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Introduktion: Diabetes mellitus typ 2 är en livslång sjukdom med ökande prevalens i hela 

världen. Diagnostisering sker oftast många år efter insjuknandet och därmed har många patienter 

redan utvecklat komplikationer som kräver kontinuerlig vård.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors kunskap i relation till diabetes 

mellitus typ 2.  

Metod: Litteraturstudie som utformades efter Polit och Becks (2012) nio steg. Databaser som 

användes var CINAHL och PubMed. Relevanta artiklar till studiens syfte genomgick en 

artikelgranskning. Efter granskningen kvarstod elva artiklar. Därefter sammanställdes data.         

Resultat: Litteraturstudiens resultat presenteras genom fyra kategorier: Sjukdomslära, 

Behandling, Patientundervisning samt Sjuksköterskans reflektion över sin egen kompetens.  

Slutsats: Brister inom teoretisk och praktisk kunskap identifierades hos sjuksköterskorna i 

relation till diabetes mellitus typ 2.  Mer kunskap krävs hos sjuksköterskor vid omvårdnad till 

patienter med diabetes mellitus typ 2. 
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Inledning 
Diabetes mellitus har en hög prevalens över hela världen och frekvensen av insjuknande 

beräknas öka. Det beräknas även finnas ett stort antal odiagnostiserade personer med diabetes 

mellitus. Många patienter med diabetes mellitus typ 2 har utvecklat komplikationer innan 

diagnostisering. Patienter med diabetes mellitus typ 2 behöver också mer sjukhusvård än 

patienter utan sjukdomen. Sjukdomen kräver regelbunden vårdkontakt och behandling därav 

ökar vikten av kunskap hos allmänsjuksköterskor.  

 

Diabetes mellitus 
Diabetes mellitus beräknas ha en prevalens på 451 miljoner människor i åldrarna 18-99 år och 

antalet förväntas öka. År 2045 beräknas 693 miljoner människor leva med diagnosen diabetes 

mellitus i samma åldersspann. Det finns ungefär 12.3 miljoner fler män som har diagnosen än 

kvinnor. Ungefär 79% av alla med diabetes mellitus är från ett låg- eller medelinkomstland. 

Ungefär hälften av alla som lever med diabetes mellitus beräknas vara odiagnostiserade 

(49.7%) och representerar över 224 miljoner människor. Största delen av odiagnostiserade 

befinner sig i Afrikas region. År 2017 beräknades 5 miljoner dödsfall i diabetes mellitus (Cho 

m.fl. (2018). Frekvensen av diabetes mellitus ökar över hela världen och ökar med 

befolkningens stigande ålder (Landin-Olsson 2016). Diabetes mellitus är en av Sveriges största 

folksjukdomar. Det finns ingen säker siffra på antalet patienter med diabetes mellitus eftersom 

många med diabetes mellitus typ två går odiagnostiserade. Dock uppskattades det att 500 000 

människor levde med diabetes mellitus i Sverige år 2017 (Svenska Diabetesförbundet 2017). 

 

Ökningen hos diabetes mellitus typ 2 förmodas bero på förändrade levnadsvanor framför allt 

kost och motion, medan ökningen av diabetes mellitus typ 1 fortfarande är okänd (Landin-

Olsson 2016). Eftersom diabetes mellitus är en kronisk sjukdom behöver patienter regelbundna 

kontroller och uppföljning under hela livet (Vas m.fl. 2017). Kliniska kontroller består av vikt, 

längd, midjemått, blodtrycksmätning, blodprover, blodsockerkontroller samt 

morgonurinprover som mäter kvoten albumin-kreatinin i urinen. Med blodprover kontrolleras 

HbA1c, HDL-kolesterol, triglycerider, kreatinin och eventuellt LDL-kolesterol. Det görs en 

kartläggning av kardiovaskulära sjukdomar samt över rök-, motion- och kostvanor. Vid 

behandling av diabetes mellitus är sunda levnadsvanor väsentligt eftersom livsstilen påverkar 

blodsockerkontrollen. Diabetes mellitus är en endokrin sjukdom som leder till förhöjt 

blodsocker (Sagen 2013). Enligt socialstyrelsen (2017) kan förhöjda värden av blodglukos leda 

till komplikationer på njurar, ögon och nerver. Diabetes mellitus indelas i olika typer varav 

några är: diabetes mellitus typ 1, diabetes mellitus typ 2, MODY 1-6, mitokondriell diabetes, 

graviditetsdiabetes och LADA (Lindholm 2009).  

 

Diabetes mellitus typ 1 
Diabetes mellitus typ 1 innebär total insulinbrist, vilket beror på att betacellerna i pankreas har 

blivit förstörda och kan därför inte längre frisätta insulin (Sagen 2013). World Health 

Organization [WHO] (2017) beskriver diabetes mellitus typ 1 som en insulinberoende diabetes. 

Eftersom antikroppar som är riktade mot antigen i betacellerna i pankreas kan påvisas före och 

efter diagnosen anses sjukdomen ha en autoimmun gen (Landin-Olsson 2016). Autoantikroppar 

påvisas hos majoriteten av diabetes mellitus typ 1 patienterna (Lindholm 2009) men diabetes 

mellitustyp 1 kan även uppkomma utan autoantikroppar och kallas då för idiopatisk diabetes 

mellitus typ 1 (Landin-Olsson 2016). 



- 6 - 
 

Diabetes mellitus typ 2 
Diabetes mellitus typ 2 har en ärftlig komponent och tillståndet beror på hög insulintolerans 

vilket leder till ett ökat behov av insulin (Landin-Olsson 2016). Tillståndet kan även bero på att 

kroppen inte kan tillgodose tillräckligt med insulin (WHO 2017). Det finns inte några tecken 

på autoimmunitet vid diabetes mellitus typ 2 (Lindholm 2009). Sjukdomen kan i vissa fall 

behandlas utan farmakologiska insatser i form av regelbunden fysisk aktivitet, egenkontroll av 

blodsockret samt kostomläggning (Sagen 2013). Sjukdomstillståndet kan bero på patientens 

övervikt och därmed förbättras patientens glukostolerans vid viktnedgång (Landin-Olsson 

2016). De främsta riskfaktorerna för diabetes mellitus typ 2 är övervikt, kostens 

sammansättning, fysisk inaktivitet samt ärftliga faktorer (Groop m.fl. 2009). Metabolt syndrom 

kan ses som ett tillstånd och delvis förklaras som en ansamling av riskfaktorer för diabetes 

mellitus och hjärt- och kärlsjukdomar. Metabolt syndrom kännetecknas av höga blodfetter, högt 

blodtryck och mikroalbuminuri (Sagen 2013). 
 
