subkutant läge 

Zhou et 
al., 2010, 
Kina 

Deskriptiv. 
Mäta den 
subkutana 
fettvävnadens 
tjocklek på fyra 
ställen på 
magen för att se 
om den skiljer 
sig åt. 

40 9 av 40 
personer hade 
mindre än 5 
mm tjock 
subkutan 
fettvävnad. 
Den 
subkutana 
fettvävnadens 
tjocklek var 
statistiskt 
signifikant 
tjockare 5 cm 
ovanför 
naveln än 5 
cm under. 
Tunnast var 
det 10 cm 
horisontellt ut 
från naveln. 

2 p. 

 

Vertikal 
injektion hos 
personer med 
mindre än 5 mm 
tjock subkutan 
fettvävnad ökar 
risken för 
intramuskulär 
injektion. 
Vertikal 
injektion med 
lyft hudveck är 
säkrare.  

5 mm ? 
Beskrivs ej så 
tydligt. 
Ultraljud. 

Overland 
et al., 
2009, 
Australien 

RCT. Jämföra 
glukosprofiler 
när insulin ges 
subkutant i 
frisk kontra 
lipohypertrofisk 
vävnad. 

8 Ingen 
statistisk 
signifikant 
skillnad sågs. 

3 p. 

 

Skillnaden i 
farmakokinetiken 
och -dynamiken 
är liten om 
injektion ges i 
frisk eller 
lipohypertrofisk 
vävnad. 

Anger endast 
att magen 
användes som 
injektionsplats. 
Inget om 
nållängd eller 
bevisat 
subkutant läge. 

Hirsch et 
al., 2010, 
U.S.A. 

RCT. Jämförde 
nålar på 4, 5 
och 8 mm i 
förhållande till 
glykemisk 
kontroll och 
insulinläckage 

168 Den 
glykemiska 
kontrollen 
och 
insulinläckage 
likvärdig 
mellan 
nålarna. 

3 p. 

 

4 mm nål (ny 
nål) kan 
användas för 
subkutan insulin 
injektion. 

Injektion och 
läckage 
observerades 
ej av forskare. 
Lyft hudveck 
när 8 mm nål 
användes. 

RCT = randomiserad kontrollerad studie
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Bilaga 4 Artikelöversikt 3(6) 

1p. = god kvalitet, 2 p. = medelhög kvalitet, 3 p. = låg kvalitet 

Författare, 
år, land 

Metod, 
intervention 

Undersökt 
population 

Resultat Kvalitetsnivå Sammanfattning 
av författarens 
egna slutsatser 

Nållängd 
och bevisat 
subkutant 
läge 

Gibney et al., 
2010, U.S.A. 

Deskriptiv. 
Mäta den 
subkutana 
fettvävnadens 
tjocklek samt 
hudens 
tjocklek på 
fyra olika 
ställen. Detta 
för att kunna 
rekommendera 
rätt nållängd. 

388 Hudens och 
den subkutana 
fettvävnadens 
tjocklek är 
störst på 
skinkan och 
tunnast på 
låret. Kvinnor 
har tjockare 
subkutan 
fettvävnad och 
hudtjocklek. 

1 p. 

 

Nålar på 4 och 5 
mm med 90 
graders vinkling 
når den 
subkutana 
fettvävnaden 
med minimal 
risk för 
intramuskulär. 
injektion hos 
vuxna. 

Nållängd ej 
angivet. 
Ultraljud 

Schwartz et 
al., 2004, 
U.S.A. 

RCT. Se om 6 
mm nål i 
stället för 12,7 
mm kunde 
användas till 
överviktiga 
personer.  

62 Ingen statistisk 
signifikant 
skillnad kunde 
ses i 
insulinläckage. 
6 mm nål gav 
statistiskt 
signifikant 
mindre 
förekomst av 
blåmärken. 

1 p. 

 

Den kortare 
nålen är 
tillräckligt lång 
för att nå den 
subkutana 
vävnaden hos 
överviktiga 
personer. 

6 resp. 12,7 
mm. 
Användande 
av hudveck 
beskrivs. 
Blåmärke 
och läckage 
observeras 
och mäts av 
forskare. 

Hofman et 
al., 2007, 
Nya Zeeland 

Deskriptiv. 
Studera vilka 
barn som 
riskerar 
intramuskulär. 
eller 
intradermal 
injektion och 
bestämma rätt 
nållängd och 
teknik.  

