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ABSTRACT (Sammanfattning) 
Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva aktuell forskning om vilka faktorer 

som bidrar till bristfällig munvård hos vårdtagare på äldreboenden. Vidare var syftet att 

beskriva vilka interventioner som har genomförts för att förbättra munvården på äldreboenden 

samt effekter och erfarenheter av dessa. Metod: Sökningar har genomförts i databaserna 

Cinahl och PubMed. Artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats har sökts och sedan 

kvalitetsgranskats enligt Högskolan Dalarnas modifierade granskningsmallar. Resultat: 

Faktorer som bidrar till en bristfällig munvård var bland annat; motvilja från vårdtagaren, 

munvård ansågs som motbjudande av omvårdnadspersonal, låg prioritering av munvård, brist 

på kunskap om munvård hos omvårdnadspersonal och brist på rutiner för munvård. 

Interventioner som har genomförts var; utbildning inom munvård för omvårdnadspersonalen, 

införande av munvårdsrutiner, införande av interventionsprotokoll, omvårdnadspersonal med 

särskilt ansvar för munvård. Det mest utmärkande av interventionerna var att utbildning gav 

positiv effekt på vårdtagarnas munhälsa. Slutsats: Vårdtagarnas motvilja var den största 

bidragande faktorn till att munvård inte utfördes. Ett bättre samarbete mellan äldrevården och 

tandvården hade varit önskvärt då detta var en del av interventionerna som bidrog till bättre 

standard i munvården. Regelbunden utbildning samt upprepad utbildning har visat sig vara en 

positiv intervention som förbättrar munvården hos vårdtagare. 

 

Nyckelord: Faktorer, intervention, munvård, omvårdnadspersonal, äldreboende 

Keywords: Factors, intervention, nursing home, nursing staff, oral hygiene 
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INTRODUKTION 
Studier angående munvård på äldreboenden har önskats av kommunal äldrevård och pågående 

forskningsprojekt vid Högskolan Dalarna. Författarna valde detta ämne då de av egna 

erfarenheter vet att munvården inte utförs i den utsträckning det borde. Det är en uppgift som 

hör omvårdnaden till och behöver belysas. Författarna anser det mest aktuellt att undersöka 

och beskriva hur det ser ut på äldreboenden där äldre människor bor under långa perioder 

jämfört med sjukhus där de äldre oftast vårdas under kortare perioder. 

 

Munhälsa i allmänhet 
God munhygien är viktigt för att förebygga ohälsa i munhålan men även för personlig estetik. 

I sociala sammanhang spelar munnens hygien stor roll för självkänslan. Vid munvård är 

tandborsten det bästa alternativet för en mekanisk rengöring. Efter måltider är det bra att 

skölja munnen för att få bort matrester som kan orsaka bakterietillväxt. Hur munvården ska 

utföras beror på om personen har egna tänder eller till exempel proteser eller implantat 

(Dalheim, Herud, Jørs, Koch & Skaug, 2006). 

 

Munvård och äldre 
God omvårdnad resulterar i att vårdtagare upplever ett ökat välbefinnande och det är upp till 

omvårdnadspersonalen att den goda omvårdnaden upprätthålls (Dalheim et al., 2006). 

Eftersom allt fler äldre nu kan behålla sina egna tänder eller få permanenta proteser kommer 

detta påverka munvården på äldreboenden. Det är då av betydelse att omvårdnadspersonalen 

utför en noggrann rengöring av de äldres munhåla för att minska risken för komplikationer 

(Sjögren, 2009). 

 

Demens är något som ökar i Sverige bland äldre. Det finns begränsat med studier gjorda om 

dementas munvård. De studier som finns visar dock att personer med demens har en sämre 

munstatus än de som inte har demens. Problemen var mer uttalade ju längre in i sjukdomen 

personerna hade kommit och det visade sig att de hade sämre salivproduktion och högre 

karieshalt än de som inte hade en demenssjukdom (Rejnefelt, Andersson & Renvert, 2006). 

Personer med demens klarade inte av sin personliga hygien i samma utsträckning som de som 

inte hade drabbats av demens. Personer med demens uppsökte inte heller tandläkare i lika stor 

utsträckning (Ragneskog, 2011).
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Det finns studier som visar att omvårdnadspersonal på äldreboende inte utförde munvård hos 

de vårdtagare i den utsträckning det behövdes. Vid en screening av vårdtagares munhälsa 

inom svenska äldreboenden konstaterades det att andelen äldre över 65 år som var i behov av 

hjälp med sin dagliga munvård var betydligt större jämfört med dem som faktiskt fick hjälp av 

omvårdnadspersonal (Forsell, Sjögren & Johansson, 2009). I en studie som utfördes på nio 

äldreboenden i Österrike visade det sig att de boende hade bristande munstatus. Det fanns ett 

stort behov av att de äldre fick munvård då det hade akuta besvär i munnen så som 

tandköttsinflammationer. Av sjuksköterskorna var det knappt sju procent som utförde 

munvård (Gluhak, Arnetzl, Kirmeier, Jakse & Arnetzl, 2010).  

 

Konsekvenser av bristfällig munvård 
Vårdlidande är när människor som befinner sig inom vård och behandling drabbas av ett 

lidande som beror på bristfällig eller felaktig vård (Wiklund, 2003). En bristfällig munvård 

skulle kunna leda till ett vårdlidande.  

