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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonals attityder till utförandet av 

omvårdnadshandlingar i munhålan hos äldre patienter som var beroende av att få hjälp med 

munvårdshandlingar. Vidare var syftet att beskriva vilka åtgärder som gjorts för att skapa 

förändringar i personalens attityder, kunskaper och vårdhandlingar. Metod: Studien 

genomfördes som en litteraturstudie. Sökningarna gjordes i databaserna PubMed och 

CINAHL där både kvalitativa och kvantitativa studier söktes. Studierna granskades sedan 

med modifierade granskningsmallar för kvalitetsbedömning  

Resultat: De sökta studiernas resultat analyserades och utifrån detta skapades sex teman, 

Kunskap, Tidsbrist, Patientens motvillighet, Personalens motvilja, Utbildning och Rutiner. 

Dessa teman delades upp under de två frågeställningarna. Resultatet visade att bristande 

kunskap om munvårdshandlingar, brist på tid, motvilja från patienten och motvilja att 

utföra munvård var det som gjorde att munvården inte sköttes korrekt. Många patienter 

hade bristande munhygien i flertalet studier. Utbildning och nya rutiner var åtgärder som 

förbättrade munvården, personalens attityder och deras kunskap om munvård. Det visade 

sig även att patienternas munhygien förbättrades till stor del efter dessa interventioner.  

Slutsats: Munvård är ett ämne prioriteras ner i vårdarbetet och anses inte lika betydande 

som övrig vård. Interventioner som nya rutiner och utbildning påverkar personal att utföra 

munvårdshandlingar och därför borde utbildning prioriteras högt i förbättringsarbetet för 

god munvård. Samt att nya rutiner med munvårdskort och elektriska tandborstar är enkla 

medel för att skapa en bättre munhygien hos patienter. 

 

Nyckelord: Attityder, munhälsa, vårdpersonal, äldre. 

Keywords: Attitudes, Elderly, Health personnel, Oral health. 
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Inledning 
Studier angående vårdpersonals attityder till munvård har önskats av Landstinget Dalarna.  
 

Introduktion 
 
Äldre personer idag 
Medellivslängden i Sverige väntas öka fram till år 2060, vilket leder till att kvinnorna 

kommer att bli i genomsnitt 87 år och männen 85 år (statistiska centralbyrån, 2009). Den 

31:a december 2008 bodde enligt en rapport från Socialstyrelsen 96 500 personer i åldern 

65 år och uppåt i särskilda boendeformer som ålderdomshem och liknande. Av den totala 

befolkningen i åldern 65 år och uppåt motsvarar detta med dagens siffror 6 % 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

Vårdpersonalens ansvar 
I en studie av Nordenram & Ljunggren (2001) visade resultaten på vikten av att 

vårdpersonalen är uppmärksamma på patienternas behov av munvård. Studien visade 

också att vårdpersonalen inte i samma utsträckning som en tandläkare upptäckte 

patienternas behov av vård. 

 

Det är viktigt att vårdpersonalen utför munvård för att upprätthålla en god munstatus och 

förebygga infektioner, som kan sprida sig till andra delar av kroppen (Dalheim et al., 

2005). Sjuksköterskans ansvar är att bedöma patientens behov av munvård (SOSFS 

1995:5). Vidare är det sjuksköterskans ansvar att ”observera, värdera, prioritera, 

dokumentera och vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska och 

psykiska tillstånd” (Socialstyrelsen, 2005 sid. 11). Sjuksköterskan ska kunna självständigt 

tillämpa omvårdnadsprocessen genom att observera och bedöma patientens behov av vård 

och därefter göra en diagnos av patientens behov av omvårdnad och göra 

omvårdnadsordinationer. Sjuksköterskan ansvarar också för att planera, genomföra och 

utvärdera omvårdnadshandlingar. Att dokumentera enligt gällande författningar är också 

sjuksköterskans ansvar liksom att ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående 

och personal på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Vidare är sjuksköterskans ansvar 

att identifiera och arbeta för att förebygga hälsorisker samt motverka komplikationer som 

uppstår i samband med sjukdomar, vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). 
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Munhygien inom vården innefattar borstning av tänder, både patientens egna samt 

proteser. Även rengöring av munhålan ingår. Detta kan skötas av patienten själv eller med 

hjälp av vårdpersonal i sådana situationer där patienten själv inte kan sköta sin munvård 

(Dalheim et al., 2005).  
 

 

Riktlinjer för munvård  
Inger Wårdh, tandläkare, docent och författare till flera artiklar rörande attityder till 

munvård, angav via mailkontakt med författarna till detta arbete, att det idag inte finns 

några egentliga skriftliga riktlinjer för hur munvård ska bedrivas. Dock finns information i 

ett dokument som givits ut av föreningen Bra vård för äldre (BraVå, 2010) om riktlinjer för 

bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg. I dessa riktlinjer står det 

om munvård att ”Personer med stort behov av omvårdnad ska enligt tandvårdsstödet 

erbjudas avgiftsfri munhälsobedömning som en del av uppsökande verksamhet” (BraVå, 

2010 sid. 11). I den uppsökande verksamheten ingår en förenklad undersökning av 

munhålan, tänder och tandersättningar, bedömning av och instruktioner om utförande av 

daglig munvård samt handledning av vårdpersonal så vårdpersonalen kan hjälpa till med 

den dagliga munvården. Ansvarig sjuksköterska ska anteckna i journalen om patienten 

accepterat erbjudande om munhälsobedömning. Bedömningen görs av tandhygienist eller 

tandläkare i det särskilda boendet eller i hemmet. Vårdpersonal bör närvara för att få 

information om hur munvården skall utföras. Patienten skall få ett munvårdskort med 

information om hur dennes munvård skall utföras. Vidare står i riktlinjerna att den 

individuella vårdplaneringen bör omfatta även munvård. Riktlinjerna säger även att 

omvårdnadspersonal bör utbildas i munvård. Bra mun- och tandhälsa innebär enligt 

Föreningen Bra vård för äldre (BraVå, 2010): ”att den äldre ges möjlighet att vara ren och 

fräsch i munnen, att den äldre vid behov får hjälp med den dagliga munvården inom ramen 

för daglig omvårdnad, att det finns rutiner för daglig omvårdnad, att det finns 

dokumentation om den äldres behov av munvård, att den äldre har tillgång till tandvård 

och att det finns riktlinjer för mun- och tandvård för äldre” (BraVå, 2010 sid. 19).  

I Vårdhandboken (2010) beskrivs munvård som en handling som många äldre personer 

inte själva klarar av att utföra. Munvård består enligt Vårdhandboken (2010) av 

tandborstning, rengöring av munhåla, rengöring av fasta och lösa proteser samt behandling 

av muntorrhet. I Vårdhandboken (2010) står det också att munhålan regelbundet bör 
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inspekteras av vårdpersonal. I inspektionen ingår att titta på tänder, eventuella proteser, 

slemhinnor och tunga. Avvikelser som skador på tänder/proteser, svampinfektioner, sår, 

rodnad och beläggningar ska rapporteras till ansvarig sjuksköterska och dokumenteras. 

Vårdhandboken (2010) beskriver hur munvård, det vill säga inspektion av munhåla samt 

borstning av tänder och rengöring av munhåla, ska utföras.  

I omvårdnaden ingår att värdera patientens hälsotillstånd, vilka risker som finns samt 

planera och utföra omvårdnadsåtgärder. I bedömningen av patientens hälsotillstånd ingår 

värdering av munstatus, exempelvis patientens upplevelser av smärta och förmåga att äta. 

Dålig munstatus är ett vanligt tillstånd hos de patienter som behöver få hjälp med sina 

aktiviteter i dagligt liv (ADL) (Andersson, 2006).  

 

Patientens upplevelser 
Att ha en god munhälsa är viktigt för människan, dels eftersom det är viktigt för 

välbefinnandet att vara ren i munnen och ha en fräsch andedräkt, men också för att en dålig 

munstatus kan orsaka sjukdomar, isolering och depression. Bristande hygien i munnen kan 

även orsaka psykosociala problem eftersom att munnen har stor betydelse för utseendet 

och förmågan att kommunicera (Penner & Timmons, 2003).  

 Förutom att allvarligare sjukdomar kan orsakas av bristande munhygien så kan det även 

leda till psykosociala problem och lidande. En undersökning gjord i Kanada (Penner & 

Timmons, 2003) om äldres upplevelser av sin munhygien visade att många äldre 

besvärades av problem relaterade till munnens status. Bland annat nämnde deltagarna i 

studien svårigheter att tugga sin mat, med följden att en del av glädjen med att äta förtogs. 

Deltagarna besvärades också av att det tog lång tid för dem att äta. Ett annat ämne som 

berördes i studien var förmågan att tala. Där syntes ett samband mellan stigande ålder hos 

deltagarna och förmåga att tala tydligt. Många av deltagarna klagade också över smärtor i 

tänder och munhåla, vilket också visade sig öka med ålder. Även muntorrhet, sår i munnen 

och blödande tandkött ökade med stigande ålder. Ett annat psykosocialt problem som togs 

upp, var det att de äldre skämdes över sin mun och undvek att le eller skratta för att på så 

vis dölja sina tänder. Även sömnsvårigheter relaterade till munsmärtor rapporterades. 