Majoriteten av patienter med diabetes har diabetes mellitus typ 2, vilken ofta kan vara oupptäckt 

i många år (Lindholm 2009). Detta leder till att patienter många gånger har hunnit utveckla 

komplikationer innan en diagnos ställs (Sagen 2013). Av nydiagnostiserade patienter med 

diabetes mellitus typ 2 hade 35% utvecklat komplikationer. Av patienterna hade 12% endast 

mikrovaskulära komplikationer, 17% hade endast makrovaskulära komplikationer medan 6% 

hade både mikro- och makrovaskulära komplikationer. Bland patienterna var de 

mikrovaskulära komplikationerna: retinopati, neuropati och nefropati. Makrovaskulära 

komplikationer som nydiagnostiserade hade utvecklat var ischemisk hjärtsjukdom och 

atleroskleros. Hög ålder, högt blodtryck, höga HbA1c nivåer, höga fasteglukosnivåer, höga 

blodfetter samt rökning sågs som samband till komplikationer (Gedebjerg m.fl. 2018).  Risken 

att drabbas av hjärtinfarkt, hjärtsvikt samt ischemisk stroke var högre bland patienter med 

diabetes mellitus typ 2 än bland personer utan diabetes (Larsson 2018). Patienter med diabetes 

mellitus typ 2 har större risk för behov av sjukhusvård i jämförelse med en person utan 

diagnosen (Joshua 2018). Sjukdomarna är även mer uttalade vid lång duration av diabetes 

mellitus typ 2 (Larsson 2018).     

 

Diagnostik 
Diabetes mellitus diagnostiseras genom venöst- eller kapillärt plasmaglukos prov. Två stycken 

separata fastande plasmaglukosvärden som är lika med eller över 7 mmol/liter är ett 

diagnostiskt kriterium för diabetes mellitus. Diabetes mellitus kan även diagnostiseras med två 

stycken separata slumpmässiga venösa- eller kapillära plasmaglukosvärden lika med eller över 

11 mmol/ liter. Om patienten uppvisar symtom på hyperglykemi krävs det endast ett fastande 

eller slumpmässigt plasmaglukosvärde för att ställa diagnosen (Sagen 2013). Sjukdomen kan 

även diagnostiseras med oralt glukostoleranstest (OGTT) som är ett venöst eller kapillärt 

plasmaglukos test före samt två timmar efter patienter intagit 75 gram glukos. 

Plasmaglukosvärde över 11 mmol/liter medför diagnosen diabetes mellitus (Lindholm 2009) 

HbA1c är ett mått på glykemiskt kontroll och mäter den genomsnittliga glukosmängden över 

åtta till tolv veckors tid. HbA1c används även som ett screening test för att kontrollera vilka 

som ligger i riskzonen för diabetes mellitus. Testet kräver inga speciella förberedelser som fasta 

(Kumar m.fl. 2010). HbA1c påverkas av mängden mättat fett samt fibrer en patient med 

diabetes mellitus typ 2 äter (Kriska m.fl. 2017).  

 

Behandling 
Livsstilsbehandling genom kostreglering och fysisk aktivitet är grundläggande vid diabetes 

mellitus typ 2 (Sagen 2013). Med kostbehandling kan den egna insulinsekretionen minskas 
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samt plasmaglukosnivåerna i blodet normaliseras. Kostbehandlingens mål är att förbättra 

glukostoleransen, undvika symtomgivande plasmaglukossvängningar samt förhindra 

komplikationer. Genom kostbehandling kan man påverka riskfaktorer inom det metabola 

syndromet. Kosten ska vara individanpassad för att kunna uppnå metabol balans och stabil vikt 

(Vessby m.fl. 2009). Fysisk aktivitet ökar perifer insulinkänslighet och har en 

plasmaglukossänkande effekt, vilken kan kvarstå i två dygn efter träningspasset. En viktig del 

av behandlingen vid diabetes mellitus typ 2 är viktnedgång. Viktnedgång leder till ökad 

insulinkänslighet och lägre plasmaglukosnivåer. Långtidseffekter av regelbunden fysisk 

aktivitet för patienter med diabetes mellitus typ 2 är: ökad perifer insulinkänslighet, förbättrad 

glukoskontroll, förbättrad plasmalipidprofil, viktreduktion, ökad fysisk arbetsförmåga samt 

ökat välbefinnande. Både uthållighetsträning och styrketräning har en positiv effekt på 

glukoskontroll (Fritz & Krook 2009). Farmakologisk behandling vid diabetes mellitus typ 2 

förekommer i tablettform, insulininjektion eller som kombination. Peroral behandling startas 

redan vid diagnostisering av diabetes mellitus typ 2 i form av metformin (Fritz & Krook 2009). 

Otillfredsställande diabeteskontroll vid kost- och tablettbehandlad diabetes mellitus typ 2 samt 

uttalade hyperglykemiska symtom är indikationer för insulinbehandling. Behovet av insulin 

kan vara permanent eller temporärt (Adamson m.fl. 2009).  
 

Kunskap 
Kunskap beskrivs enligt Svenska akademiens ordböcker som att ha närmare kännedom eller 

insikt i något, ofta som ett resultat av studier (Svenska akademien 2018). Sjuksköterskan bidrar 

med teoretisk och praktisk kunskap och har därför en viktig roll för patienter med diabetes 

mellitus (Sagen 2013). För sjuksköterskor är det viktigt att ha goda kunskaper om diabetes 

mellitus för att på ett enkelt sätt kunna förmedla dem till patienterna. Sjuksköterskan behöver 

också kunna motivera patienter med diabetes mellitus så att de kan uppnå sina behandlingsmål 

(Sagen 2013). Evidensbaserad vård och omsorg bygger på vetenskaplig kunskap men också på 

erfarenhetsbaserad kunskap som är viktig i hälso- och sjukvården. Erfarenhetsbaserad kunskap 

är en viktig del i professionell utveckling och det speciella är att den skaffas endast genom 

handling och deltagande samt genom reflektion. Den byggs upp genom att se situationer och 

genom att vara delaktig som kombineras med förhållningssätt, teoretisk kunskap och personlig 

mognad. (Svensk sjuksköterskeförening 2006).  
 

Omvårdnad 
Sjuksköterskans specifika kompetens är inom omvårdnad som är grundad i en humanistisk 

människosyn. Både patientnära arbete samt vetenskaplig kunskap tillhör omvårdnaden. 

Sjuksköterskan ansvarar för kliniska beslut som ska erbjuda människor att hantera 

hälsoproblem eller sjukdom samt ge bättre möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin 

hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Sjuksköterskan har själv ansvar för sin 

yrkesutövning och att analysera svagheter och styrkor i den egna professionella kompetensen. 

Sjuksköterskan har också ansvar att utifrån forskning och ett kritiskt reflekterande 

förhållningssätt utveckla den egna yrkeskompetensen kontinuerligt. Omvårdnaden ska baseras 

på ett etiskt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Sjuksköterskans främsta 

ansvar är riktat till personer i behov av vård. Sjuksköterskan bidrar till ett etiskt förhållningssätt 

inom vårdkulturen där integritet, respektfullhet, medkänsla, trovärdighet och lyhördhet är 

professionella egenskaper som sjuksköterskan ska uppvisa (International Council of Nurses  

[ICN] 2017). Vård ska ges med respekt för den enskilda människans värdighet och allas lika 

värde (HSL 2017:30 kap. 3 §1 ). Vård ska bedrivas med god kvalitet för att tillgodose 

människans behov av behandling och trygg vård (HSL 2017:30, kap 6. §1 ). Sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal ska bedriva en sakkunnig, omsorgsfull, och vetenskaplig vård med 
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beprövade erfarenheter till patienter (Patientlagen 2014:821 kap. 1 §7 ). Vården ska så långt 

som möjligt bedrivas i samråd med patienten (Patientlagen 2014:821 kap. 5 §1 ). Vårdpersonal 

har skyldighet att upprätthålla hög patientsäkerhet och förebygga att patienter drabbas av 

vårdskada (Patientsäkerhetslag 2010 kap. 3 §1 och 2 ). Sjuksköterskan bär eget ansvar hur 

arbetsuppgifterna fullgörs (Patientsäkerhetslag 2010:659 kap 6 §2 ).  