 

En bristfällig munvård kan orsaka allvarliga sjukdomar som exempelvis sepsis vilket innebär 

att det finns mikroorganismer i blodet. De vanligaste bakterierna som orsakar sepsis är bland 

annat streptokocker och pneumokocker. Om inte munhygienen sköts kan det uppstå sår i 

munslemhinnan där bakterier växer och senare sprids vidare via blodbanan och orsakar sepsis 

(Ericson & Ericson, 2008). I en artikel skriven av Nishiyama, Inaba, Uematsu och Senpuku 

(2010) gjordes en undersökning om förekomst av munvård och hur detta påverkar muterade 

streptokocker i munslemhinnan. Undersökningen pågick under tolv månader och under den 

här perioden gjordes flera stickprover. Proverna togs från plack, saliv och tunga. Efter sex 

månader fanns det en signifikant skillnad i bakteriefloran mellan de som fick munvård jämfört 

med de som inte fick munvård. I de fall där patienter fick munvård visade det sig att bakterier 

hade svårare att fästa i munslemhinnan (a.a). 

 

Watando et al. (2004) beskriver att bristande munhygien visat sig vara en bidragande faktor 

till aspirationspneumoni hos äldre personer. En studie har gjorts på äldre personer som bor på 

ett sjukhem i Japan där de ville undersöka sambandet mellan munvård och 

aspirationspneumoni. I studien jämfördes två grupper, en interventionsgrupp som fick intensiv 

munvård i en månad och en kontrollgrupp. Både innan studien påbörjades och efter 30 dagar 

mättes och kontrollerades personernas hostreflex. Efter 30 dagar hade interventionsgruppens 
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hostreflexer blivit betydligt bättre. I kontrollgruppen sågs inte några signifikanta skillnader i 

hostreflex före och efter studien. Av detta kan en slutsats dras att en god och effektiv munvård 

kan förebygga aspirationspneumonier genom att hostreflexen förbättras hos äldre (a.a). 

 
Vårdens ansvar 
Enligt Tandvårdslagen (SFS 1985:125) har äldre personer som bor på särskilt boende rätt till 

samma goda munhälsa som den övriga befolkningen i Sverige. Omvårdnadspersonal ska bli 

erbjuden att få instruktioner och utbildning av tandvårdspersonal för att på bästa sätt kunna 

sköta patienters munhälsa. 

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) går det att läsa om 

sjuksköterskan ansvarsområden. De är uppdelade i tre kategorier. Det första området handlar 

om att utföra omvårdnad både teoretiskt och praktiskt. Sjuksköterskan ska både ha den 

teoretiska kunskapen om omvårdnad och även kunna utföra praktiska omvårdnadsmoment. 

Det andra området som sjuksköterskan ansvarar för är att hålla sig uppdaterad inom 

forskning, utveckling och utbildning. Sjuksköterskan ska kunna söka efter nya rön som 

kommer genom ny och aktuell forskning och följa med i den utveckling som sker inom 

området. Det tredje ansvarsområdet handlar om ledarskap. Sjuksköterskan ska fungera som en 

ledare för omvårdnadsarbetet. Det är hans/hennes uppgift att styra över arbetet och se till att 

omvårdnaden av patienterna sköts på ett korrekt sätt. Sjuksköterskan ska i sitt arbete inom alla 

tre områden ha en helhetssyn och ett etiskt förhållningsätt (a.a). 

 

Personer som inte kan sköta sin munhygien själv har rätt till att bli hjälpta med sin munhygien 

minst två gånger per dag. För personer med torra slemhinnor kan det bli aktuellt med 

munvård fler än två gånger per dygn eftersom torra munslemhinnor lätt utsätts för infektioner 

och andra skador (Dalheim et al., 2006). 

 

Människan ses som en flerdimensionell enhet enligt den vårdvetenskapliga människobilden. 

Människan består av kropp, själ och ande där alla delar är lika viktiga och ingen del kan 

prioriteras bort (Wiklund, 2003). Att förena teori och praktik inom vården är viktigt för att 

kunna utveckla och utföra en evidensbaserad vård (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 
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Problemformulering 
Munvård är en viktig men tyvärr åsidosatt omvårdnadsåtgärd (Forsell et al., 2009). Äldre och 

sjuka patienter som inte klarar av sin munhygien själva har rätt att bli hjälpta och få stöd av 

omvårdnadspersonal (SFS 1985:125). Det ligger i omvårdnadspersonalens arbetsuppgift att 

erbjuda och utföra munvård (Dalheim et al., 2006). I sjuksköterskans uppgifter ingår att utföra 

omvårdnad, vara uppdaterad inom forskning, utveckling och utbildning samt att leda 

omvårdnadsarbetet (Socialstyrelsens, 2005). För att kunna förbättra munvården inom 

äldrevården är det av värde att sammanställa forskning om faktorer som ligger till grund för 

den bristfälliga munvård som bedrivs inom äldreomsorgen. I denna litteraturöversikt kommer 

det även beskrivas vilka interventioner som har gjorts för att förbättra munvården samt 

effekter och erfarenheter av dessa. 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva vilka faktorer som bidrar till bristfällig munvård hos vårdtagare på 

äldreboenden. Vidare var syftet att beskriva vilka interventioner som har genomförts för att 

förbättra munvården på äldreboenden samt effekter och erfarenheter av dessa.  
  