Studien visade på att med stigande ålder ökar problemen i munnen. 
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Sjukdomar i munnen och Brister i munvårdshandlingar 
Wårdh, Wikström och Sörensen (2004) nämner att munhålans bakterieflora under normala 

omständigheter är balanserad och med mycket liten förekomst av smittämnen. Då 

bakterieodlingar gjordes på äldre personer hittades dock betydande mängder av bakterier i 

munhålan hos fem av trettiotre patienter i studien av Wårdh et al. (2004). Alla dessa fem 

patienter var beroende av hjälp från vårdpersonal med sin munhygien. Växt av bakterier 

som orsakar karies hade ett samband med patienter som hade nedsatt förmåga att sköta sin 

munhygien i studien av Wårdh et al. (2004). Många äldre klarar inte själva av att sköta sin 

munhygien. Därför är de i behov av att få hjälp från vårdpersonal för att undvika att 

drabbas av sjukdomar i munhålan (Vårdhandboken, 2010).  

Många av de äldre idag blir svaga och drabbas av flera olika sjukdomar, så kallad 

multisjuka (Socialstyrelsen, 2009). Med åldrandet följer också nedsättningar av de 

motoriska färdigheterna vilket kan leda till att de äldre får svårare att sköta sin munhygien, 

vilket i en studie har visats leda till att de äldre drabbas av plack (bakteriebeläggning på 

tänderna) och sämre oral hygien (Padilha, Hugo, Hilgert & dal Moro, 2007). Karies, 

tandköttsinflammation och tandlossning är sjukdomar i munhålan som kan uppstå på grund 

av en dåligt skött munhygien. Tandköttsinflammation och tandlossning orsakas av 

bakterier i munnen som fastnar på tänderna om tänderna inte rengörs regelbundet. Karies 

orsakas av att bakterier i munnen bildar en syra som är skadlig för tändernas emalj. Syran 

kan orsaka att tandemaljen skadas så pass att det bildas ett hål i tanden (Dehlin, 1994). 

 Många äldre behandlas med olika läkemedel, som kan ge muntorrhet. Utsöndring av saliv 

är viktigt, då saliven har en smörjande funktion som håller munnens slemhinna slät och ren 

vilket försvårar bakterietillväxt. Saliven rengör också munhålan genom att skölja bort 

matrester och döda celler. Saliv innehåller bikarbonat och kalium, och det bidrar till att 

bibehålla en balanserad bakterieflora i munnen (Boczko, McKeon & Sturkie, 2009). En 

torr munslemhinna kan orsaka obehag hos patienten i form av skavande tandproteser och 

svårigheter att svälja tabletter. Tabletter som ej sväljs, utan blir liggande i munhålan, kan 

resultera i frätskador som orsakar smärtor och leder till att patienten ej vill äta (Dehlin, 

1994). En nedsatt munhygien kan orsaka följdsjukdomar i kroppen. Vid tandlossning och 

infekterat tandkött kan bakterietillväxten bli så stor att bakterierna sprids till blodbanan, 

vilket kan leda till inflammation i kärlväggarna och på så vis vara en orsak till 

åderförkalkning eller med andra ord ateroskleros. En nedsatt munhygien med förekomst av 
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infektioner såsom karies, kan också vara en riskfaktor för utvecklandet av 

lunginflammation (Klinge, 2010). 

 

I en studie gjord på äldre patienter boende på vårdhem i Österrike, har Gluhak, Arnetzl, 

Kirmeier, Jakse och Arnetzl (2009) gjort bedömningar av patienternas munstatus. 

Resultatet visade att 84 % av deltagarna led av akuta tandköttinflammationer, 28,9 % av 

deltagarna hade upplevt akuta orala smärtor under senaste året och av de 69 % av 

deltagarna som hade hel- eller delprotes i munnen, så bedömdes 81,1 % av dem vara i 

behov av protesbehandling. Författarna diskuterade vidare likheterna mellan resultatet av 

sin studie och av andra studier gjorda i europeiska länder, som enligt dem visade på ett 

jämförbart resultat i flera olika länder i Europa. 

Som studierna visat så finns det klara brister i munvården. Bristerna kan förklaras med att 

patienter och personal anser att munnen är ett känsligt område. Ett område som är intimt. 

Därför anses hellre att det är tandvårdspersonals eller nära vänner/anhörigas ansvar att se 

till att munvården sköts. Det kan därför vara svårt att utföra en god munvård utan att 

kränka patientens integritet (BraVå, 2010). 

 

Enligt landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård (2009) så är 

den rekommenderade tiden för tandborstning 2 minuter. I en studie av Coleman och 

Watson (2006) observerades vårdpersonalen under utförande av morgonrutiner med tvätt, 

toalettbesök, påklädning och munvård. Under observationen upptäcktes stora brister i 

utförandet av munvård. 16 % av patienterna fick sina tänder borstade. Inte i något fall tog 

tandborstningen två minuter, genomsnittet låg på 16 sekunder. Användande av rena 

handskar observerades aldrig i studien, och i samtliga fall böts handskarna ej mellan tvätt 

av underlivet och munvård. Personalen frågade inte någon av patienterna om de hade 

problem med munnen som de ville att personalen skulle titta på, och inspekterade inte 

munhålan hos någon patient. En ur personalen hade i studien gett som kommentar att han 

eller hon gjort det till en policy att inte spendera mer än tio minuter med patienten. 

 

Brister i munvården, eller att inte utföra munvård, kan leda till att ett vårdlidande uppstår. 

Med vårdlidande så menas det att det uppstår ett lidande hos en patient på grund av vård 

eller behandling, men även avsaknaden eller brister i vården. Vårdpersonal har goda 

möjligheter att kunna förhindra detta lidande genom att vara uppmärksamma på patientens 
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aktuella situation. Det är därför viktigt att som personal fundera över patientens situation 

och om patienten upplever ett vårdlidande utifrån handlingar som utförs (Wiklund, 2003).   
 

Problemformulering 
Efter egen klinisk erfarenhet samt under praktikperioder inom vård och omsorg, har 

författarna till detta arbete uppmärksammat att munhygienen hos patienter ofta negligeras 

och att vårdpersonalen vid påpekande av detta, motiverat det med att det känns så 

”besvärligt och ofräscht”. Detta har hos författarna väckt frågan hur vårdpersonals 

inställning är till munhygien samt om det finns åtgärder som förbättrar attityder och 

vårdarbete gällande äldre personers munvård. 

Trots att det finns tydliga samband mellan dålig munstatus och olika hälsoproblem som 

malnutrition och infektioner, så försummas munvård ofta inom hälso- och sjukvård 

(Andersson, 2006).  
 

Syfte  
Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonals attityder till att sköta munhygien 

hos äldre patienter som är beroende av att få hjälp med sina aktiviteter i dagligt liv. Vidare 

var syftet att beskriva vilka åtgärder som gjorts för att skapa förändringar i personalens 

attityder, kunskaper och vårdhandlingar. 
 

Frågeställning 
1. Vilka attityder har vårdpersonal till att sköta patienters munvård? 

2. Vilka åtgärder har gjorts för att förbättra attityder, kunskaper och vårdarbete? 
 

Definition av centrala begrepp  
Vårdpersonal 
Med vårdpersonal menas i enlighet med Patientsäkerhetslag (2010:659):  

1. den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården, 

2. personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i 

hälso- och sjukvård av patienter. 
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Patient 
Med patient menas i detta arbete äldre person som är i behov av hjälp från vårdpersonal 

med sin ADL i olika utsträckningar. 

 

Äldre  
Med äldre menas i detta arbete personer över 65 år och äldre. 
 

Metod 
Design  
Studien har genomförts som en litteraturstudie. Denna design innebär att författaren söker 

en översikt över ett visst område inom vårdvetenskap eller kunskap om sjuksköterskans 

verksamhet (Friberg, 2006).  

 
När en litteraturöversikt skrivs är det viktigt att ge läsarna en, opartisk, mycket organiserad 

bild och ge den senaste evidensen på ämnet. Det är även viktigt att sammanställa och 

kritiskt granska den forskning som hittas och ta fram en sanningsenlig bild av forskningen, 

samt att på ett objektivt sätt sammanställa resultatet (Polit & Beck, 2008). 

Det innebär att fakta har sökts i enlighet med flödesschemat som presenteras nedan. 

Figur 1. 

 
(Modifierad och fritt översatt ur Polit & Beck, 2008) 
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Urval av litteratur 
Databaserna PubMed och CINAHL har använts i detta arbete för att dessa databaser 

innehåller vårdvetenskapliga artiklar och tillhandahåller många av dem i fulltext. Urval av 

sökord har gjorts genom att använda relevanta Meshtermer för att skapa söksträngar.  

Urval av litteratur till introduktionen har gjorts genom sökning i PubMed och CINAHL 

samt genom relevant litteratur från Högskolan Dalarnas bibliotek. Även sökningar på 

Vårdhandboken, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård, 

socialstyrelsens hemsida samt Statistiska centralbyråns hemsida har gjorts. 