 

Omvårdnad vid diabetes mellitus 
En viktig uppgift för sjuksköterskan är informativ och praktisk information till patienter med 

diabetes mellitus typ 2. Sjuksköterskan behöver motivera patienterna för att de ska kunna 

hantera sin egenvård i sitt vardagliga liv. Sjuksköterskan behöver ge individuellt anpassad 

undervisning till patienter. Vid blodsockermätning behöver sjuksköterskan informera patienten 

om hur patienten ska sticka för att få en bloddroppe lämplig för analys, hur blodsockermätaren 

ska användas samt hur den ska förvaras. Sjuksköterskan bör ha som mål att ge korrekt anpassad 

undervisning till patienten för att kunna uppnå god egenvård. Sjuksköterskan ska även 

informera samt undervisa om insulin samt att injektionsteknik sker på rekommenderat sätt 

(Måløy 2013). 
 

Problemformulering 
Prevalensen för diabetes mellitus är hög och förväntas stiga i framtiden. Eftersom diabetes 

mellitus typ 2 är en livslång sjukdom med risk för komplikationer kräver tillståndet kontinuerlig 

behandling och vårdkontakt. Patienter med diabetes mellitus typ 2 har även större behov av 

sjukhusvård. Många patienter har redan utvecklat komplikationer vid diagnostisering. Risken 

är även större att drabbas av andra sjukdomstillstånd som till exempel hjärtinfarkt. Sjukdomen 

blir allt vanligare eftersom fler människor drabbas därav ökar behovet av kunskap hos 

allmänsjuksköterskan, främst för att ge omvårdnad till patienter med diabetes mellitus typ 2. 
 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans kunskap i relation till diabetes 

mellitus typ 2.  
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Metod 
Forskningsmetoden som tillämpats är en litteraturstudie med en induktiv ansats. En 

litteraturstudie beskrivs enligt Polit och Beck (2012) som en sammanställning av tidigare 

studier. Först och främst skall primärkällor användas i en litteraturstudie, sekundärkällor är ofta 

en sammanställning av primärkällor. Sekundärkällor innehåller många gånger inte lika mycket 

detaljer samt är sällan objektiva. En litteraturstudie skall enligt Polit och Beck (2012) beskriva 

aktuell evidens inom ett visst område och utförs i nio steg (se figur 1). 
 

 

Figur 1. Polit och Becks nio steg för litteraturstudier, fritt översatt från Polit och Beck (2012). 

 

Litteratursökning 
Steg 1 enligt Polit och Becks nio steg är att formulera ett syfte samt eventuella frågeställningar 

inom det valda ämnet (Polit & Beck 2012). Tidigare studier lästes för att undersöka om relevant 

forskning existerade inom ämnet. Syftet formulerades därefter utifrån det valda ämnet. Steg 2 

enligt Polit och Becks nio steg innefattar att formulera en sökstrategi, sökord, inklusions- samt 

exklusionskriterier (Polit & Beck 2012). 

 

Databassökning 
Databaser som användes var CINAHL och PubMed eftersom de var mest relevanta för studiens 

syfte. CINAHL är en databas inom omvårdnad och PubMed är en databas inom medicin. I 

CINAHL användes sökord i form av headings: ”MH Diabetes Mellitus, Type 2”, ”MH Nursing 

Knowledge” samt “MH Diabetes Mellitus”. Sökorden kombinerades enligt tabell 1. Sökorden 

som valdes ansågs relevanta mot litteraturstudiens syfte. I PubMed användes sökord i form av 

MeSH-termer: ”Diabetes Mellitus Type 2 [Mesh] ”, “Health Knowledge, Attitudes, Practice 

[Mesh]” samt nurs* trunkerades för att få med sökordets alla ändelser. Sökorden kombinerades 

enligt tabell 2. Valen av sökord skiljer sig i de två sökmodulerna men har samma innebörd. 

PubMed innefattade inte sökordet “Nursing Knowledge” som MeSH-term. Därav begreppet 
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“Health Knowledge, Attitudes, Practice [Mesh]” vars definition i PubMed samt svenska MeSH 

stämmer överens med sökordet “MH Nursing Knowledge” från CINAHL. 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 
Artiklar från 2009-01-01 till 2018-09-17 inkluderades. Alla vuxna (>18år) samt studier på 

engelska och svenska inkluderades manuellt i litteraturstudien. Artiklar av vetenskaplig 

karaktär samt peer reviewed inkluderades. Studier om graviditetsdiabetes och översiktsartiklar 

exkluderades manuellt från litteraturstudien. Eftersom sökordet ”MH Diabetes Mellitus” 

användes har studier om diabetes mellitus typ 1 exkluderats manuellt.  
 

Urvalsprocess 
Steg 3 enligt Polit och Becks nio steg innebär sökning av referenser, identifiering av potentiella 

referenser samt dokumentation av sökningen (Polit & Beck 2012). Här gjordes 

databassökningarna som kombinerades enligt tabell 1 och 2. Sökningarna dokumenterades. I 
CINAHL söktes sökorden separat, därefter kombinerades sökorden med AND. Den booleska 

operatorn AND medförde att båda sökorden finns i artikeln vilket expanderade sökningen (Polit 

och Beck 2012). Kombinationen (MH "Diabetes Mellitus, Type 2") (S1) AND (MH "Nursing 

Knowledge") (S2) resulterade i åtta artiklar. Kombinationen (MH "Nursing Knowledge") (S2) 

AND (MH "Diabetes Mellitus") (S3) gav 33 artiklar. Totalt skapades ett underlag på 41 artiklar 

till första urvalet. Vid sökning i PubMed genomfördes enskilda sökningar av utvalda sökord i 

PubMed.  Därefter kombinerades sökorden med AND. Kombinationen ("Diabetes Mellitus, 

Type 2"[Mesh]) (S1) AND ("Health Knowledge, Attitudes, Practice"[Mesh]) (S2) AND nurs* 

(S3) resulterade i 230 artiklar till första urvalet.  

 

Tabell 1 

Databas sökning Sökord Träffar Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

CINAHL S1 (MH, ”Diabetes Mellitus, Type 

2”) 

17571    

 S2 (MH ”Nursing Knowledge”) 4407    

 S3 (MH ” Diabetes Mellitus”) 15877    

 S4 S1 AND S2 8 4 2 1 

 S5 S2 AND S3 33 21 5 5 

Total    25 7 6 

Peer review samt 2009-01-01 - 2018-09-17 ställdes in i databasen i samtliga sökningar. 