Frågeställning 
Vilka faktorer bidrar till bristfällig munvård hos vårdtagare på äldreboenden? 

Vilka interventioner har genomförts för att förbättra munvården och vilka effekter av dessa 

har visats? 

Vilka erfarenheter har omvårdnadspersonal efter att interventioner har genomförts för att 

förbättra munvården? 

 

Definition av centrala begrepp 
Munvård – avser omvårdnad som främjar munhygienen exempelvis tandborstning, att skölja 

munnen, rengöring mellan trånga utrymmen i munnen, fukta läppar och munslemhinna 

(Dalheim et al., 2006). 

 

Vårdtagare – avser i denna studie äldre personer som är bosatta på ett äldreboende med 

omvårdnadspersonal dygnet runt. 
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Äldreboende – avser i denna studie ett kommunalt eller privat boende för äldre där det finns 

omvårdnadspersonal dygnet runt, eller motsvarande i andra länder. 

  

Omvårdnadspersonal – avser i denna studie sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, 

eller motsvarande i andra länder, som jobbar med personnära omvårdnad inom äldrevården 

 

Interventioner – ”.. någon åtgärd som prövas, oftast sjukdomsbehandling (läkemedel, 

operation m m) eller sjukdomsförebyggande åtgärd” (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2004). 

 

METOD 
 

Design 
Examensarbetet har genomförts som en deskriptiv litteraturöversikt. I en litteraturöversikt 

utforskas det aktuella kunskapsläget inom ett visst område genom att tidigare studier 

analyseras och beskrivs (Forsberg & Wengström, 2008).   

  

Urval av litteratur 
Sökning av vetenskapliga artiklar har skett elektroniskt i databaserna Cinahl och PubMed, se 

Tabell 1. Enligt Polit och Beck (2008) är dessa mest relevanta inom omvårdnadsforskning. 

Sökorden (oral hygiene, dental care for aged, nursing staff, long-term care, aged, nursing 

home) har kontrollerats utifrån relevanta MeSH-termer via Svensk MeSH för att säkerställa 

rätt betydelse av sökorden. Sökord som ej funnits som MeSH-termer men som inkkluderats 

för att svara mot syftet var; intervention, effect och experience. Sökorden har sedan sökts som 

fritext i både Cinahl och PubMed. Först lästes titlarna, om titeln var intressant lästes abstract. 

Då en artikel har funnits i båda databaserna valdes artikeln som först påträffades ut till 

granskning. Om abstract visade sig vara relevant lästes artikeln i sin helhet. Artiklarna som 

svarade mot syftet valdes ut och kvalitetsgranskades. Artiklar har även sökts genom manuell 

sökning i referenslistor från det elektroniska urvalet som resulterade i två artiklar. För att få ut 

relevanta artiklar till resultat sattes ett antal inklusion- och exklusionskriterier upp. 
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Inklusionskriterier 
Vetenskapliga originalartiklar som: 

– svarade mot syftet 

– hade tillgängligt abstract 

– fanns tillgängliga i fulltext 

– var etiskt godkända 

– var skrivna på engelska eller svenska 

 
Exklusionskriterier 
– artiklar som var publicerade 2001 och tidigare 

– artiklar som var avgiftsbelagda 

– studier som var gjorda på sjukhus 

– artiklar som ej var peer-reviewed 

– studier om munvård som fokuserade på specifika medicinska diagnoser till exempel 

   cancer och palliativ vård 

– artiklar med låg kvalitet efter kvalitetsgranskning 

– dubblett 

Tabell 1 Sökstrategi i databaser 
Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

titlar 
Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 
(n=18) 

Antal valda 
artiklar till 
resultat 
(n=11) 

Cinahl 
111004 

"oral hygiene" 
AND 
"nursing staff" 

1189 
25 

 
25 

 
5 
 

 
2 

 
1  

PubMed 
111004 

"oral 
hygiene"AND 
"nursing staff" 

4844 
57 

 
57 

 
23 

 
6 

 
4 

Cinahl 
111005 

"nursing home" 
AND 
"oral 
hygiene"AND 
aged 

8784 
67 
55 

 
 
55 

 
 
23 

 
 
2 

 
 
0 

PubMed 
111005 

"long-term 
care"AND 
"nursing staff" 
AND "dental 
care for aged" 

9488 
364 
4 

 
 
4 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
0 

PubMed 
111005 

"oral 
hygiene"AND 
"long-term care" 

4844 
60 

 
60 

 
21 

 
2 

 
2  

Cinahl 
111005 

"oral hygiene" 
AND "long-term 
care" 

1189 
21 

 
21 

 
5 

 
2 

 
2 

Cinahl 
111006 

"dental care for 
aged" AND 
"nursing staff" 

275 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

Cinahl 
111006 

"dental care for 
aged" AND 
"nursing home" 

275 
37 

 
37 

 
7 

 
0 

 
0 

PubMed 
111006 

"dental care" 
AND 
"nursing staff" 

599 
11 

 
11 

 
6 

 
1 

 
1 
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Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 
(n=18) 

Antal valda 
artiklar till 
resultat 
(n=11) 

PubMed 
111020 

"oral hygiene" 
AND 
intervention 
AND experience 

4851 
259 
18 

 
 
18 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

Cinahl 
111020 

"oral hygiene" 
AND 
intervention 
AND experience 

1785 
90 
7 

 
 