Inklusionskriterier 

• Publicerade mellan 2001-2011 

• Tillgängliga i fulltext utan kostnad. 

• Artiklarna ska behandla sjukvård och vårdpersonal. 

• Endast engelskspråkiga granskade artiklar valdes ut. 

• Artiklar som behandlar åtgärder i syfte att omfatta attityder inom munvård. 

• Artiklar som behandlar attityder till munvård. 

• Endast artiklar med medel till högt granskningsresultat inkluderas. 
  

Exklusionskriterier 

• Artiklar om patienter som vårdas i hemmet har exkluderats. 

• Population yngre än 65 år exkluderades.  
 

 

Tabell 1. Sammanställning över de sökningar som har resulterat i artiklar till arbetet. 
Databas Sökterm Antal 

träffar 
Antal lästa 
abstract 

Antal artiklar 
använda i 
resultatet 

Antal artiklar 
 använda i 
 introduktion 

PubMed Nursing AND oral health 46 21 1 - 

PubMed Nursing homes AND oral 
health 

52 18 3 4 

PubMed Nursing homes AND oral 
hygiene AND attitude 

25 16 2 - 

PubMed Oral health AND attitude to 
health AND aged 

218 30 - 1 

PubMed Oral health AND attitude to 
health AND aged AND nursing 
homes 

7 7 - 1 
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PubMed attitude of health personnel 
AND nursing homes AND oral 
hygiene 

22 15 2 - 

PubMed Attitude of health personnel 
AND nursing homes AND aged 
AND oral hygiene 

14 6 1 - 

Cinahl Attitudes AND oral hygiene 112 34 2 - 

Cinahl Nursing AND oral health 648 30 1 - 

Cinahl Nursing AND oral health AND 
attitudes 

76 30 1 - 

Cinahl Oral health AND attitude to 
health AND aged 

169 28 1 - 

 
 

 
 
Studierna som valdes var på engelska eftersom författarna till denna studie hade 

engelskspråkiga kunskaper. Sökorden som användes var Nursing, Nursing homes, 

Attitude, Attitude to health, Attitude of health personnel, Oral hygiene, Oral health samt 

Aged. För att underlätta och tydliggöra sökandet av relevanta studier gjordes begränsningar 

i sökningarna, till att omfatta studier publicerade mellan 2001-2011. Begränsningarna 

omfattade även studiernas språk, endast engelskspråkiga studier valdes. Dessutom gjordes 

en fritextsökning på en artikelförfattare, sökordet var Wårdh men resulterade inte i någon 

artikel som användes i resultatet. Sökningen gjordes i PubMed och CINAHL och liknande 

söktermer användes i båda databaserna. Orden som användes var olika MeSHtermer. I 

CINAHL saknas ett MeSHbibliotek och på grund av detta användes PubMed mer frekvent. 
 
Tillvägagångssätt 
Först valdes ämnet gemensamt ut av författarna till detta arbete efter önskemål från ett 

lasarett. Därefter söktes ett syfte och frågeställningar som kunde besvara syftet. Sedan 

sökte författarna till detta arbete gemensamt studier och valde de studier som gick vidare 

till granskning. Studierna lästes ett flertal gånger för att få en djupare förståelse för 

studiernas innebörd. Sedan granskade författarna studierna enligt granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa studier. Författarna diskuterade de granskade studierna i 

avseende på likheter och skillnader i så väl resultat, utgångspunkter, metod samt studiernas 

författares tolkning av sina resultat. Därefter gjordes en sammanställning av resultaten. 

Sammanställning av studier skedde med hjälp av teman (Friberg, 2006). 
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Analys av data 
Studierna valdes ut efter att ha läst titeln. Var titeln relevant för ämnet, lästes sedan 

abstraktet och därefter fulltexten om abstraktet upplevdes relevant. De studier som lästes i 

fulltext kvalitetsgranskades. Kvalitetsgranskningen gjordes enligt en granskningsmall som 

var en modifierad checklista för kvalitativa och kvantitativa studier (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006; Forsberg & Wengström, 2008). Bil. 1. Utifrån denna granskningsmall 

poängsattes studierna. Poängen räknades om till procent genom att dela den givna poängen 

med maximala poängnivån, för kvantitativa artiklar maximalt 29 poäng, för kvalitativa 

artiklar maximalt 25 poäng. När poängen räknats om till procent delades studierna upp 

enligt Willmans, Stoltzs och Bahtsevanis (2006) kriterier för hur många procent som krävs 

för att erhålla en viss kvalité. Studier under 60 % gav låg kvalité, studier med 60-79 % gav 

medelhög kvalité och studier med 80-100 % gav hög kvalité. Enligt Forsberg och 

Wengström (2010) ska studier med låg kvalité inte inkluderas i en litteraturstudie. Kvalitén 

har ett samband med studiens bevisvärde: lågt, medel och högt bevisvärde och av detta 

skäl bör studier som tillhör kategorin låg ej inkluderas (Forsberg & Wengström, 2010). De 

studier som granskades till detta arbete, hade medel eller hög kvalité, ingen studie med låg 

kvalité upptäcktes. Artiklarnas resultat och diskussionsdelar lästes ett flertal gånger. En 

gruppering utfördes, se tabell 2, där studiernas syfte metod och resultat presenterades. 

 
 

Tabell 2. Artiklar till resultat. 
 

Nr Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Design  
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 
 
 

 

1. Chalmers, 
King, 
Spencer, 
Wright & 
Carter 
2005 
Australien 

The oral health 
assessment 
tool- validity 
and reliability. 

Syftet var att 
undersöka 
trovärdigheten och 
giltigheten hos ett 
bedömnings 
instrument 
(OHAT).  

Kvantitativ. 
Diskussionsgrupper 
har fått testat och 
utvärderat 
bedömningsinstrument. 
 

Personal på 21 
vårdhem. Exakt antal 
uppges ej. 

De fann att ett 
bedömningsinstrument 
(BOSHE) i modifierad 
modell (OHAT) var 
lämpligare och lättare 
för personalen att 
använda.  

Hög 
(27/29) 

2. Forsell et. al. 
2010 
Sverige 

A survey of 
attitudes an 
perceptions 
toward oral 
hygiene among 
staff at a 
geriatric 
nursing home. 

Syftet med 
pilotstudien var att 
testa effekten av en 
utbildningsmodell 
för att minska 
attityder och 
missuppfattningar 
om munvård.  

Kvantitativ pilotstudie 
Personalen fick 
Frågeformulär före och 
efter utbildning 
angående attityder, 
uppfattningar och 
färdigheter relaterade 
till daglig munvård. 

N=42 
(vårdpersonal) 

Det fanns inga 
statistiskt betydande 
förändringar till några 
resultat i 
frågeformuläret efter 
utbildningen. 

Medel 
(21/29) 

3. Frenkel, 
Harvey & 
Newcombe 
2001 
Storbrittanien 

Improving oral 
health in 
institutionalised 
elderly people 
by educating 
caregivers: a 
randomised 

Syftet var att 
utvärdera 
vårdgivarens 
munhälsoprogram 
på vårdhemmen 
genom att se på en 
mängd olika utfall. 

Kvantitativ.  
Enkelblind kluster 
randomiserad studie. 
Intervention genom 
utbildning för 
vårdgivare. 
Utvärderingar av 

N= 378 patienter 
(200 i 
kontrollgruppen och 
178 i 
interventionsgruppen) 

Det fanns ingen 
signifikant skillnad 
mellan grupperna. 
Dock vid uppföljande 
kontroller så hade 
enligt statistiken 
munstatusen 

Hög 
(24/29) 
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controlled trial. patienternas munstatus 
utfördes för och efter 
interventionen.   

förbättrats i 
interventionsgruppen. 

4. Gammack & 
Pulisetty 
2009 
USA 

Nursing 
education and 
improvement 
in oral care 
delivery in 
long-term care.  

Syftet var att 
undersöka om en 
utbildning för 
personalen kan 
förbättra kvalitén 
på munvård för 
patienterna. 

Kvantitativ Prospektiv 
enkelblind 
observationsstudie. 
Personalen fick 
utbildning om 
munvård via ett 
multimedia program. 

N= 28 
(två avdelningar 
första=10 
vårdpersonal och 
andra=18 
vårdpersonal) 
 

Efter utbildningen 
hade det inte skett 
någon signifikant 
förändring i 
patienternas 
munstatus. 

Medel 
(20/29) 

5. Gill-
Montoya, 
Ferrera de 
Mello, 
Cardenas & 
Lopez 
2006 
Spanien  

Oral health 
protocol for 
the dependent 
institutionalized 
elderly. 

Syftet var att 
utforma ett 
munvårdsprotokoll 
för äldre patienter.   

Kvantitativ. 
Frågeformulär till 
personalen. 
Undersökt patienternas 
munstatus. 

N=114 patienter 
(78 kvinnor och 36 
män) 
N= 55 vårdpersonal. 
(45 undersköterskor 
och 10 
sjuksköterskor) 

Patienterna hade dålig 
munstatus och 
frågeformuläret visade 
på att munhålan 
undersöktes ibland 
och vårdpersonalen 
hade svårigheter utföra 
munvård då de 
saknade erfarenhet, 
kunskap och tid samt 
att patienterna inte 
alltid var 
samarbetsvilliga.  