72 i studie 
1, 37 i 
studie 2 

Lågt BMI, 
tunn 
hudtjocklek 
och pojkar har 
ökad risk för 
intramuskulär 
injektion. 
Även ökad risk 
för 
intramuskulär 
injektion i låret 
jämfört med 
magen.  

2 p. 

 

6 mm vinklad 
nål minskar 
risken för 
intramuskulär 
injektion hos 
barn och unga. 

6 och 8 mm. 
Ultraljud. 45 
eller 90 
graders 
vinkling, 
hudveck 
eller ej 
beskrivet. 

RCT = randomiserad kontrollerad studie 
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Bilaga 4 Artikelöversikt 4(6) 

1p. = god kvalitet, 2 p. = medelhög kvalitet, 3 p. = låg kvalitet 

Författare, 
år, land 

Metod, 
intervention 

Undersökt 
population 

Resultat Kvalitetsnivå Sammanfattning 
av författarens 
egna slutsatser 

Nållängd och 
bevisat 
subkutant 
läge 

Johansson 
et al., 2005, 
Sverige 

RCT. Se om 
absorptionen 
av en 
subkutan dos 
insulin aspart 
är nedsatt om 
den ges i 
lipohyper-
trofisk 
vävnad. 

9 Absorptionen 
av insulin 
aspart var 
nedsatt i 
lipohypertrofisk 
vävnad. 

2 p. 

 

Rekommenderar 
diabetiker att 
inte ge insulin 
aspart i 
lipohypertrofisk 
vävnad. 

8 mm nål, 90 
graders 
vinkling. Lyft 
hudveck. 

Kreugel et 
al., 2011, 
Nederländ-
erna 

RCT. Se 
nållängdens 
inverkan på 
den 
glykemiska 
kontrollen hos 
överviktiga 
personer med 
diabetes och 
vilken 
nållängd som 
föredras. 

130 Det fanns en 
liten men 
statistisk 
signifikant 
skillnad i 
HbA1c mellan 
5 mm och 8 
mm nål, där 5 
mm nål hade 
lägre HbA1c. 

2 p. 

 

5 mm nållängd 
är likvärdig med 
8 mm vad gäller 
metabol effekt 
och 
komplikationer 
och är därmed 
säkert att 
använda till 
överviktiga 
personer med 
diabetes. 

Lyft hudveck 
med 8 mm 
nål. Ej lyft 
hudveck och 
90 graders 
vinkling med 
5 mm nål. 
Forskare 
observerade 
ej injektion 
eller 
komplikation. 
Rapporterades 
av deltagare. 

Birkebaek 
et al., 2008, 
Danmark 

Deskriptiv. Se 
om 4 mm nål 
minskade 
frekvensen av 
intramuskulär 
injektion 
jämfört med 6 
mm samt om 
backflödet var 
oförändrat. 

21 barn + 
32 vuxna 

Statistiskt 
signifikant fler 
personer 
injicerade 
subkutant i låret 
och magen med 
4 mm jämfört 
med 6 mm nål. 

3 p. 

 

4 mm minskar 
risken för 
intramuskulär 
injektion utan 
ökat backflöde. 
Flertalet 
normalviktiga 
kan i låret 
använda 4 mm 
nål, ej lyft 
hudveck och 90 
graders 
vinkling.  

4 och 6 mm 
nållängd. 90 
graders 
vinkling på 
injektion, ej 
lyft hudveck. 
Ultraljud. 

RCT = randomiserad kontrollerad studie 
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Bilaga 4 Artikelöversikt 5(6) 

1p. = god kvalitet, 2 p. = medelhög kvalitet, 3 p. = låg kvalitet 

Författare, 
år, land 

Metod, 
intervention 

Undersökt 
population 

Resultat Kvalitets-
nivå 

Sammanfattning 
av författarens 
egna slutsatser 

Nållängd 
och bevisat 
subkutant 
läge 

Kreugel et 
al., 2007, 
Nederländ-
erna 

RCT. Se om 
nållängden 
påverkar den 
metabola 
kontrollen, 
injektionsrelaterade 
sidoeffekter och 
deltagarnas 
inställning. 