7 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

PubMed 
111020 

"oral hygiene" 
AND 
intervention 
AND effect 

4851 
259 
73 

 
 
73 

 
 
10 

 
 
1 

 
 
1 

Cinahl 
111020 

"oral hygiene" 
AND 
intervention 
AND effect 

1785 
90 
27 

 
 
27 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

PubMed 
111020 

"oral hygiene" 
AND "nursing 
staff" AND 
experience 

4851 
57 
8 

 
 
8 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
0 

Cinahl 
111020 

"oral hygiene" 
AND "nursing 
staff" AND 
experience 

1785 
27 
4 

 
 
4 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
0 

Limits: Publication date Jan 2002- Dec 2011 

 

Databassökning och manuell sökning resulterade i att 20 relevanta artiklar valdes ut för 

genomläsning. Därefter valdes sju artiklar bort, varav en på grund av låg kvalitet och sex som 

ej svarade mot frågeställning och syfte. De utvalda tretton artiklarna, varav elva hittades via 

databassökning och två via manuell sökning, presenteras i Tabell 2. 

 

Kvalitetsvärdering 
Kvalitetsvärderingen av artiklarna utfördes med hjälp av granskningsmallarna från Högskolan 

Dalarna, som är modifierade utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg 

och Wengström (2008), se Bilaga 1 och 2. Det finns en mall för kvantitativa respektive 

kvalitativa artiklar. I mallen finns det frågor som går att svara JA respektive NEJ på. I 

granskningsmallen finns ett poängsystem. Varje JA-svar gav ett poäng, NEJ-svar och det som 

inte gick att svara på gav noll poäng. Kvantitativa artiklar kunde uppnå högst 29 poäng 

respektive kvalitativa artiklar som kunde uppnå högst 25 poäng. Poängen omvandlades till 

procent för att sedan graderas i låg, medel eller hög kvalitet. Femtionio procent och under 

värderades som låg kvalitet, 60-79 % värderades som medel kvalitet och 80 % och över 

värderades som hög kvalitet. 
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Analys 
När de aktuella artiklarna blivit utvalda till resultatet så lästes artiklarna igenom ytterligare en 

gång mer noggrant. Relevanta resultat utifrån frågeställningarna identifierades och 

markerades med färgpenna i texten. Artiklarna delades upp i två kategorier utifrån 

frågeställningarna, med första frågeställningen i en kategori och andra och tredje 

frågeställningen i den andra kategorin. Huvudteman för dessa två kategorier blev faktorer 

respektive interventioner. Artiklarnas huvudresultat sammanfattades sedan i Tabell 3 och 

Tabell 4. Resultaten ur artiklarna som påträffats har sorterats upp i underrubriker utifrån 

huvudteman som presenteras under Resultat. 

 

Tillvägagångssätt 
De utvalda sökorden sattes gemensamt ihop av författarna till lämpliga kombinationer för att 

få ett sökresultat som svarade mot syftet. Sökningarna gjordes parallellt vid varsin dator där 

den ena författaren sökte i Cinahl och den andra i PubMed för att sedan gå igenom titlar och 

abstract som lästes för att hitta relevanta artiklar som kunde svara mot syftet. Under 

sökningarna kontrollerade författarna av med varandra innan en artikel valdes ut för att 

undvika att dubbletter valdes. Därefter lästes utvalda artiklar i sin helhet enskilt av båda 

författarna för att sedan gemensamt gå igenom artiklarna och diskutera om dessa svarade mot 

syftet. Artiklarna som svarade mot syftet valdes ut och kvalitetsgranskades gemensamt. Alla 

artiklar i litteraturstudien har sammanställts gemensamt i tabeller. Artiklarnas författare, årtal, 

land, syfte, design, urval och kvalitet sammanfattades gemensamt i Tabell 2, artiklarnas 

resultat har sammanfattats i Tabell 3 samt Tabell 4. Analysen gjordes gemensamt, därefter 

kunde resultatet sammanställas. En diskussion fördes mellan författarna angående studiens 

metod, resultat och slutsats. Diskussionen sammanställdes sedan gemensamt. 

 

Forskningsetiska aspekter 
Ett av inklusionskriterierna som sattes var att studierna skulle vara godkända av en etisk 

kommitté. Innehållet i denna litteraturstudie hade en strävan att återge det granskade 

materialet sanningsenligt och opartiskt i så stor utsträckning som möjligt utan att plagiera eller 

förvränga resultatet. Detta rekommenderas av Forsberg och Wengström (2008). 
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RESULTAT 
Resultaten har baserats på tretton artiklar med både kvantitativ (n=9) och kvalitativ (n=4) 

ansats. Artiklarna är publicerade mellan år 2000-2011. Studierna var genomförda i Belgien, 

Brasilien, Kanada, Norge, Skottland, Sverige och USA. Första forskningsfrågan presenteras 

under rubriken Faktorer som bidrar till bristfällig munvård och i Tabell 3. Andra och tredje 

forskningsfrågorna presenteras under rubriken Effekter och erfarenheter av interventioner som 

har genomförts för att förbättra munvården samt i Tabell 4.  