MH = Major Heading. 
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Tabell 2 

Databas Sökning Sökord Träffar Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

PubMed S1 ”Diabetes melitus type 2” [Mesh] 63470    

 S2 ”Health Knowledge, Attitudes, 

Ptactice” [Mesh ] 

54549    

 S3 Nurs* 291815    

 S4 S1 AND S2 AND S3 230 32(1) 6 5 

Total    32(1) 6 5 

2009-01-01 - 2018-09-17 ställdes in i databasen i samtliga sökningar. 

MeSH = Medical Subject Heading. 

* trunkeras i databassökningen vilket gör att alla ändelser av ordet inkluderas. 

( ) = varav extern dubblett. 

 

Urval 1 
Urvalet gjordes i steg 4 enligt Polit och Becks nio steg som innebär identifiering av 

referensernas relevans mot syftet genom att läsa titel och abstrakt. Artiklar som inte svarar på 

syftet utesluts (Polit och Beck 2012). Artiklarnas titlar och abstrakt lästes, de som inte svarade 

på litteraturstudiens syfte exkluderades. Totalt lästes 271 artiklars titlar och abstrakt. I CINAHL 

fanns underlag för 41 artiklar som genomgick en primär granskning. 25 artiklar svarade på 

litteraturstudiens syfte och kvarstod. I PubMed identifierades 230 artiklar varav 31 utöver en 

extern dubblett kvarstod. Relevanta för studiens syfte ansågs totalt 56 artiklar vara. 
 

Urval 2 
Enligt steg 5 i Polit och Becks (2012) nio steg lästes artiklarna igenom och materialet 

granskades. Identifiering av eventuellt nya referenser inkluderas i studien. Vid inkludering av 

nya referenser görs åter steg 4 och 5 (Polit & Beck 2012). I litteraturstudien identifierades inga 

nya artiklar så steg 4 och 5 upprepades därför inte. De artiklar som inte var relevanta till 

litteraturstudiens syfte exkluderades. I steg 6 i Polit och Becks nio steg sammanfattas och kodas 

information från källorna (Polit & Beck 2012). Artiklarna lästes i sin helhet enskilt för att sedan 

läsas tillsammans, de artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte exkluderades. Artiklar 

som var ur ett patientperspektiv samt innefattade specialistutbildade sjuksköterskor 

exkluderades från litteraturstudien. Av 56 artiklar från båda databaserna kvarstod 13 artiklar.   

 

Urval 3 
Steg 7 enligt Polit och Becks nio steg innebär en kritisk granskning av artiklarna (Polit & Beck 

2012). Artiklarna granskades med hjälp av ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative 

Research Report” och ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” från 

Polit och Beck (2012). 13 artiklar granskades varav elva artiklar godkändes och kvarstod i 

studien. En artikel saknade vetenskaplig struktur samt diskussion. Artikeln saknade kritiskt 

tankesätt. En annan artikel saknade etiska ställningstaganden och godkännande av etisk 

kommité. Därav uteslöts de från studien.  
 



- 12 - 
 

Databearbetning och analys 
I steg 8 enligt Polit och Becks nio steg analyserades elva artiklar och bearbetades 

på information samt integrerades i kategorier (Polit & Beck 2012). Artiklarna lästes noggrant 

flertalet gånger enskilt för att få en förståelse av artiklarnas innehåll. Sedan diskuterades 

artiklarnas innehåll tillsammans för att reda ut eventuella missförstånd. Relevanta delar från 

resultatet klipptes ut. Urklippen numrerades utifrån originalartikelns nummer, därav hade både 

urklippet och artikeln samma nummer. Urklippen delades upp i olika ämnesområden som 

skrevs ned på post it lappar och därigenom identifierades kategorier. Fyra kategorier 

identifierades efter analysering av data. Kategorierna benämndes: Sjukdomslära, Behandling, 

Patientundervisning samt Sjuksköterskans reflektion över sin egen kompetens. I steg 9 enligt 

Polit och Becks nio steg sammanfattades syntesen samt en kritisk sammanfattning gjordes 

(Polit och Beck 2012). Urklippen sammanställdes enligt kategorierna som identifierades. 

Därefter lästes artiklarna återigen igenom, därmed gjordes en kontroll att fyndens innebörd 

stämde överens med tolkningen av data.  

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Etiska överväganden ska göras när arbetet med en litteraturstudie inleds, det är gällande urval 

och presentationen av resultatet. Studier som väljs ut ska ha genomgått ordentliga etiska 

överväganden eller ska ha fått tillstånd från etisk kommitté (Forsberg & Wengström 2013). 

Samtliga artiklar som användes i litteraturstudien redovisades samt lästes av båda litteratörerna, 

för att undvika missförstånd eller subjektiva vinklingar. Artiklarna lästes först enskilt och sedan 

tillsammans. Artiklarnas innehåll diskuterades för att kontrollera likvärdig förståelse av 

artiklarnas fynd. Eftersom artiklarna är på engelska användes ett engelsk-svenskt lexikon för 

att undvika feltolkningar eftersom språkbegränsningar fanns. Inga avsikter till plagiering eller 

förfalskning av data förelåg under litteraturstudien. 
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Resultat 
Resultatet baseras på elva stycken vetenskapliga artiklar varav fem stycken kvalitativa, fyra 

stycken kvantitativa samt två stycken med mixad metod. Artiklarna redovisas i en artikelmatris 

(se bilaga 1). Resultatet beskriver sjuksköterskors kunskap i relation till diabetes mellitus typ 

2. Kategorierna presenteras som Sjukdomslära, Behandling, Patientundervisning samt 

Sjuksköterskans reflektion över sin egen kompetens (se tabell 3).  
 

Tabell 3 resultatets kategorier. 

Kategorier Sjukdomslära Behandling  Patientundervisning Sjuksköterskans 

reflektion över 

sin egen 

kompetens 

Underkategori Patofysiologi 

Riskfaktorer 

Diagnostisering 

Komplikationer 

Egenvård 

Nutrition 

Fotvård 

  

 

 

Sjukdomslära 
Här presenteras sjuksköterskors kunskap om patofysiologi, riskfaktorer, diagnostisering samt 

komplikationer.  

 

Patofysiologi 

Sjuksköterskor i Daly m.fl. (2014) studie visade bristande kunskaper om patofysiologi inom 

diabetes mellitus typ 2.  Av sjuksköterskorna visste 25% att det föreligger insulinresistens och 

19% hade kunskap om otillräckligt mängd glukos in till cellerna. Flera av sjuksköterskorna 

(61%) hade kunskap om minskad insulinsekretion vid diabetes mellitus typ 2. Bristande 

kunskaper om bakomliggande patofysiologi förekom hos 26% av sjuksköterskorna eftersom de 

inte hade kännedom om bakomliggande orsaker (Daly m.fl. 2014). Däremot visste majoriteten 

av sjuksköterskorna de bakomliggande orsakerna till diabetes mellitus i en annan studie (Hollis 

m.fl. 2014). I ytterligare en annan studie visste inte tre sjuksköterskor av 21 skillnaden mellan 

diabetes mellitus typ 1 och typ 2, de kategoriserade in patienter med diabetes mellitus typ 2 att 

ha diabetes mellitus typ 1 (Livingston & Dunning 2010).  