Hög 
(23/29) 

6. Jablonski et. 
al. 
2009 
USA 

Mouth care in 
nursing homes: 
knowledge, 
beliefs and 
practises of 
nursing 
assistants.  

Syftet var att samla 
och analysera data 
från 
undersköterskor 
angående kunskap, 
övertygelser och 
utförande av 
munvård.  

Kvantitativ. 
Frågeformulär. 

N=106 De fick fram 
undersköterskornas 
övertygelser men även 
deras kunskap om 
munvård.  

Hög 
(26/29) 

7. Kullberg et. 
al. 
2010 
Sverige 

Dental hygiene 
education for 
nursing staff in 
a nursing home 
for older 
people. 

Syftet var att 
utvärdera effekten 
av upprepad 
munvårdsutbildning 
för vårdpersonal. 

Kvantitativ. 
Longitudinell  
observationsstudie.  
Observationer i 
patientens munhåla. 

N= 41 patienter 
(12 män och 29 
kvinnor)  

Patienternas munhälsa 
observerades före 
utbildning och tre 
veckor efter. En 
signifikant minskning 
av blödande tandkött 
och plack kunde 
sköljas. Personalen 
använde i större 
utsträckning 
elektrisktandborste 
och klorhexidin 
glukanat 1% gel. 

Hög 
(24/29) 

8. MacEntee et 
al. 
2007 
Kanada 

Provision of 
mouth-care in 
long-term care 
facilities: an 
educational 
trail. 

Syftet var att 
utvärdera den 
kliniska och 
psykosociala 
effektiviteten hos 
en inriktad 
utbildning i 
munvård för att 
förbättra 
munhälsan och 
nutritionsstatus 
hospatienterna. 

Kvantitativ. 
En intervention grupp 
och en kontrollgrupp. 
Kontrollgruppen fick 
ett standardiserat 
munvårdsprogram.  

N= 166 
(90 i kontrollgruppen 
och 76 i interventions 
gruppen.) 

Det fanns ingen 
betydande skillnad 
mellan grupperna. 

Hög  
(23/29) 

9. Samson, 
Berven & 
Strand 
2009 
Norge 

Long-term 
effect of an 
oral health care 
programme on 
oral hygiene in 
a nursing 
home. 

Syftet var att 
undersöka om ett 
nytt 
munvårdsprogram 
kan förbättra och 
upprätthålla 
munhygienen hos 
patienter på ett 
vårdhem. 

Kvantitativ 
Kvasi experimentell. 
En intervention med 
utbildning, tillverkning 
av munvårdskort, 
lämplig 
munvårdsutrustning,  
genomfört nya rutiner 
och regelbunden 
uppföljning av 
munstatus hos 
patienter samt 
utvärderat patienternas 
munstatus före start, 
efter tre månader och 
efter 6 år.     

N=88 
(74 kvinnor och 14 
män vid första och 
andra tillfället) 
(Vid tredje tillfället 
var det 69 kvinnor 
och 19 män)  

Munstatusen hos 
patienterna hade 
signifikant förbättrats 
vid första 
uppföljningen. 
Liknande resultat 
kunde ses sex år 
senare.  

Hög 
(23/29) 

10. Sjögren et al. 
2009 
Sverige 

Evaluation of 
dental hygiene 
education for 

Syftet var att 
utvärdera 
långsiktiga 

Kvantitativ. 
Longitudinell studie. 
Utvärdering av 

N=41 
(12 män och 29 
kvinnor) 

Ingen signifikant 
förändring i 
patienternas munstatus 

Hög 
(23/29) 
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nursing home 
staff. 

effekterna av 
utbildning i 
munvård, 1,5 år 
efter utbildningen.  

intervention genom 
inspektion av patienters 
munhåla. 

kunde upptäckas vid 
den här uppföljningen 
efter att personalen 1,5 
år tidigare fått 
utbildning.  

11. Sumi, 
Nakamura, 
Nagaosa, 
Michiwaki & 
Nagaya 
2001 
Japan 

Attitudes to 
oral care 
among 
caregivers in 
Japanese 
nursing homes. 

Syftet var att 
undersöka 
utövandet av 
munvård och 
medvetenheten hos 
vårdpersonalen. 

Kvantitativ. 
Frågeformulär  till  
personalen.  

N= 310 personal (70 
sjuksköterskor, 224 
undersköterskor, 9 
dietister, 1 
tandhygienist och 106 
andra vårdgivare. 

99 % av 
respondenterna 
förstod vikten av 
munvård. Dock var 
det nuvarande 
systemet för 
munvårdsutbildning 
och träning var 
otillräckligt 

Medel 
(18/29) 

12. Wolden, 
Strand & 
Gjellestad 
2006 
Norge 
 

Cargivers’ 
perceptions of 
electric versus 
manual 
toothbrushes 
for the 
institutionalised 
elderly 

Syftet var att 
utvärdera 
vårdpersonalens 
attityder till att 
använda elektrisk 
tandborste.   

Kvantitativ. 
Frågeformulär till 
personalen.  

N=119 vårdpersonal Personalen använde 
mest frekvent elektrisk 
tandborste då de ansåg 
att den var 
tidsbesparande och 
underlättade 
munvårdsarbetet. 

Hög  
(23/29) 

13. Wårdh et. al. 
2003 
Sverige 

Oral health 
education for 
nursing 
personell; 
experienses 
among specially 
trained oral 
care aided: one-
year follow-up 
interviews with 
oral care aides 
at a nursing 
facility.  

Syftet var att 
undersöka hur 
undersköterskor 
med särskild 
munvårdsutbildning 
upplevde att utföra 
sina nya 
arbetsuppgifter I 
munvård. 

Kvalitativ. 
En intervention genom 
ett utbildningstillfälle, 
samt intervjuer med 
personal enskilt. 

N=4 
(2 st vårdbiträden och 
2 st undersköterskor) 

Personalen upplevde 
att de hade blivit mer 
kompetenta efter 
utbildningen i 
munvård. De såg sig 
själva som en särskild 
resurs men var 
tvungen att handskas 
med reaktioner från 
kollegor. 

Medel 
(16/25) 
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Forskningsetiska aspekter 
Författarna förhåller sig objektivt till studierna, vilket innebär att fakta som framkommer ej 

förvrängs för att passa in i det resultat som presenterats. Det innebär också att även fakta 

som talar emot studiens resultat presenteras, för att sanningen inte skall förvrängas. 

Författarna har presenterat resultatet av sin egen studie och inte kopierat någon annan 

författares studie (Forsberg & Wengström, 2010).  
 

Resultat 
Författarna till detta arbete valde att dela upp resultatet i två delar, en för vardera 

frågeställning. Som underrubriker till frågeställningarna användes teman som identifierats 

vid granskning av studiernas resultat.  

1.Vilka attityder har vårdpersonal till att sköta patienters munvård? Teman: Kunskap, 

tidsbrist, patientens motvillighet och personalens motvilja. 

2.Vilka åtgärder har gjorts för att förbättra attityder och vårdarbete? Teman: Utbildning 

och rutiner. 
 

Vilka attityder har vårdpersonal till att sköta patienters munvård? 

Kunskap 

I en studie av Sumi, Nakamura, Nagaosa, Michiwaki & Nagaya, (2001) så angav 99 % av 

deltagarna att de tyckte att de hade tillräckligt med kunskap i teorin om hur viktigt det var 

att utföra munvård. Vårdpersonalen i studien ansåg också att de var medvetna om 

sambanden mellan lunginflammation orsakad av aspiration (att sätta i halsen eller få ned 

bakterier från munhålan i luftvägarna) och nedsatt munhygien, och andra sjukdomar som 

kan kopplas till en nedsatt munhygien. I studien berättade vårdpersonalen att de upplevde 

att deras praktiska kunskaper var bristande. 39 % av de svarande angav att de fått träning 

och utbildning om munvård och 97 % av personalen uppgav att det var något de ville ha. 

Vårdpersonalen angav att de trodde att en utökad utbildning och möjlighet att få träna på 

munvård, skulle öka kvaliteten på munvården och även påverka vårdpersonalens attityder 

till att bli mer positiva. Personalen ville också använda sig av andra metoder för att rengöra 

patienternas munnar i tillägg till de metoder som redan användes. En fjärdedel av 

vårdpersonalen utförde munvård regelbundet på patienterna. 
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I likhet med resultaten i Sumi et al. (2001) ansåg personalen i studien av Kullberg et.al 

(2010) att de hade en tillfredsställande kunskap om munvård i teorin. Däremot ansåg 

personalen i Kullbergs et.al studie att de också hade god praktisk kunskap om munvård. I 

studien ingick munvårdsutbildning som intervention och vårdpersonalen ansåg innan 

utbildningen påbörjats att deras kunskaper var goda. Den inställningen hade de också efter 

utbildning. Personalen ansåg att de var nöjda med munvården och att de hade ett 

tillfredställande resultat av den dagliga munvården. Samtidigt hade patienterna 

tandköttsinflammationer och plack, något som författarna till studien ansåg var 

oroväckande. Kullberg et al. (2010) diskuterade vikten av att fortsätta utbilda personalen 

och lära dem att utvärdera sitt eget arbete.  