Tabell 2 Sammanfattning av artiklar till resultatet 
Författare, 
årtal, land 

Titel Syfte Design Urval Kvalitet 

Coleman & 
Watson, 
2006, USA 

Oral Care Provided by 
Certified Nursing 
Assistants in Nursing 
Homes 

Syftet var att beskriva 
omvårdnadspersonals 
dagliga munvård av 
äldre som var i behov 
av munvård och som 
bodde på äldreboenden 

Kvantitativ. 
Observationer och 
intervjuer av 
personalen. 

n=67 vårdtagare på 
äldreboende  
n=41 
omvårdnadspersonal 

Hög 25/29 

de Mello & 
Padilha, 
2009, Brasilien 

Oral health care in 
private and small 
long-term care 
facilities: a qualitative 
study 

Syftet var att identifiera 
vilka metoder som 
används för att utföra 
munvård på 
äldreboenden 

Kvalitativ. 
Intervjuer med ett 
semi-strukturerat 
protokoll, inspelat. 

n=36 
omvårdnadspersonal 

Hög 20/25 

De Visschere, de 
Baat, Deschepper 
& Vanobbergen, 
2011, Belgien 

Evaluation of the 
implementation of an 
´oral hygiene 
protocol´ in nursing 
homes: a 5-year old 
longitudinal study 

Syftet var att beskriva 
långsiktiga effekterna 
av införandet av ett 
munvårdsprotokoll på 
äldreboende 

Kvantitativ. 
Longitudinal studie på 
fem år. 

n=1393 vårdtagare 
på äldreboende  

Hög 24/29 

Dharamsi, Jivani, 
Dean & Wyatt,  
2009, Kanada 

Oral Care for Frail 
Elders: Knowledge, 
Attitudes, and 
Practices of Long-
Term 
Care Staff 

Syftet var att identifiera 
omvårdnadspersonalens 
attityder, kunskaper 
och utförande av 
munvård 

Kvantitativ. 
Enkätundersökning och 
semistrukturerade 
intervjuer med 
vårdpersonal. 

n=90 
omvårdnadspersonal 

Medel 22/29 

Forsell, Sjögren, 
Kullberg, 
Johansson, 
Wedel, Herbst & 
Hoogstraate, 
2011, Sverige 

Attitudes and 
perceptions towards 
oral hygiene tasks 
among geriatric 
nursing home staff 

Syftet var att beskriva 
omvårdnadspersonalens 
attityder och 
uppfattningar före och 
efter utbildning på 
äldreboenden 

Kvantitativ. 
Frågeformulär 
tilldelades 
omvårdnadspersonalen 
före och efter 
utbildning. 

n=105 
omvårdnadspersonal  

Medel 22/29 

Jablonski, 
Munro, Grap, 
Schubert, Ligon 
& Spigelmyer, 
2009, USA 

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

Syftet var att undersöka 
omvårdnadspersonalens 
kunskap, övertygelser 
och praktiskt utförande 
av munvård 

Kvantitativ. 
Frågeformulär. 

n=202 
omvårdnadspersonal 

Hög 26/29 

Kullberg, 
Sjögren, Forsell, 
Hoogstraate, 
Herbst & 
Johansson. 
2010, Sverige 

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

Syftet var att utvärdera 
effekten av upprepad 
utbildning för 
omvårdnadspersonal i 
munhygien 

Kvantitativ 
Intervention av 
vårdtagarnas munstatus 
före och efter 
utbildning av 
omvårdnadspersonalen. 

n=43 vårdtagare på 
äldreboende 

Hög 25/29 

Nicol, Petrina 
Sweeney, 
McHugh & 
Bagg, 2005, 
Skottland 

Effectiveness of 
health care 
worker training on the 
oral health of elderly 
residents of 
nursing homes 

Syftet var att utvärdera 
effekten av 
utbildningsprogram för 
omvårdnadspersonal 
inom munvård på 
äldreboenden 

Kvantitativ. 
Kontrollerad 
interventionsstudie. 

n=78 vårdtagare på 
äldreboende 

Medel 20/29 

Reis, Marcelo, 
Da silva & Leles, 
2010, Brasilien 

Oral health of 
instutionalised 
elderly: a qualitative 
study of health 
caregivers´perceptions 
in Brazil 

Syftet var att beskriva 
omvårdnadspersonalens 
syn på munvård och 
faktorer som påverkar 
deras arbete på 
äldreboenden 

Kvalitativ. 
Personliga 
djupintervjuer. 

n=10 
omvårdnadspersonal 

Medel 17/25 
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Författare, 
årtal, land 

Titel Syfte Design Urval Kvalitet 

Samson, Berven 
& Strand, 2009, 
Norge 

Long-term effect of 
an oral healthcare 
programme on oral 
hygiene in a nursing 
home 

Syftet var att undersöka 
om nya rutiner kan 
bidra med en 
förbättring eller 
bibehållen munhälsa 
hos vårdtagare på 
äldreboenden 

Kvantitativ 
tvärsnittstudie. 
Undersökning av 
vårdtagarnas munhälsa. 

n=88 vårdtagare på 
äldreboende 

Hög 23/29 

Sjögren, 
Kullberg, 
Hoogstraate, 
Johansson, 
Herbst & Forsell, 
2009, Sverige 

Evaluation of dental 
hygiene education for 
nursing home staff 

Syftet var att utvärdera 
långsiktiga effekter på 
vårdtagares munstatus 
efter 
munhygienutbildning 
av omvårdnadspersonal 

Kvantitativ. 
Intervention av 
vårdtagares munstatus 
direkt efter utbildning 
samt efter 1,5år. 