 

Riskfaktorer 
Övervikt är den riskfaktorn som flest sjuksköterskor kunde identifiera vid diabetes mellitus typ 

2 (Daly m.fl. 2014; Livingston & Dunning 2010). Högt blodtryck benämnde 28% av 

sjuksköterskorna (Daly m.fl. 2014), och 19% av sjuksköterskorna som en riskfaktor (Livingston 

& Dunning 2010). Lågt antal sjuksköterskor (1 av 21) identifierade rökning som en riskfaktor 

(Livingston & Dunning 2010). Fysisk inaktivitet benämnde ett fåtal sjuksköterskor som en 

riskfaktor (Livingston & Dunning 2010; Daly m.fl. 2014). Ett mycket lågt antal sjuksköterskor 

hade kunskap om höga blodfetter och lågt HDL kolesterol som riskfaktorer till diabetes mellitus 

typ 2 (Daly m.fl. 2014). Flertalet sjuksköterskor angav andra faktorer som egentligen är symtom 

eller komplikationer exempelvis: sår, urinvägsinfektion, trötthet, törst och stress som 

riskfaktorer för diabetes mellitus typ 2 (Daly m.fl. 2014). Den genetiska faktorn angavs av 

74% som en riskfaktor (Livingston & Dunning 2010).    
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Diagnostisering 

Majoriteten av sjuksköterskorna i Daly m.fl. (2014) kunde nämna åtminstone ett diagnostiskt 

test för att diagnostisera diabetes mellitus typ 2. Oral Glukostolerans test (OGTT) samt 

Glukostolerans test (GTT) hade 73% kunskap om som diagnostiskt test. Venöst fasteglukos 

prov angav 40% och venöst plasmaglukos prov över 11 mmol/l nämnde 21% av 

sjuksköterskorna för att diagnostisera diabetes mellitus typ 2. Andra tester som kapillärt 

plasmaglukos prov och HbA1c uppgavs också av sjuksköterskorna vara diagnostiska tester 

(Daly m.fl. 2014).  Sjuksköterskorna önskade mer kunskap om specifika laboratoriska prover 

som HbA1c, serumkreatinin och mikroalbuminuri (Daly m.fl. 2014). 

 

Komplikationer 

Långsiktiga komplikationer som flest sjuksköterskor kände till var retinopati och njursvikt. 

Andra långsiktiga komplikationer som flertalet av sjuksköterskorna benämnde var neuropati 

och hjärtsjukdomar (Daly m.fl. 2014; Livingston & Dunning 2010). Av sjuksköterskorna 

belyste 13% stroke, 43% sår samt 42% nedsatt cirkulation som långsiktiga komplikationer vid 

diabetes mellitus typ 2 (Daly m.fl. 2014). Erektil dysfunktion nämndes av 11.2% och 

cerebrovaskulära sjukdomar av 5.3% av sjuksköterskorna som långsiktiga komplikationer 

(Livingston & Dunning 2010). Hyperglykemi hade hälften kännedom om och hypoglykemi 

hade mer än hälften kännedom om som kortsiktiga komplikationer (Livingston & Dunning 

2010). Sjuksköterskorna önskade mer kunskap om diabetes mellitus typ 2 och om njursvikt som 

komplikation till diabetes mellitus typ 2 (Daly m.fl. 2014).     
 

Behandling  
Här presenteras sjuksköterskors kunskap om behandling, som i litteraturstudiens resultat består 

av egenvård, nutrition samt fotvård. 

 

Egenvård 

Sjuksköterskor gav råd om livsstilsförändringar till patienter med diabetes mellitus typ 2 i form 

av rökstopp, viktnedgång samt kost och motionsvanor (Hollis m.fl. 2014). I behandling av 

patienter med diabetes mellitus typ 2 ingår bland annat inspektion och rådgivning av matvanor, 

glukosnivåer och fysisk aktivitet (Vargas m.fl. 2017; Livingston & Dunning 2010). 

Rekommendationer vid hypoglykemi gavs till patienter av sjuksköterskor i 91% utsträckning. 

Det förekom dock att sjuksköterskor gav råd endast om patienten bad om det eller om ett 

passande tillfälle gavs (Parry Strong m.fl. 2014). Även läkemedelsbehandling som exempelvis 

insulin samt cirkulatoriska läkemedel ingår i behandlingen (Vargas m.fl. 2017). Det ingår även 

att motivera patienten till att administrera sina läkemedel på rätt sätt (Fransen m.fl. 2014). 

Sjuksköterskor hade goda kunskaper i administrering av insulin men visade lägre kunskaper 

gällande insulinförvaring och adekvat tajming för administrering (Hollis m.fl. 2014). Genom 

att stödja patienten att få kontroll över den egna sjukdomen kunde patienten få möjlighet att 

uppnå ett hälsosamt levnadssätt (Fransen m.fl. 2014). Sjuksköterskor önskade mer kunskap 

inom livsstilsråd och medicinundervisning (Daly m.fl. 2014).  

 

Nutrition 

Parry Strong m.fl. (2014) undersökte sjuksköterskor över tid och sjuksköterskorna angav år 

2007 att 70% av dem undervisade patienterna i kost jämfört med 100% av sjuksköterskorna år 

2012. Majoriteten kontrollerade patienternas kostvanor innan de gav kostundervisning (Parry 

Strong m.fl. 2014). De kostråd som mer än hälften av sjuksköterskorna diskuterade med 

patienter med diabetes mellitus typ 2 innefattades av: socker, kolhydrater, alkohol, regelbundna 
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måltider, frukt och grönsaker, drycker, viktnedgång, läsning av livsmedels 

innehållsförteckning, fettinnehåll och sötningsmedel. Mindre än 10% av sjuksköterskorna 

diskuterade beräkning av kolhydrater, tillsatser samt konserveringsmedel med patienterna 

(Parry Strong m.fl. 2014). Sjuksköterskorna i Napierta m.fl. (2016) studie fick svara om ett 

livsmedel höjer, sänker, inte har någon påverkan på blodsockret eller om de inte visste. Att 

honung höjer blodsockret visste 11% av sjuksköterskorna, mindre än 9% trodde att det sänker 

eller inte har någon påverkan på blodsockret medan majoriteten inte visste. Angående 

diabeteschoklad visste 6.5% av sjuksköterskorna att chokladen höjer medan ungefär hälften 

trodde att det sänker blodsockernivåerna. Nästan 40% visste inte om chokladen har någon 

påverkan och 5.7% trodde inte att det påverkar blodsockernivåerna (Napierta m.fl 2016).  