 
I studien av Gil-Montoya, Ferreira de Mello, Cardenas och Lopez (2006) upplevde 

personalen upplevde att deras kunskaper var bristande. Till skillnad från studien av Sumi et 

al. (2001) så gjordes observationer av patienternas munstatus i studien av Gil-Montoya et 

al. (2006). Syftet i Gil-Montoyas et al. (2006) studie var att utveckla ett 

munvårdsprotokoll. Att personalen upplevde bristande kunskaper liknar åsikterna i Sumis 

et al. (2001) studie. I båda studierna hade information om vårdpersonalens kunskaper 

samlats in via frågeformulär. I Gil-Montoyas et al. (2006) studie var dålig kunskap inom 

ämnet munvård en anledning till att munvård ej utfördes. Personalen visste inte hur 

undersökningen gick till och vad som skulle göras. 70,9 % hade vid ett tillfälle tittat i 

munnen hos patienter, 7,3 % hade aldrig gjort detta och 21,8 % hade endast gjort detta när 

patienten klagat över smärtor.  
 

Tidsbrist 

Personal i Gil-Montoyas et al. (2006) studie ansåg att tidsbrist var den största anledningen 

till att munvården inte utfördes tillräckligt ofta på deras avdelning. Det fanns helt enkelt 

inte tid till detta enligt dem. De övriga anledningarna som personalen angav var bristande 

samarbete mellan personal och patient samt kunskapsbrist. 
 

Personalens motvilja 

I en studie av Forsell et al. (2010) visade resultatet att personalen upplevde munvården 

som obehaglig. 5 % av den tillfrågade personalen i studien angav som orsak till obehag, att 

de upplevde att patienten hade dålig andedräkt eller att patientens mun innehöll bakterier. 
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De var därför motvilliga till att utföra munvård. 17 % av vårdpersonalen motsatte sig att 

utföra munvård då de var rädda att de skulle orsaka skada hos patienten. 2 % av 

vårdpersonalen angav blödningar i munnen som orsak till deras motvilja. 

 
I likhet med studien av Forsell et al. (2010) så visade studien av Jablonski et al. (2009) att 

personalen upplevde motvilja att utföra munvård, då de kände en rädsla för att orsaka 

smärtor och blödningar i munnen på patienterna. Personalen uttryckte även en oro för att 

patienterna skulle svälja munsköljmedel. Detta var de centrala teman som framkom av 

Jablonskis et al. (2009) frågeformulär när författarna efterfrågade vilka svårigheter 

vårdpersonalen förknippade med utförandet av munvård. 

Skillnaden mellan Forsell et al. (2010) och Jablonski et al. (2009) var att Forsell et al. 

(2010) genomförde en intervention, som var utbildning, och samlade in vårdpersonalens 

kunskaper och erfarenheter via frågeformulär före och efter interventionen. I Jablonski et 

al. (2009) användes frågeformulär för att samla in data angående undersköterskors 

kunskap, övertygelser och attityder till utförande av munvård utan intervention.  

 
I studien av Sumi et al. (2001) framkom det att delar av vårdpersonalen såg munvård som 

en börda. 45 % av den tillfrågade personalen upplevde munvården som betungande. 28 % 

av personalen angav att de kände trötthet och utmattning efter att ha utfört 

munvårdshandlingar och 17 % av personalen skulle vilja slippa utföra munvård. 
 

Patientens motvillighet 

I Forsells et al. (2010) studie angav vårdpersonalen att de kände obehag mot att utföra 

munvård då de kände att patienterna var motvilliga. 67 % av vårdpersonalen i studien 

upplevde att patienten visade motvilja mot att de utförde munvårdshandlingar på denne. 88 

% av vårdpersonalen uttryckte att de alltid eller ibland mötte motstånd från patienten vid 

utförandet av munvård. 77 % av vårdpersonalen angav att de var tvungna att med tvång 

utföra munvård på patienten. 

 
Kullberg et al. (2010) gjorde en studie där personalen ansåg att munvården var obehaglig 

och detta berodde främst på patienternas motvilja att få munvård utförd. Denna studie 

utfördes på ett demensboende. De dementa var ofta motvilliga till att personalen utförde 

munvård på dem, då de inte kunde förstå varför munvård var viktigt för dem. Personalen 

ville inte kränka deras integritet .   
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Studierna av Kullberg et al. (2010), Gil-Montoya et al. (2006), Forsell et al. (2010) och 

Jablonski et al. (2009) visade liknande resultat. Deras syften och insamlingsmetoder skilde 

sig dock åt något. I Kullbergs et al. (2010) studie utvärderades effekten av en utbildning i 

munvård till personalen genom observationer av patienternas munstatus. Under 

utbildningen fördes gruppdiskussioner där vårdpersonalens attityder och kunskap 

framkom. I studien av Gil-Montoya et al. (2006) gjordes observationer av patienternas 

munstatus. Vidare hade information om vårdpersonalens kunskaper samlats in via 

frågeformulär. Forsell et al. (2010) hade en intervention samt samlade in vårdpersonalens 

kunskaper och erfarenheter via frågeformulär före och efter interventionen. I Jablonskis et 

al. (2009) studie samlades data angående undersköterskors kunskap, övertygelser och 

attityder till utförande av munvård genom frågeformulär.  

Studien av Gil-Montoya et al. (2006) visade i likhet med Kullberg et al. (2010) samt 

Forsell et al. (2010) att vårdpersonalen upplevde motvilja hos patienterna som ett hinder 

för att utföra munvård. I Gil-Montoyas et al. (2006) studie utfördes munvård, men inte i så 

stor utsträckning som skulle behövas enligt vårdpersonalen. Studien beskrev inte i detalj 

hur patienterna uttryckte sin motvilja, men 54 % av personalen rapporterade att de 

upplevde motvillighet från patienterna. I studien av Jablonski et al. (2009) sade 

vårdpersonalen när de tillfrågades vilka svårigheter de förknippade med utförande av 

munvård, att många boende vägrade öppna munnen, eller att de boende försökte bita 

vårdpersonalen när personalen skulle utföra munvård. Vårdpersonalen uppgav att de 

önskade få mer kunskaper om vad de skulle göra när patienterna visade motvilja till 

munvård och inte ville öppna munnen. I övrigt visade studien att vårdpersonalen hade en 

tillräcklig kunskap om munvård i teorin. Studien visade också att trots detta så utförde 

vårdpersonalen inte munvården i den utsträckning som de borde i relation till sin kunskap. 

Författarna till studien ansåg att personalen behövde få mer kunskap om hur de skulle gå 

till väga i mötet med patienter som motsatte sig vårdhandlingar. 
 

Vilka åtgärder har gjorts för att förändra personalens vårdhandlingar, 
kunskap och attityder? 

Utbildning 

 I en studie av Gammack & Pulisetty (2009) fick vårdpersonalen 30 minuters utbildning 

via multimedieprogram. Programmet var utformat av en tandhygienist. I programmet 
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ingick att träna ny munvårdsteknik och deltagarna fick med sig nytt munvårdsmaterial i 

slutet av utbildningen. Före utbildningstillfället hade de deltagande vårdgivarna 

observerats under utförande av munvårdshandlingar. Så även efter utbildningstillfället för 

att kunna utröna om deras förmågor att utföra munvård förändrats. Studien visar på att 

utbildningstillfället inte hade påverkat någonting alls. Ingen utmärkande skillnad kunde 

observeras hos vårdpersonalen. Snarare hade munvårdshandlingarna givits kortare tid efter 

utbildningstillfället än före det.  

 
Till skillnad mot studien av Gammack och Pulisetty (2009) visade en studie av Samson, 

Berven och Strand (2009) att utbildning förändrade munvården i positiv riktning. I 

Samsons et al. studie var det tandläkare, tandhygienister samt behörig vårdpersonal som 

förmedlade utbildningen. Utbildningstillfället pågick under fyra timmar och inkluderade 

både teori och praktik. En viktig del av utbildningen var grupparbeten där deltagarna 

diskuterade aktuella patientsituationer. Till studien tillverkades sex typer av munvårdskort, 

tänkta att täcka alla problemområden i munnen. På korten skrevs vilka 

omvårdnadshandlingar som var relevanta att utföra vid dessa problem. Patienterna 

tilldelades munvårdskorten utifrån sina behov och korten placerades lättillgängliga i 

patienternas badrum. Korten användes sedan av vårdpersonalen som hjälpmedel vid 

utförandet av munvård. Adekvata hjälpmedel såsom elektrisk tandborste eller 

protestandborstar delades ut till alla patienter som deltog i studien. Patienternas munstatus 

kontrollerades före utbildningen, efter 3 månader och slutligen efter 6 år. Genom att 

använda ett poängsystem kallat Mucosal plaque score (MPS) utvärderades patienternas 

munhygien. Resultatet visade en ökning av antal patienter med acceptabel munstatus vid 

första utvärderingen, ett resultat som höll i sig även under utvärderingen 6 år senare. Vid 

studiens början hade 36 % av patienterna en enligt MPS acceptabel munstatus, efter tre 

månader hade detta antal ökat till 75 % och efter sex år låg antalet på 70 %. De patienter 

som sex år senare hade nedsatt munstatus hade detta på grund av att de antingen var 

döende, gravt dementa eller att de själva skötte sin munvård utan hjälp från vårdpersonal.  