n=114 vårdtagare på 
äldreboende 

Medel 23/29 

Wårdh, Hallberg, 
Berggren, 
Andersson & 
Sörensen, 2000, 
Sverige 

Oral Health Care - A 
Low Priority in 
Nursing 

Syftet var att beskriva 
omvårdnadspersonalens 
erfarenheter av att 
utföra munvård på 
vårdtagare på 
äldreboende 

Kvalitativ. 
Djupintervjuer med 
omvårdnadspersonal. 

n=22 
omvårdnadspersonal 

Medel 19/25 

Wårdh, Hallberg, 
Berggren, 
Andersson & 
Sörensen, 2003, 
Sverige 

Oral health education 
for nursing personnel; 
experiences among 
specially trained oral 
care aides: One-year 
follow-up interviews 
with oral care aides at 
a nursing facility 

Syftet var att undersöka 
omvårdnadspersonalens 
erfarenheter som fått en 
speciell 
munvårdsutbildning 

Kvalitativ. 
Intervjuer av 
omvårdnadspersonal 
efter utbildning inom 
munvård. 

n=4 
omvårdnadspersonal  

Medel 16/25 

 

Faktorer som bidrar till bristfällig munvård 

Tabell 3 Sammanfattning av resultat angående faktorer 
Författare, årtal Resultat 
Coleman & Watson, 2006 Mer än hälften av vårdtagarna visade motvilja vid utförande 

av munvård och knappt 30 % hade tandborste och tandkräm 
i sina badrum 

de Mello & Padilha, 2009 Faktorer som bidrar till bristfällig munvård kan vara brist  på 
tydliga rutiner och vårdtagarens motvilja 

Dharamsi, Jivani, Dean & Wyatt, 2009 Faktorer som påverkar den dagliga munhygienen var: 
vårdtagarens motvilja, ökad arbetsbelastning, att det var 
motbjudande, hade låg prioritet och dåliga strukturerade 
rutiner 

Forsell, Sjögren, Kullberg, Johansson, Wedel, Herbst & 
Hoogstraate, 2011 

Faktorer som sågs bidra till en bristfällig vård var motvilja 
från vårdtagare, att det var motbjudande och rädsla för att 
skada vårdtagarna 

Jablonski, Munro, Grap, Schubert, Ligon & Spigelmyer, 
2009 

Enligt omvårdnadspersonalen fanns utmaningar i att utföra 
munvård, nämligen: Vårdtagarens motsträvighet och rädsla 
att göra skada i munhålan 

Reis, Marcelo, Da silva & Leles, 2010 De utmärkande faktorerna för bristfällig munvård var: 
motvilja hos vårdtagare, låg prioritet och brist på kunskap 
om munvård 

Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2000 Omvårdnadspersonalens uppfattning om vilka faktorer som 
påverkar en bristfällig munvård var: bristande kunskap, 
bristande rutiner, tidsbrist, vårdtagarens motvilja, låg 
prioritet och rädsla att skada vårdtagaren 

 

Faktorer som har identifierats som orsak till bristfällig munvård är; 

 
Motvilja från vårdtagaren 
Flera studier visade att omvårdnadspersonalen ofta upplevde en motvilja från vårdtagare till 

att utföra munvård (de Mello & Padilha, 2009; Dharamsi et al., 2009; Forsell et al., 2011; 
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Jablonski et al 2009; Reis et al., 2011; Wårdh et al., 2000). Enligt Forsell et al (2011) och de 

Mello et al (2009) har det visat sig att den största orsaken till att personalen inte utförde 

munvård var på grund av att det fanns en motvilja från vårdtagarnas sida. I artikeln av 

Dharamsi et al. (2009) beskrevs hur munvård blev ett problem då vårdtagarna både hade en 

fysisk och kognitiv svikt. Detta medförde att munvård inte utfördes. Enligt Jablonski et al. 

(2009) och Wårdh et al. (2000) upplevdes ett motstånd från vårdtagarna som ibland spottade 

och bet personalen. Vissa av vårdtagarna vägrade att öppna munnen och det blev då svårt att 

utföra munvård. Detta stöds av Coleman och Watson (2006) som i sin studie beskrev att mer 

än hälften av vårdtagarna som deltog i studien visade motvilja till munvård. Enligt Reis et al. 

(2011) kan demens ha ett samband med dålig munhygien. Reis et al. menade att beroende av 

hur demenssjukdomen uttrycker sig kan den utgöra ett hinder för omvårdnadspersonalen att 

utföra munvård vilket kunde leda till att munvården blev sämre utförd (a.a.). I en artikel 

beskrivs smärta i tandkött som orsak till att vårdtagarna var motvilliga att få hjälp med 

munvården (Jablonski et al., 2009). 

 

Wårdh et al. (2000) beskrev hur motviljan från vårdtagare kunde medföra etiska dilemman. 

En personal beskrev; “You could say it nearly comes to blows. Sometimes you pry their 

mouths open and then you brush-just to get it done” (s. 140). Personalen hade funderingar om 

huruvida det var etiskt korrekt att tvinga vårdtagare till munvård trots att de inte ville. 

Omvårdnadspersonalen fick dåligt samvete när de tvingade sig på vårdtagarna och fick lov att 

använda våld för att kunna utföra munvård (a.a.). Forsell et al. (2011) beskrev hur 84 % av 

omvårdnadspersonalen som ingick i studien tyckte att de ibland tvingade sig på vårdtagarna 

för att kunna utföra munvård (a.a.).  