 

Fotvård 

Fotsår uppstår på grund av okontrollerad glykemi, neuropati och nedsatt cirkulation uppgavs 

av sjuksköterskor som undersöktes av Vargas m.fl. (2017). För att förebygga fotsår förklarade 

sjuksköterskorna att det är viktigt som sjuksköterska att informera patienten om förebyggande 

åtgärder som fotvård, rätta skor och strumpor, vattentemperatur, inte gå barfota samt hur 

naglarna ska klippas. Andra förebyggande åtgärder är en god hygien mellan tårna, tvätta 

fötterna dagligen och torka torrt mellan tårna. Det är viktigt för patienten att undersöka fötterna 

dagligen för att upptäcka eventuella förändringar. Eftersom det kan vara svårt att känna 

förändringar kan visuella hjälpmedel vara ett bra komplement. Kunskapen om diabetessår är 

viktig för omvårdnadens kvalitet, för förebyggande av komplikationer samt för motivering till 

patientens skötsel av egenvård (Vargas m.fl. 2017). Även screening av komplikationer är viktig 

och ingår i behandling av patienter med diabetes mellitus typ 2 (Livingston & Dunning 2010). 

För att förebygga fotsår undersökte sjuksköterskor patienternas fötter. Dock förklarade 

sjuksköterskorna att de inte alltid tittar på patientens fötter förrän ett sår har uppkommit. Då 

följdes såret upp noggrant. Det har identifierats kunskapsluckor i kunskapen om behandling av 

diabetessår. De flesta av sjuksköterskorna kunde inte ange de grundläggande instrumenten för 

undersökning av patientens fötter. Det framkom däremot att undersökningarna anpassades 

genom att använda andra passande tillvägagångssätt. Behandling av diabetesfötter sker genom 

glykemisk kontroll, fysisk aktivitet, insulin, matvanor, och behandling av såret. Behandlingen 

är individuell och beror på situationen. Om såret är långt gånget kan amputation vara aktuellt 

medan vid ett initialt stadie kan behandling med hjälp av mediciner och omläggningar tillämpas. 

Behandlingen består inte bara av behandling av fotsåret utan genom att se till hela människan. 

Sjuksköterskor påvisade att de inte kände sig säkra på behandling av diabetesfötter, de kände 

bristande kunskap i såväl undersökning som behandling (Vargas m.fl. 2017).  
 

Patientundervisning 
Här presenteras kunskap om hur sjuksköterskor undervisar patienter. 

 

Vid undervisning till patienter gäller det att se patienten som helhet, genom att integrera 

patientens känslor, erfarenheter och relation till omvärlden i omvårdnaden (Vargas m.fl. 2017). 

De metoder som användes av sjuksköterskor när information gavs till patienten var visuella 

hjälpmedel, målsättningar, inbjudan av anhörig till patienten, sammanfattande nyckelord, och 

motiverande samtal (Parry Strong m.fl. 2014). Det framkom att motiverande samtal gav 

patienter tillbaka delar av ansvar och kontroll samt viljan till ändrat beteende (Graves m.fl. 

2016). Andra metoder som nämndes var att informera patienter lite i taget samt kontrollera 

patientens förståelse av informationen (Fransen m.fl. 2014). Samtal på 10 minuter räckte inte 

till för att kunna stötta patienterna. Under längre samtal kunde sjuksköterskorna få en djupare 

förståelse i patienternas livsstilsproblematik (Graves m.fl. 2016). Strategier för att stötta 
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patientgrupp med låg sjukdomskunskap till egenvård bestod av upprepning av information samt 

motiverande samtal. För att ge råd om egenvård bör sjuksköterskor använda sig av enkelt språk 

samt lyssna till patienten. Återupprepande metoder av informationen användes inte (Fransen 

m.fl. 2014). En av sjuksköterskorna i Graves m.fl. (2016) studie förklarade sig reflektera 

tillbaka till patienten, dock upplevde sjuksköterskan att den egna kompetensen överskreds 

(Graves m.fl. 2016). Att föreläsa för patienterna upplevdes inte fungera, patienterna behöver 

vara delaktiga. För att få en bättre förståelse om vad patienten behöver stöttning i behöver 

sjuksköterskan skapa en konversation med patienten (Vargas m.fl. 2017). 
 

Sjuksköterskans reflektion över sin egen kompetens 
Här presenteras hur sjuksköterskor skaffar sig kompetens i form av erfarenhet, självsäkerhet 

samt hur de delar kunskap mellan kollegor.  

 

Det visade sig att sjuksköterskorna använde sig av tidigare erfarenheter som de fått från andra 

avdelningar. Om sjuksköterskor regelbundet arbetar med patienter med diabetes mellitus 

kommer erfarenheten av diabetesvård öka. “[ ... ] the longer time you work with them, the more 

experienced you’ll get” (Schaarup m.fl. 2017, s. 49). För att öka erfarenheterna förklarade 

sjuksköterskorna att de lärde sig genom praktiskt handhavande (Schaarup m.fl. 2014). 

Sjuksköterskor med mer än 2 års vårderfarenhet visade högre kunskap inom diabetes mellitus 

än de med kortare vårderfarenhet (Hollis m.fl. 2014). En sjuksköterska i Vargas (2017) studie 

ansåg sig också ha låg kunskap eftersom hon inte hade lång erfarenhet (Vargas m.fl. 2017). 

Sjuksköterskor som kände till norska riktlinjer vid diabetes mellitus visade på mer kunskap än 

de som inte kände till riktlinjerna vilket ökade patientsäkerheten och vårdkvaliteten (Titlestad 

m.fl. 2018). För att sjuksköterskor ska kunna utöka sin kunskap krävs samarbete i arbetsgruppen 

(Schaarup m.fl. 2017; Vargas m.fl. 2017). Sjuksköterskor visade högre förståelse för 

teamarbete och patientsäkerhet baserat på deras yrkeskunskap (Titlestad m.fl. 2018). 

Sjuksköterskor lärde av varandra, de ställde frågor till kollegor (Schaarup m.fl 2017) och de 

rådfrågade varandra för ökad kunskap vid osäkerhet (Schaarup m.fl. 2017; Graves m.fl. 

2016).  Sjuksköterskor har olika attityder och tillvägagångssätt för inlärning av evidensbaserad 

kunskap. Några sjuksköterskor menade att det vore bättre att få kunskap från en specialist 

istället för att söka kunskap själva eller hos kollegor (Schaarup m.fl. 2017).   

 

Sjuksköterskor beskrev en känsla av maktlöshet i samband med låg kunskap, vid låg kunskap 

förekom även en känsla av att inte vara förberedd (Schaarup m.fl. 2017). Egenvård till patienter 

med låg sjukdomskunskap upplevdes som en svår arbetsuppgift (Fransen m.fl. 2014). Endast 

nio av 41 sjuksköterskor uppgav sig känna en hög självsäkerhet när de samtalade egenvård med 

patienter (Sugiharto m.fl. 2017).  Majoriteten av sjuksköterskorna kände sig dock självsäkra i 

att utbilda patienter med diabetes inom nutrition (Parry Strong m.fl. 2014). Sjuksköterskor som 

var yngre visade på mer kunskap inom nutrition vid diabetes mellitus typ 2 än äldre 

sjuksköterskor (Napierta m.fl. 2016). Några uppgav att de ville utveckla sin kunskap för att 

uppnå bättre självsäkerhetskänsla (Parry Strong m.fl. 2014). Sjuksköterskorna kände att de inte 

visste hur de skulle hantera patienternas problem. De kände som om de gick över sin 

sjuksköterskeroll under motiverande samtal, eftersom de inte hade psykologisk utbildning. De 

tog på sig för mycket av patienternas ansvar vilket bidrog till både fysisk och psykisk trötthet 

hos sjuksköterskorna (Graves m.fl. 2016). Uppfattningen var också att sjuksköterskor inte har 

samma generella kunskap inom professionen (Schaarup m.fl. 2017).  
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors kunskap i relation till diabetes 

mellitus typ 2. Resultatet från de elva artiklar som ingick i studien delades in i fyra kategorier. 