 
I en studie av Sjögren et al. (2010) gjordes en uppföljning till ett utbildningstillfälle i 

munvård 1,5 år tidigare. Patienternas plackstatus hade mätts vid utbildningstillfället och 

när det mättes vid uppföljningen, hade ingen tydlig förändring skett i någon riktning. Dock 

märktes en liten förbättring men denna var ej signifikant. Enligt författarna till studien 

tydde detta på att nivån på munhygien inte förändrats på äldreboendet sedan 
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vårdpersonalen utbildats. Användandet av de munvårdsprodukter som föreslagits vid 

utbildningstillfället hade vid uppföljningen minskat. Vid utbildningstillfället användes 

Klorhexidin glukonat enprocentig gel på 82 % av patienterna. Vid uppföljningen användes 

gelen på 61 % av patienterna. Studien visade att den kliniska effekten av utbildning inte 

förändrades över tiden. Författarna rekommenderade dock att uppföljande utbildningar 

görs för att säkerställa en fortsatt god nivå på munstatusen hos de äldre.  

 

Studien av Forsell et al. (2010) påvisade att upprepade utbildningstillfällen hos personalen 

gav förbättringar av patienternas munhygien. I studien fick vårdpersonalen utbildning om 

munvård av en tandhygienist vid upprepade tillfällen. Personalen fick träna 

tandborstningsteknik med elektrisk tandborste och de boende på hemmet där studien 

genomfördes fick varsin elektrisk tandborste, i likhet med studien av Samson et al. (2009). 

Tandhygienisten som utbildade personalen var tillgänglig på avdelningen en dag per vecka 

och alla andra dagar över telefon ifall personalen hade frågor. Patienternas munstatus 

kontrollerades före utbildningen samt tre veckor efter avslutad utbildning. Med hjälp av 

mätverktygen Gingival bleeding score (GBI) och Plaque score (PlI) mättes patienternas 

munstatus. Resultatet av denna studie påvisade en reducering av tandköttsinflammationer 

och plack hos patienterna. Författarna till studien såg i jämförelse med studier som innehöll 

ett utbildningstillfälle en snabbare förbättring av munhygienen i denna studie. Studiens 

författare påtalade också vikten av upprepade utbildningstillfällen för att uppnå en 

kontinuerlig förbättring av munvården hos äldre. 

 
I en studie av MacEntee et al. (2007) så utsågs i likhet med Samson, Berven och Strand 

(2009) en kontaktperson som skulle ha ansvar för utbildning och kontakter med 

tandhygienister. Kontaktpersonen fick utbildning i munvård och förmedlade utbildningen 

vidare till personalen på sin avdelning. Patienternas munstatus utvärderades och inga 

signifikanta förändringar kunde upptäckas från tillfälle före utbildning till efter utbildning. 

Författarna ansåg att en kontaktperson som förmedlade kunskap till vårdpersonalen inte 

ledde till någon skönjbar förändring av patienternas munstatus. 

Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson och Sörensen (2003) gjorde en uppföljning till en 

utbildning för vårdpersonalen. Uppföljningen skedde ett år efter utbildningen. All 

vårdpersonal hade erbjudits att delta vid ett tre timmar långt undervisningstillfälle om 

munhälsovård. Utöver detta så hade särskilt utvalda undersköterskor i 
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interventionsgruppen givits utbildning vid en tandvårdsklinik en dag per vecka under en 

fyraveckorsperiod. Resultatet av uppföljningen visade att den särskilt utbildade personalen 

upplevde att de fått god kompetens att sköta munvård. De ansåg sig vara en särskild resurs 

på avdelningen och att de höll munvården på en hög nivå, men de upplevde också 

motstånd från den övriga vårdpersonalen som ej givits samma utbildning. Den övriga 

personalen kunde visa reaktioner som ointresse eller önska att de fick arbeta som de alltid 

gjort, utan ny kunskap. Däremot fick de bekräftelse från sjuksköterskorna på avdelningen 

genom att sjuksköterskorna litade på dem och stöttade dem i deras uppgifter. Genom att de 

särskilt utbildade undersköterskorna fick ett närmre samarbete med sjuksköterskorna, 

kände de att de fick större inflytande och mer att säga till om, och en högre kompetens att 

avgöra vilken munvård som var nödvändig för patienten. Under uppföljningen uttryckte de 

särskilt utbildade undersköterskorna även att deras attityder till att sköta patienters 

munhygien förändrats, från att se det som en obehaglig och otrevlig uppgift, till att känna 

medlidande för patienten och se handlingarna ur dennes synvinkel. 

I en studie av Frenkel, Harvey och Newcombe (2001) utbildades vårdpersonalen med 

inriktning på att öka personalens medvetenhet, kunskap och färdigheter om munvård. 

Patienternas munstatus utvärderades vid utbildningen och 1 samt 6 månader efter 

utbildningen. Undersökningarna visade en förbättring av patienternas munstatus med 

minskad mängd plack (bakteriebeläggning) på löständer och riktiga tänder. Mängden 

tandköttsinflammation hade minskat vid uppföljande undersökningar men mängden 

tandsten hade inte minskat. Vårdpersonalen angav att de kände sig mer nöjda med sitt jobb 

då de började förstå värdet av tiden de lade ned på munvård. Vidare angav de att de hade 

fått en djupare förståelse för vikten av munvård och kände sig mer säkra vid utförande av 

munvård. 

Rutiner 

I studien av Gil-Montoya et al. (2006) påvisade författarna vikten av att det fanns bra 

rutiner för munvård på avdelningen och rutiner som passade det dagliga arbetet. I 

kommunikation med personalen tog författarna fram ett rutinprotokoll. Det som ingick i 

protokollet var regelbundna genomgångar av munhålan, att dagligen utföra munvården 

med rengöring av patientens egna tänder och proteser men även rengöring av tungan och 

resten av munhålan. Det stod även vad som skulle användas för rengöringen, hur ofta, hur 

länge och när det skulle ske. Det som skulle användas vid rengöringen var en elektrisk 
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tandborste, klorhexidinlösning för att skölja munnen, fluortandkräm, tungskrapor, steril 

gasväv, en sug och läppbalsam. Protokollet inkluderade även att personalen skulle göra en 

genomgång av patientens tidigare munhälsa för att få en bakgrund. Studien visade att 

många patienter led av muntorrhet. Många patienter åt läkemedel som orsakade 

muntorrhet. Kunde dessa läkemedel inte bytas ut, fick patienterna en symptomlindrade 

behandling som inkluderade uppmaningar att dricka mycket, tugga på sockerfritt 

tuggummi eller godis och att använda salivstimulerande produkter. För att personalen 

skulle veta vad som skulle göras fick protokollet och de nya rutinerna vara systematiska 

och enkla att följa för att uppnå det bästa resultatet. Författarna diskuterade att dessa lokala 

rutiner kanske inte kunde överföras i sin helhet till andra avdelningar. Dock innehöll deras 

protokoll flera evidensbaserade punkter som de ansåg vara viktiga att ta med vid införande 

av rutiner på andra avdelningar. 

 

I en studie av Chalmers, King, Spencer, Wright & Carter (2005) så söktes ett hjälpmedel, 

ett mätinstrument som lätt kunde användas av personal som inte var tandvårdsutbildad. Ett 

instrument som kallades Brief Oral Health Status Examination (BOHSE) användes. 

Personalen fick prova instrumentet för att ge sin feedback på det. De ansåg att det var för 

komplicerat och svåranvänt. Därför modifierades detta verktyg om för att göra det enklare 

för vårdpersonalen att använda det. Det beslutades att instrumentet skulle användas med tre 

månaders intervall. Först skulle patienterna undersökas för att ha det som ett basvärde. 

Efter tre månader gjordes en ny undersökning och ännu en efter sex månader. Det som 

undersöktes var läpparna, tungan, tandköttet, salivmängden, om patienten hade naturliga 

tänder eller proteser, om munnen var ren utan matrester och om patienten hade smärtor i 

munnen.  Studien visade på att det var ett mycket bra instrument för vårdpersonal eftersom 

dålig munstatus uppmärksammades lätt. Författarna menade på att detta borde införas som 

rutin överallt för att tidigt upptäcka problem i munnen. De menade även på att detta var ett 

mycket bra hjälpmedel för personal utan utbildning i tandvård. 