 

När vårdtagarna hade proteser kunde det enligt Wårdh et al. (2000) bli ett problem då de var 

ovilliga att ta ut dessa ur munnen. Vissa patienter hade skador på munslemhinnan men kunde 

ändå inte motiveras att ta ur sin protes. Wårdh et al. menade att samarbetsförmågan hos 

vårdtagare spelade in vad gällde deras munvårdstatus. Omvårdnadspersonalen hade som 

förslag att vårdtagarna skulle få en bättre information om vad munvård innebär för att minska 

deras motvilja (a.a.). 

 

Ökad arbetsbelastning gav mindre tid till munvård 
Enligt Dharamsi et al. (2009) och Wårdh et al. (2000) var ökad arbetsbelastning en faktor till 

bristfällig munvård. I studien av Wårdh et al. framgick en oro från omvårdnadspersonalen 



 

12 
 

sida om framtiden. Detta på grund av ett ökat antal boende och färre personal. Delade 

meningar fanns inom personalgruppen då vissa ansåg att tidsbrist var en orsak till att munvård 

förbisågs, till skillnad mot andra inom personalgruppen som tyckte att det fanns tid. De angav 

då andra orsaker till bristande munvård. I en annan studie av Wårdh et al. (2003) framgick 

ekonomiska aspekter som en orsak till bristfällig munvård då det drogs ned på 

omvårdnadspersonal. Det var samma antal vårdtagare med färre antal omvårdnadspersonal. 

Detta resulterade i att munvården inte hanns med i samma utsträckning. 

 

Munvård ansågs motbjudande av omvårdnadspersonal 
Det framgår i studier gjorda av Dharamsi et al. (2009) och Wårdh et al. (2000) att viss 

omvårdnadspersonal ansåg munvård motbjudande och äckligt och det fanns 

omvårdnadspersonal som hellre tog reda på avföring och urin än att utföra munvård. Liknande 

resultat beskrevs av Forsell et al. (2011) där en av anledningarna, till att munvård ej utfördes 

av omvårdnadspersonalen, var en obehagskänsla inför bakterier och dålig andedräkt hos 

vårdtagarna.  

 

I studien av Wårdh et al. (2000) ansåg omvårdnadspersonalen det motbjudande att utföra 

munvård på vårdtagarna. Beläggningar och slem var en anledning till att personalen kände 

obehag inför att utföra munvård vilket resulterade i att användandet av tandtråd/tandstickor 

blev åsidosatt. Det fanns inom personalstyrkan skilda meningar om vem som kände 

obehagskänslor. En manlig personal berättade i intervjuer att han ansåg att det främst var 

kvinnor som kände obehag. En annan personal delgav att de yngre i personalen ansåg det vara 

mer motbjudande att utföra munvård än de äldre i personalen. En tredje menade att munvård 

ingick i deras arbetsuppgift - ”You shouldn´t work here if you are fussy. You have to brush 

teeth and clean up when patients have thrown up” (Wårdh et al., 2000, s. 140). 

 
Låg prioritering av munvård 
Dharamsi et al. (2009) visade att omvårdnadspersonal prioriterade munvård lägre hos 

vårdtagare som visar en motvilja när de fick hjälp med allmän omvårdnad. Trots att 

omvårdnadspersonal var medvetna om att munvård ingick i deras jobb så nedprioriterades 

denna syssla på grund av andra krav i deras dagliga uppgifter (Reis et al 2011). Motsatsen 

beskrevs av Forsell et al. (2011) där 65 % av personalen påstod att munvård ej prioriterades 

bort på grund av andra omvårdnadsuppgifter. Enligt Wårdh et al. (2000) prioriterades 

utförandet av munvård högt av omvårdnadspersonal i teorin. Motsatser sågs dock i praktiken 
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då munvård gavs en låg prioritet och andra omvårdnadsuppgifter prioriterades högre. När 

omvårdnadsplaner diskuterades kom inte munvården med då detta hade separerats från 

omvårdnadsuppgifterna. När vårdtagarna fick problem med munhälsan uppmärksammades 

detta men fick dock en lägre prioritet jämfört med andra hälsoproblem. Situationer då 

munvård hade en större tendens att prioriteras bort var vid stress och när vårdtagarna 

drabbades av sjukdom. En studiedeltagare beskrev det såhär; 

 

I have realized that oral care is a very important part of nursing, which I believe is forgotten 
about. Mouths are what we care for least of all. Of course, it´s easier to see a blister on 
someone´s bottom than in the mouth. It doesn´t seem to be part of the rest of the body. It is not 
so important... (Wårdh et al., 2000, s. 141) 

 

Omvårdnadspersonalens rädsla att skada vårdtagaren 
Det har framkommit i studier att omvårdnadspersonal ibland inte utför munvård som de borde 

på grund av att de är rädda att orsaka skada i vårdtagarnas munhåla, till exempel blödande 

tandkött (Forsell et al., 2011; Jablonski et al., 2009; Wårdh et al., 2000). 

 
Bristande kunskap om munvård hos omvårdnadspersonal 
Hur omvårdnadspersonal skötte sin egen munhygien avspeglade sig på hur de skötte 

vårdtagarnas munhygien (Dharamsi et al., 2009; Reis et al., 2011; Wårdh et al., 2000). Enligt 

Wårdh et al. (2000) beskrev studiedeltagarna hur detta kanske kunde vara en fråga till vilken 

grad omvårdnadspersonalen hade förmåga att sätta sig in i de äldres situation. 