Kategorierna benämndes: Sjukdomslära, Behandling, Patientundervisning samt 

Sjuksköterskans reflektion över sin egen kompetens.  

Resultat diskussion 

Sjukdomslära 

Litteraturstudien visade att flertalet sjuksköterskor hade kunskapsluckor i sjukdomslära vid 

diabetes mellitus typ 2, vilket kan jämföras med en annan studie gällande sjuksköterskors 

kunskap om hjärtsvikt där majoriteten av sjuksköterskorna hade goda eller mycket goda 

kunskaper om sjukdomen (Ahmed 2018). I litteraturstudien framkom att flertalet 

sjuksköterskor hade låg kunskap angående symtom då de misstogs som riskfaktorer. Det 

framkom även att sjuksköterskor inte verkade vara medvetna om genetik som en riskfaktor för 

diabetes mellitus typ 2. Ett samband kan ses med Lin m.fl. (2018) studie bland sjuksköterskor 

som visade på bristande kunskaper om symtom vid demenssjukdomar. Där påvisades även 

bristande kunskaper inom genetikens påverkan på sjukdomens uppkomst (Lin m.fl. 2018). I 

Birks m.fl. (2017) studie värderar sjuksköterskor anatomi som mycket viktigt att lära sig. 

Fysiologi och patofysiologi värderades som mycket hög prioritet att kunna (Birks m.fl. 2017). 

Sjukdomslära är en grundläggande del i sjuksköterskans kompetens, sjuksköterskor behöver ha 

en förståelse för den friska kroppen samt sjukdomsförloppet för att kunna ge omvårdnad.  

  

Det framgick i litteraturstudien att sjuksköterskorna var medvetna om att fotsår är en 

komplikation till diabetes mellitus typ 2. De var medvetna om förebyggande åtgärder som 

fotvård och användning av rätta skor. Det framkom även att de var medvetna om de 

bakomliggande orsakerna till fotsår är neuropati och okontrollerad glykemi.  De förklarade sig 

veta att patienter har dålig känsel i sina fötter men trots det valde vissa sjuksköterskor att inte 

kontrollera fötterna innan ett sår har uppstått. Likheter visade sig i Stolts m.fl. (2018) studie där 

46% av sjuksköterskorna undersökte naglar, hud, fotstruktur samt smärta på patienternas fötter. 

Ett stort antal sjuksköterskor gjorde delar av bedömningen av patienternas fötter, exempelvis 

kontrollerade huden. Men sjuksköterskorna gjorde inte en fullständig fotstatus (Stolts 

m.fl.  2018). Det kan gå lång tid innan patienter med diabetes mellitus typ 2 som har neuropati 

uppfattar ett sår själva. I Practical guidelines on the management and prevention of the diabetic 

foot baserad på International Consensus on the Diabetic Foot (2008) beskrivs att regelbunden 

inspektion av fötter för alla patienter med diabetes mellitus ska göras minst en gång per år. Om 

patienten har någon riskfaktor för diabetessår skall undersökning ske med en till sex månaders 

mellanrum. Riskfaktorer beskrevs som: sensorisk neuropati, icke sensorisk neuropati, 

missbildning av foten, framträdande benbit, tidigare sår samt amputation (Apelqvist 2008). 

Därav kan det upplevas som oroväckande att några sjuksköterskor inte kontrollerar patientens 

fötter eftersom det kan skapa onödigt lidande för patienten.  

 

Behandling  

Litteraturstudien belyser att yngre hade bättre kunskap inom nutrition än äldre sjuksköterskor. 

Litteraturstudien belyser även att sjuksköterskor undervisade patienter inom nutrition i större 

utsträckning 2012 än tidigare. Det kan eventuellt bero på att det nu finns en högre medvetenhet 

om kostens betydelse och inverkan på hälsa. Större vikt läggs på nutritionsbehandling eftersom 

kosten är en stor del av behandlingen vid diabetes mellitus typ 2. Litteraturstudien visade att 

sjuksköterskor hade en låg kunskap inom nutrition. Den belyser att många sjuksköterskor 

svarade vet ej gällande om livsmedel höjer, sänker eller inte har någon påverkan på 

blodsockernivåerna. Likheter i bristande nutritionskunskap kan ses i andra studier där det 
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belystes att sjuksköterskor inte har hög kunskap inom nutrition. Sjuksköterskor fick till exempel 

i en studie svara på ett frågeformulär angående nutrition där ungefär 40% påvisade bristande 

kunskaper (Schaller & James 2005).  Angående förmåga att organisera en nutritionsplan för 

patienter ansåg 60% av deltagarna att det är svårt (Mowe m.fl. 2008). Ytterligare en studie mätte 

sjuksköterskors kunskap inom nutrition med hjälp av ett frågeformulär. Hälften av 

sjuksköterskorna visade på bristande kunskaper inom nutrition. Sjuksköterskorna hade bland 

annat låg kunskap om dagligt kaloriintag (Yalcin m.fl. 2014). Flera studier visar därmed på 

bristande kunskap inom nutrition bland sjuksköterskor, vilket indikerar att sjuksköterskor 

behöver mer kunskap inom ämnet.  

 

Sjuksköterskans reflektion över sin egen kompetens  

Det framkom i litteraturstudien att sjuksköterskor med längre vårderfarenhet av patienter med 

diabetes mellitus typ 2 visade sig ha mer kunskap inom diabetesvård än de med mindre 

erfarenhet. Likheter finns i en annan studie vid omvårdnad av döende patienter där 

sjuksköterskor med mer erfarenhet har jobbat inom området längre tid. De har även mer 

utbildning inom palliativ vård än sjuksköterskor med kort erfarenhet med mindre utbildning 

inom palliativ vård (Dunn m.fl. 2014). Här kan ett samband mellan kunskap och erfarenhet 

urskiljas. Det framkom i Birks m.fl. (2018) studie att sjuksköterskor över 40 år värderade 

sjukdomslära högre i jämförelse med yngre sjuksköterskor. Liknande samband sågs gällande 

yrkeserfarenhet. De sjuksköterskor som arbetat över tio år prioriterade sjukdomslära högre än 

sjuksköterskor med 1-2 års yrkeserfarenhet (Birks m.fl. 2018). Sjuksköterskor i en annan studie 

med kurser inom demensvård samt de som aktivt söker ny kunskap visade även på högre 

kunskap om demenssjukdom än andra. Studien visade även på högre kunskap bland de 

sjuksköterskor som var intresserade av sjukdomen samt av vidareutbildning inom området (Lin 

m.fl. 2018). När sjuksköterskor saknar tillräcklig kunskap framkom det i litteraturstudien att de 

tog på sig för mycket av patienternas ansvar, vilket ledde till fysisk och psykisk trötthet hos 

sjuksköterskorna. Otillräcklig kunskap skapade även en känsla av maktlöshet samt en känsla 

av att vara oförberedd. Likheter finns i Wong m.fl. (2018) studie där bristfällig kunskap hos 

sjuksköterskor uppfattades som en utmaning och påverkade dem i stor grad. De upplevde även 

svårigheter i akuta situationer eftersom de saknade självsäkerhet och erfarenheter (Wong m.fl. 