52 HbA1c steg 
lite, men 
statistiskt 
signifikant när 
den ena 
gruppen bytte 
till längre 
nålar, 5 mm 
nål 
associerades 
med statistiskt 
signifikant 
mindre 
blåmärke, 
blödning. Det 
fanns ingen 
statistisk 
signifikant 
skillnad 
mellan nålarna 
och 
insulinläckage.  

2 p. 

 

Användandet av 
5 mm nål är lika 
säkert som 8 
och 12 mm. 

5, 8 och 12 
mm. Ingen 
uppgift om 
var eller hur 
injektionen 
gavs. I 
diskussionen 
nämns att 
lyft hudveck 
använts vid 
de längre 
nålarna men 
inte till 5 
mm nål. 

Balci 
Akpinar & 
Celebioglu 
2008, 
Turkiet 

Kontrollerad. Se 
om tiden för 
injektion av 
Heparin subkutant 
påverkar 
uppkomsten av 
blåmärke. Tre olika 
metoder. 

36 30 sek. 
injektion eller 
10 sek. 
injektion och 
10 sek. väntan 
med nålen 
kvar i huden 
resulterade i 
mindre och 
färre 
blåmärken 
jämfört med 
10 sek. 
injektion 

1 p 

 

30 sek. 
injektion eller 
10 sek. 
injektion och 10 
sek. väntan med 
nålen kvar i 
huden bör 
användas för 
subkutan 
injektion av 
Heparin. 

Injektion på 
magen, 
minst 5 cm 
från naveln. 
90 graders 
vinkling. 
Ingen mer 
beskrivning. 
Blåmärke 
mätt i mm. 

RCT = randomiserad kontrollerad studie 
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Bilaga 4 Artikelöversikt 6(6) 

1p. = god kvalitet, 2 p. = medelhög kvalitet, 3 p. = låg kvalitet 

Författare, 
år, land 

Metod, 
intervention 

Undersökt 
population 

Resultat Kvalitetsnivå Sammanfattning 
av författarens 
egna slutsatser 

Nållängd och 
bevisat 
subkutant läge 

Shin & 
Kim, 2006, 
Korea 

Deskriptiv. 
Mäta den 
subkutana 
fettvävnadens 
tjocklek på tre 
vanliga 
injektionsplatser 
samt identifiera 
vanliga 
injektionsplatser 
och -metoder.  

65.  40 % hade 
mindre än 
12,5 mm 
subkutan 
fettvävnad 
på magen. 
Pojkar > 14 
år hade 
statistiskt 
signifikant 
tunnare 
subkutan 
vävnad än 
flickor i 
samma 
ålder. BMI 
korrelerade 
statistiskt 
signifikant 
med 
tjockleken.  

3 p. 

 

Kortare nål än 
12,5 mm bör 
användas, 
speciellt till 
pojkar. Ett lyft 
hudveck kan 
minska risken 
för 
intramuskulär 
injektion. 

Nållängd och 
injektionsteknik 
observerades 
bara. Subkutana 
fettvävnadens 
tjocklek mättes 
med ”Caliper”. 

Ignaut et 
al., 2009, 
U.S.A. 

RCT. Se om 
Humalog 
KwikPen 
föredrogs 
framför FlexPen 
och 
injektionsspruta 
och flaska. 
Jämförde 
dosnoggrannhet. 

232. 94% 
typ 2. 

Dosen var 
noggrannare 
med 
Humalog 
KwikPen 
vid 30 E 
och 60 E. 

1 p. 

 

Humalog 
KwikPen 
föredrogs 
framför FlexPen 
och spruta. 
FlexPen 
föredrogs 
framför spruta. 

Forskare vägde 
dosen efter att 
den dragits upp 
och sprutats i 
ett kärl av 
testpersonerna. 

RCT = randomiserad kontrollerad studie



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	INLEDNING
	BAKGRUND
	Sjuksköterskans kärnkompetens
	Säker vård
	Evidensbaserad vård

	Summering av Annersten och Willmans litteraturgenomgång

	SYFTE
	METOD
	Datainsamling
	Urval
	Analys

	ETISKA ÖVERVÄGANDEN
	RESULTAT
	Hur uppnå rätt dos
	Hur uppnå rätt plats
	Hur uppnå minst komplikation

	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	SLUTSATS
	REFERENSER
	BILAGEFÖRTECKNING