 

I studien av Kullberg et al. (2010) infördes en rutin angående tandkräm och 

tandvårdsredskap. Elektriska tandborstar gavs till alla patienter. En vecka i månaden 

användes Klorhexidin glukonat enprocentig gel i stället för flortandkräm. Detta skulle 

göras två gånger om dagen precis som med vanlig tandkräm. Resultatet visade att placket 

och tandköttsinflammationerna minskade betydelsefullt hos patienterna. 
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I en studie av Wolden, Strand och Gjellestad (2006) utvärderades personalens attityder 

efter att de haft möjligheten att välja elektrisk tandborste vid utförandet av munvård på 

patienterna under 15 månaders tid. 24 % av personalen svarade att de alltid använde 

elektrisk tandborste och 54 % att de nästan alltid använde elektrisk tandborste på sina 

patienter. 2 % använde aldrig elektrisk tandborste på patienterna. Personalen upplevde att 

elektriska tandborstar underlättade munvården, förutom hos de patienter som led av 

demens. De dementa patienterna blev skrämda av ljudet och motvilliga till att öppna 

munnen. När personalen fick ge sina personliga kommentarer till elektriska tandborstens 

användbarhet var vanligt förekommande åsikter ”ett bra initiativ”, ”de äldres tänder ges 

högre prioritet nu”, ”tänderna blir renare än med vanlig tandborste”. De negativa åsikter 

som uttrycktes, var ”tandborstningen blir mer tidskrävande när jag måste lugna ned 

patienten”, ” en ny sak att lära sig använda”, ”svårt att se när tandkrämen skvätter 

överallt”. 

 

I studien av Samson et al. (2009) så ändrades rutinerna som en intervention för att förbättra 

patienternas munhygien. Personalen fick utbildning i munvård och sedan genomfördes nya 

rutiner på vårdhemmet. En personal blev utsedd till att vara munvårdsansvarig och hade till 

uppgift att ha kontakt med personalen för att ta reda på om patienterna hade behov att 

träffa tandläkare. Fanns där ett behov så kontaktades tandläkaren av munvårdsansvarige. 

De införde även skriftliga instruktioner som beskrev personalens skyldigheter gällande 

munvård. Personalen var även skyldig att kontakta tandvårdspersonal när en ny patient 

flyttade in för att tandvårdpersonal skulle kunna göra en undersökning av munstatusen. 

Tandvårdpersonalen rapporterade därefter tillbaka till personalen angående patientens 

munstatus och om det fanns eventuella komplikationer i munhålan. Slutligen hade den 

munvårdansvarige i uppgift att se till att munvårdsrutinerna bevarades, samt att utbilda ny 

eller tillfällig personal i munvårdsrutiner. En till rutin som infördes var att ha en 

uppföljning av munvården. Då kom en tandhygienist till vårdhemmet och utförde en 

undersökning av samtliga patienter för att se om förbättringar skett. Tandhygienisten 

besökte patienterna med ett halvår till arton månaders intervall beroende på munstatusen 

hos individen. Studien pågick i sex år och resulterade i förbättrad munhygien hos de flesta 

patienter, en ökning med 50 % från första undersökningen.    

 



 

 25 

Wårdhs et al. (2003) studie visade att vårdavdelningarna hade en hög arbetsbelastning på 

grund av bristande ekonomi. Personalen var ofta stressad. De hade därför börjat förvara 

varje patients munvårdsprodukter i små korgar inne på patientens rum, för att slippa det 

tidskrävande momentet att leta efter produkterna på avdelningen.  
 

Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultat 
Vid analys av studierna till frågeställning 1 uppkom fyra teman, Kunskap, tidsbrist, 

Patientens motvillighet och Personalens motvilja. Kunskap och bristande kunskap var en 

av de synpunkter som personalen hade som de ansåg påverka arbetet. Teoretisk kunskap 

om munvård var närvarande i ett flertal studier, men personalen saknade de praktiska 

kunskaperna för att utföra en korrekt munvård. De ansåg att de kunde utföra munvård om 

de fick praktisk träning i utförandet. I några av studierna ansåg sig personalen ha en god 

kunskap både teoretiskt och praktiskt. Vid observationer av patienterna i dessa studier 

visade det sig att patienterna hade nedsatt munstatus trots personalens attityd till kunskap 

(Sumi et al., 2001; Kullberg et al., 2010; Gil-Montoya et al., 2006; Jablonski et al., 2009). 

I flera studier uttryckte personalen motvilja till munvårdshandlingar. Personalen var rädd 

att orsaka smärtor och blödningar i patienternas munnar (Forsell et al., 2010; Jablonski et 

al., 2009). I Forsells et al. (2010) studie angav personalen att de fann patienternas munnar 

motbjudande. Studien av Sumi et al. (2001) påvisade att personalen fann munvården 

betungande.  

Personalens synpunkt var i ett flertal studier att de inte ville utföra munvård eftersom 

patienterna visade motvilja (Forsell et al., 2010; Kullberg et al., 2010; Gil-Montoya et al., 

2006; Jablonski et al., 2009).  

Vid analys av studierna till frågeställning 2 uppkom två teman, Utbildning och Rutiner. 

Ett flertal studier påvisade vikten av utbildning till vårdpersonalen för att förbättra arbetet 

med munhygien på avdelningarna. Då patienternas munstatus utvärderats före och efter att 

personalen givits utbildning i munvård, kunde en förbättring urskiljas efter 

utbildningstillfället (Samson et al., 2009; Sjögren et al., 2010; Forsell et al., 2010; Frenkel 

et al., 2001). Vårdpersonalens attityder till munvård förbättrades av utbildning i två studier 

(Wårdh et al., 2003; Frenkel et al., 2001). Dock påvisades i en studie av Gammack och 

Pulisetty (2009) att ingen skillnad fanns i personalens arbete före och efter utbildning 

givits. Nyinförda och förändrade rutiner togs upp i flera studier (Gil-Montoya et al., 2006; 
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Chalmer et al., 2005; Kullberg et al., 2010; Wolden et al., 2006; Samson et al., 2009; 

Wårdh et al., 2003). Personalens negativa upplevelser av munvård samt deras känsla av 

stress och tidsbrist förbättrades vid införande av nya rutiner angående material (Wolden et 

al., 2006; Wårdh et al., 2003). Vid införande av nya rutiner angående material förbättrades 

även patienternas munstatus (Kullberg et al., 2010). När nya rutiner infördes angående 

orala mätinstrument, så upptäcktes patienternas munproblem i ett tidigare skede (Chalmers 

et al., 2005).  
 

Resultatdiskussion 
I studierna av Forsell et al. (2010) och Jablonski et al. (2009) nämner personalen att de 

upplevde motvilja till munvård på grund av att de var rädda att skada patienten eller att de 

såg munnen som oren. I studierna av Kullberg et al. (2010), Gil-Montoya et al. (2006), 

Forsell et al. (2010) och Jablonski et al. (2009) visade patienterna motvilja till munvård, 

vilket fick vårdpersonalen att känna som att de kränkte patienten. Även detta kan vara en 

anledning till att vårdpersonalen drog sig för att utföra munvårdshandlingar. Wiklund 

(2003) talar om ett vårdlidande som kan uppstå då vårdpersonal kränker patienten, men 

också då personalen inte ger en god omvårdnad. Det kan i situationer där patienten 

motsätter sig munvård skapa förvirring hos personalen och göra det svårt att veta vad som 

är bäst att göra för att motverka att ett lidande uppstår. Hos vårdpersonal är det patientens 

bästa som ska vara i fokus och vill patienten inte få munvård utförd blir det svårt att tvinga 

denne. Det skapas då ett vårdlidande hos patienten på grund av att munvården försummas. 

 

Att ha en dålig munhälsa innebär en ökad risk för att drabbas av sjukdomar (Klinge, 2010) 

men kan också skapa ett sjukdomslidande för patienten (Wiklund, 2003.) Att le, skratta 

eller på andra sätt visa sina tänder kan upplevas genant, och smärtor i munhålan kan orsaka 

svårigheter att äta och sova (Penner & Timmons, 2003). Sjuksköterskor ska 

uppmärksamma patientens munstatus och bedöma patientens behov av omvårdnad (SOSFS 

1995:5; Socialstyrelsen, 2005). I Kompetensbeskrivning för Legitimerad Sjuksköterska 

nämns munvård inte specifikt. Då författarna till detta arbete kontaktat Inger Wårdh, 

docent vid institutionen för odontologi, fick de reda på att egentliga skriftliga riktlinjer för 

munvård saknas. Information om hur munvård utförs finns dock lättillgänglig via 

Vårdhandboken. Därför finns för vårdpersonal ändå möjligheter att inhämta information 

för att underlätta utförandet av munvård. 



 

 27 

 

Elektriska tandborstar infördes som rutin i ett flertal studier (Wolden et al., 2006; Kullberg 

et al., 2010; Samson et al., 2009). Effekten av användandet av elektrisk tandborste var att 

patienternas munstatus förbättrades och personalen fick en mer positiv inställning till 

munvård. Att läsa dessa studier kan även vara ett sätt för vårdpersonalen att inhämta mer 

kunskap i ämnet. Enligt dessa studier fick vårdpersonalen mer tid över eftersom de ansåg 

att det gick fortare att borsta tänderna på patienterna med hjälp av elektrisk tandborste. Då 

personalen fick ytterligare hjälpmedel som tandvårdskort som infördes i en av studierna 

(Samson et al., 2009), kunde också en tydlig förbättring märkas i patienternas munstatus. 