2018). Kunskap inom ett område leder till ökad självsäkerhet i arbetet, vilket i sin tur minskar 

känslan av maktlöshet och trötthet hos sjuksköterskan.  
 

Metoddiskussion 
Litteraturstudien följde Polit och Becks (2012) nio steg vilket gjorde att ett systematiskt och 

strukturerat tillvägagångssätt användes. Trovärdigheten, tillförlitligheten och replikerbarheten 

av litteraturstudien stärktes därmed. De databaser som användes i litteraturstudien var PubMed 

och CINAHL eftersom de är mest relevanta för forskning inom omvårdnad. PubMed är dock 

en medicinskt inriktad databas, därför lades sökordet nurs med trunkering till för att få ett 

omvårdnadsperspektiv på artiklarna, vilket stärker litteraturstudiens tillförlitlighet. Sökorden 

som valdes i PubMed var “Diabetes mellitus, type 2” och "Health Knowledge, Attitudes, 

Practice” som båda var MeSH-termer. I CINAHL valdes sökorden “Diabetes Mellitus Type 2”, 

“Nursing Knowledge” och “Diabetes Mellitus” som Headings. Här valdes en bredare sökning 

av sjukdomen eftersom CINAHL inte är lika välindexerad som PubMed gällande medicinska 

diagnoser. Det gjordes för att få med relevanta artiklar i CINAHL vilket stärker resultatets 

trovärdighet och tillförlitlighet. Artiklar som handlade om diabetes mellitus typ 1 exkluderades 

därför manuellt. Genom att använda MeSH-termer och Headings stärktes tillförlitligheten 

eftersom träffarna innefattar relevant information för litteraturstudiens syfte. 
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Artiklar från 2009-01-01 till 2018-09-17 inkluderades i studien eftersom aktuell forskning 

eftersträvades. Sökning av artiklar fem år tillbaka resulterade i för få träffar därav gjordes 

sökningarna tio år tillbaka i tiden. Majoriteten av artiklarna som användes i resultatet är dock 

från de senaste fem åren vilket tyder på att forskningen inom området varit mer aktuell de 

senaste åren.  Artiklar på svenska och engelska inkluderades i studien, sökningarna resulterade 

dock inte i några svenska artiklar. Artiklar på andra språk exkluderades för att minska risken 

för misstolkning av data. Det kan i sin tur ha lett till att artiklar som var relevanta till 

litteraturstudiens syfte exkluderades och relevant data inte inkluderades i resultatet, vilket kan 

sänka litteraturstudiens tillförlitlighet och trovärdighet. Barn under 18 år exkluderades eftersom 

litteraturstudien ska innefatta grundutbildade sjuksköterskors ansvarsområde. Barn 

exkluderades manuellt eftersom inställningar angående ålder för vuxen skiljde sig mellan 

databaserna. I CINAHL var inställningen av vuxna från 18 år medan det i PubMed var från 19 

år. Den manuella exkluderingen ledde till att rätt åldersspann identifierades och att inte vuxna 

från 18 år förbisågs i PubMed, vilket stärkte litteraturstudiens tillförlitlighet. 

 

Artiklarna som ingår i litteraturstudien lästes enskilt samt tillsammans, det var till fördel för 

litteraturstudiens resultat då misstolkning av data minimerades. Användandet av ett engelskt-

svenskt lexikon ledde till ökning av resultatets tillförlitlighet trots det kan misstolkningar ha 

skett eftersom engelska språket inte är vårt modersmål. Relevanta ansågs elva stycken artiklar 

vara till litteraturstudien, varav fem stycken är kvalitativa, fyra stycken är kvantitativa och två 

stycken består av mixad metod. Inga artiklar uteslöts från resultatet. Att artiklarna är både 

kvalitativa och kvantitativa kan ha stärkt resultatet för att det eventuellt gav en bredare 

uppfattning om sjuksköterskans kunskap inom diabetes mellitus typ 2.  

 

Artiklarna som användes i litteraturstudien kommer från Nya Zeeland, Nederländerna, 

Storbritannien, Indonesien, Polen, Australien, Norge, Brasilien och Danmark. Att artiklarna 

kommer från olika delar av världen kan ha gett ett brett synfält på ämnet vilket ökar 

litteraturstudiens trovärdighet. Dock kan det anses vara en svaghet att ingen studie visar på 

svenska omständigheter. Det kan även innebära att en studie som gjordes i ett av länderna inte 

behöver visa på likvärdig kunskap som sjuksköterskor besitter i andra länder vilket i så fall 

sänker studiens överförbarhet.  

 

Klinisk betydelse 
Resultatet tyder på låg kunskap hos sjuksköterskor inom omvårdnad av patienter med diabetes 

mellitus typ 2 och bristande kunskap om sjukdomen. Sjuksköterskor behöver mer kunskap om 

diabetes för att kunna bidra patienter med god vård. Kliniskt aktiva behöver få uppdaterad 

information om diabetes mellitus för ökad kunskap hos personalen. Bristande kunskaper inom 

ämnet har stor klinisk betydelse eftersom patienter blir lidande. Det framgår i litteraturstudien 

att bristande kunskaper leder till osäkerhet hos sjuksköterskor vid omvårdnad till patienter. 

Osäkerhet och bristande kunskap kan leda till felbehandling av patienter som i sin tur kan leda 

till vårdskador. Genom litteraturstudiens resultat kan sjuksköterskors bristande kunskaper 

identifieras och vårdskador kan förebyggas genom att bidra sjuksköterskor med kunskap.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning kan vara patienters upplevelse av sjuksköterskors kunskap inom 

diabetes mellitus typ 2. Forskning inom hur sjuksköterskor lär sig på bästa sätt samt vad de 

behöver kunna som nyexaminerade sjuksköterskor kan vara intressant. Det kan även vara 

intressant att studera kostnaden inom vården till följd av sjuksköterskornas kunskapsbrister. Det 

kan till exempel vara kostnader till följd av komplikationer som skulle kunna undvikits om 

sjuksköterskorna hade haft rätt kunskap om förebyggande åtgärder. 
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Slutsats 
Litteraturstudiens resultat belyser sjuksköterskors bristande kunskap om patofysiologi, 

riskfaktorer, diagnostik samt komplikationer relaterat till diabetes mellitus typ 2. Även 

bristande kunskaper inom egenvårdsbehandling, nutrition samt diabetesfötter identifierades. 

Det framkom att kliniska erfarenheter ökar sjuksköterskors kunskap. Sjuksköterskorna önskar 

även mer kunskap inom flertal områden. Brister hos sjuksköterskor i både teoretisk och praktisk 

kunskap framkom alltså i litteraturstudien vilket tyder på att mer kunskap krävs.  
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