De goda resultaten av elektriska tandborstar och munvårdskort höll i sig även vid 

utvärderingar flera år senare. Patientanpassade munvårdskort och elektriska tandborstar var 

till synes i dessa studier exempel på hjälpmedel som förbättrade personalens inställning till 

omvårdnadshandlingar i munnen, och förbättrade munvården till patienterna. 

 

I Gil-Montoyas et al. (2006) studie ansåg personalen att det inte fanns tid för att utföra 

munvård. I anvisningarna från Vårdhandboken om munhygien framgår det att munvård ska 

utföras och därför kan det tyckas att det är en naturlig del av vårdarbetet. Tid för munvård 

borde vara inplanerad i det dagliga arbetet. Dock kan förklaringen till att personalen i Gil-

Montoyas et al. (2006) studie saknar tid, vara att sättet att arbeta inom vården kan variera 

mellan olika länder. 

De analyserade studierna har utförts i Sverige, Norge, Spanien, Storbritannien, Amerika, 

Australien, Kanada och Japan och resultaten från dem visar att attityderna till munvård är 

liknande oavsett nationella skillnader. Gluhak, Arnetzl, Kirmeier, Jakse & Arnetzl (2009) 

diskuterade i sin studie att äldre personers munstatus var liknande i flera europeiska länder. 

Det kan tänkas utifrån dessa resultat att munstatus och attityder till munvård är liknande 

globalt sett. Dock kan det tänkas att det i olika delar av världen finns olika motsättningar. I 

studien av Sumi et al. (2001) så fann vårdpersonalen det mycket betungande att utföra 

omvårdnadshandlingar i munnen på patienter och personalen önskade att de kunde låta bli 

munvården. Ingen av de övriga studierna i vårt resultat visar på en lika stark motvilja till 

munvård utan att ha någon förklaring till varför personalen inte vill sköta patienternas mun.  

 

I flera studier diskuterade vårdpersonalen sin kunskap till munvård och att det fanns brister 

som ledde till att de inte kunde utföra munvård korrekt. Nordenram och Ljunggren (2001) 
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hade i sin studie också sett att vårdpersonal inte upptäcker patienternas behov av munvård i 

samma utsträckning som tandvårdspersonal. I ett flertal av de studier där vårdpersonalen 

fått utbildning av tandvårdspersonal så hade patienternas munstatus blivit förbättrad, 

samtidigt som i studien av Gammack och Pulisetty (2009) där utbildningen förmedlats via 

multimedieprogram till personalen hade ingen förbättring skett. Utbildning av 

tandvårdspersonal kan tänkas vara av värde för att öka vårdpersonalens kunskaper om 

munvård.  

 

Utbildning var något som flera studier belyste (Gammack & Pulisetty, 2009; Samson et al., 

2009; Sjögren et al., 2010; Forsell et al., 2010; MacEntee et al., 2007; Wårdh et al., 2003; 

Frenkel et al., 2001). De studierna menade på att utbildning var viktigt för att förbättra 

kunskaper, attityder och utförande hos vårdpersonal samt munstatus hos patienter. I 

samband med utbildning infördes i ett flertal studier även nya rutiner. Det var därför ibland 

svårt att se om enbart utbildningen var skälet till förbättringarna, eller om det var just 

kombinationen av utbildning och rutiner som gav goda resultat. Längden på utbildningarna 

verkade också påverka resultatet. Bäst resultat gav långa utbildningar vid upprepade 

tillfällen. Men resultatet av utbildning utvärderades vid olika tidpunkter i de olika 

studierna, och detta kan ha påverkat studiernas resultat. BraVå:s riktlinjer säger att 

vårdpersonal bör utbildas i munvård. Därför kan det kännas som en självklarhet med 

utbildning och att vårdpersonalen ska få möjlighet till detta även på avdelningar där studier 

ej bedrivs.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonals attityder till att sköta munhygien 

hos äldre patienter som är beroende av att få hjälp med sina aktiviteter i dagligt liv. Vidare 

var syftet att beskriva vilka åtgärder som gjorts för att skapa förändringar i personalens 

attityder, kunskap och vårdhandlingar. Författarna till denna studie anser att syftet och 

frågeställningarna har kunnat besvaras.  

 

Metoddiskussion 
Sökningar i databaser visade på att det till största delen fanns kvantitativa artiklar i ämnet. 

Författarna till detta arbete fann en artikel som var kvalitativ. Forsberg och Wengström 

(2010) menar på att det är viktigt att i en litteraturstudie ha en blandning av kvantitativa 

och kvalitativa artiklar för att få ett så brett perspektiv på ämnet som möjligt. Därför sökte 
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författarna till denna studie både kvantitativa och kvalitativa artiklar. De flesta studier har 

en kvantitativ ansats eftersom att författarna till studierna inriktat sig på att få en 

övergripande bild av vårdpersonalens attityder och kunskaper och därför inte gjord 

djupgående intervjuer med ett fåtal personer. 

 

Som exklusionskriterier valde författarna att endast använda sig av artiklar som inte var 

avgiftsbelagda. Det kan ha inneburit att bra artiklar som kunnat styrka ämnet valts bort. 

Detta kan därför ha påverkat resultatet. 

 

Då ingen av författarna tidigare skrivit en litteraturstudie kan kvalitetsgranskningen av 

artiklarna därför ha blivit påverkat av detta faktum (Forsberg & Wengström, 2010). 

Vid granskning av artiklarna framkom det tydligt att exklusionskriterier inte var prioriterat, 

då det i de flesta artiklarna inte fanns med. Det kan ha medfört att ett flertal artiklar fick 

betyget medel. Dock anser författarna inte att detta påverkar resultatet så mycket. 

Inklusionkriterier var istället något som i de flesta fall var välformulerat. Författarna till 

detta arbete anser därför att detta påverkade resultatet betydligt mer. 

 

Alla artiklar som togs med i resultatet var skrivna på engelska vilket inte är författarnas 

modersmål. Detta kan därför ha medfört en stor risk för tolkningsfel och missförstånd, 

vilket även Forsberg och Wengström (2010) styrker. Detta anser författarna var en svaghet 

i litteraturstudien. Även det faktum att författarna sökte på sökordet Nurse vilket innebär 

sjuksköterska i direkt översättning. Det kunde i vissa artiklar vara svårt att se om det var 

sjuksköterskor eller undersköterskor de olika forskarna menade. Författarna till denna 

litteraturstudie anser att en språklig skillnad kan ha påverkat resultatet i och med att en del 

ord kan ha flera betydelser i engelska språket. Även det faktum att alla studier inte har 

skrivits av författare med engelska som modersmål kan ha påverkat resultatet. 

 

En styrka anser författarna vara att endast artiklar skrivna de senaste tio åren är medtagna i 

litteraturstudien. Endast studier publicerade mellan 2001-2011 är inkluderade i studien. 

Artiklarna är skrivna av författare i ett flertal olika länder. Om man sammanställer de olika 

länderna kommer merparten av artiklarna från Sverige vilket kan vara en styrka. Den 

aktuella situationen i Sverige blir tydligare men det är också en fördel med utländska 

studier då man kan se att munvård har liknande prioritet globalt.  
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Det kan vara så att författarnas värderingar finns med i resultatet då teman tagits ut. Då 

författarna läste artiklarna uppkom teman som en självklarhet. Det kan uppfattas som 

värderingar då författarna placerat ut artiklarna under teman som författarna själva valt. 

 

Slutsats 
Munvård är ett ämne som ofta förbises och som vårdpersonalen saknar goda kunskaper i. 

Personalens attityd är ofta att de saknar kunskap och att de finner utförandet av munvård 

obehagligt. Dock får inte patientens behov av munvård förbises på grund av att det kan 

väcka olust hos personalen. 

 

Utbildning har i detta arbete visats förbättra personalens arbete och patienternas munstatus. 

Författarnas slutsats är att utbildning borde prioriteras högt i förbättringsarbetet för god 

munhygien. Arbetet med denna studie har gett författarna till denna studie goda idéer till 

förbättrande åtgärder som troligen skulle kunna införas med enkla medel på många 

vårdavdelningar. Det är införandet av munvårdskort som visat sig ge förbättrat munstatus 

hos patienterna, och elektriska tandborstar som visat sig förbättra vårdpersonalens 

inställning till utförandet av munvårdshandlingar. 
 

Förslag till vidare forskning 
Det behövs ny forskning på attityder hos vårdpersonalen angående munvård. De flesta 

studier börjar bli föråldrade och saknar därför evidens idag. Lika är det med nya studier 

angående rutiner. Det behövs fler studier som påpekar vikten av rutiner och det behövs 

vidare forskning på riktlinjer när det kommer till munvård inom sjukvården. Både 

nationella och internationella riktlinjer behövs. Författarna saknade studier som beskrev de 

rutiner som fanns innan interventioner som exempelvis införande av nya rutiner. Det skulle 

vara intressant att även veta om situationen är likadan över hela världen och om det är 

någonting grundläggande i människans natur att finna andra människors munhålor alltför 

privata för att arbeta med. Studier med kvalitativ ansats saknas, som kan ge en djupare och 

mer nyanserad bild av hur attityderna som finns tar sig uttryck och hur dessa kan 

motverkas. 
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