Omvårdnadspersonal kände att de hade bristande kunskaper i munvård och hur det skulle 

utföras. De hade fått information och utbildning av en sjuksköterska som gav instruktioner om 

hur viktigt det var med munvård, men detta var inte tillräckligt enligt omvårdnadspersonalen. 

Ett fåtal hade tidigare utbildning i munvård. De som hade förkunskaper/utbildning i munvård 

kände att de var mer medvetna att det var viktigt med korrekt skötsel av munhålan jämfört 

med övrig personal (a.a).  

 

I studien av Jablonski et al. (2009) så fick omvårdnadspersonalen ge förslag till framtida 

utbildning om munvård och vad den skulle innehålla. Motvilja hos vårdtagaren sågs som ett 

stort problem och omvårdnadspersonalen önskade därför mer information om detta.  Det 

framgick även i studier av Jablonski et al. och Dharamsi et al. (2009) att mer än hälften av 

omvårdnadspersonalen felaktigt trodde att tandlossning är en naturlig del av åldrandet. 

Dharamsi et al. (2009) beskrev även att omvårdnadspersonalen inte trodde att munvård kan 

ges till medvetslösa vårdtagare och att tandborstning ej krävs för att avlägsna plack. 
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Bristande rutiner för munvård 
I studien av de Mello och Padilha (2009) framkom att omvårdnadspersonal inte tyckte det 

fanns några strukturerade rutiner att förhålla sig till när det gällde munvård. Dharamsi et al. 

(2009) beskrev i sina studier att 70 % av omvårdnadspersonalen ansåg det viktigt att 

vårdtagarna hade ett individuellt munvårdskort. Trots detta visade det sig att endast 22 % av 

vårdtagarna hade ett munvårdskort. I samma studie visade det sig även att 25 % av 

vårdtagarna saknade tandborste och tandkräm. Liknande resultat visar studier av Coleman och 

Watson (2006) där knappt 30 % av vårdtagarna hade tandborste och tandkräm i badrummet. 
Wårdh et al. (2000) beskrev i sin studie att omvårdnadspersonalen hade ett förtroende för 

varandra att munvården blev utförd men på grund av bristande kommunikation visste de inte 

vad de andra i personalen hade utfört. En deltagare beskrev det såhär; “I don´t really know 

how toothbrushing is handled here... We trust one another and expect the will be done.” (s. 

139). Personalen tyckte att rutinerna behövde förbättras men trodde inte det var möjligt (a.a). 

 

Effekter och erfarenheter av interventioner som har genomförts för att förbättra 
munvården 
Interventioner som har genomförts var; utbildning inom munvård för omvårdnadspersonalen, 

införande av munvårdsrutiner, införande av interventionsprotokoll, omvårdnadspersonal med 

särskilt ansvar för munvård. 

Tabell 4 Sammanfattning av resultat angående interventioner 
Författare, årtal Resultat 
De Visschere, de Baat, Schols, Deschepper & Vanobbergen, 
2011 

Inga signifikanta skillnader hittades vad gällde plack efter 
fem år, dock sågs en liten minskning. Samband mellan 
tandkräm och rena proteser. Samband mellan munhygien 
och graden av hur mycket hjälp som vårdtagarna behöver. 

Forsell, Sjögren, Kullberg, Johansson, Wedel, Herbst & 
Hoogstraate, 2011 

Efter tandhygienutbildning minskades 
omvårdnadspersonalens obehagskänsla när det handlar om 
vårdtagarens motvilja. 

Kullberg, Sjögren, Forsell, Hoogstraate, Herbst & 
Johansson, 2010 

En statisktisk signifikant minskning av blödande tandkött 
och plack efter utbildning hittades. Användning av 
eltandborste och klorhexidingel ökade. 

Nicol, Petrina Sweeney, McHugh & Bagg,  2005 Signifikant minskning av munhygiensproblem sågs efter 
utbildning. Vårdtagare som var i behov av hjälp med sin 
munhygien fick hjälp i större utsträckning efter utbildningen 
av omvårdnadspersonalen. Vårdtagare som hade kvar sina 
proteser i munnen under natten minskades. 

Samson, Berven & Strand, 2009 Munhälsan har signifikant förbättrats efter införandet av nya 
rutiner. 

Sjögren, Kullberg, Hoogstraate, Johansson, Herbst & 
Forsell, 2009 

Ingen signifikant skillnad hittades hos vårdtagares munstatus 
1,5 år efter utbildningen. Däremot fanns det en signifikant 
försämring av användning av eltandborste och klorhexidin 
gel 1,5 år efter utbildningen. 

Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2003 De som fått utbildningen såg sig själv som en resurs som 
trots brist på engagemang från kollegor endå ansåg att de 
hade ansvar för sin uppgift. Synen på munvården 
förändrades. 
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Utbildning inom munvård för omvårdnadspersonalen 
I studien gjord av Forsell et al. (2011) beskrevs omvårdnadspersonalens attityder och 

uppfattningar före och efter utbildning. Utbildningen innehöll tre steg där det första steget var 

att ge kontaktpersoner till vårdtagare information och rekommendationer om munvård. Det 

andra steget innebar att omvårdnadspersonalen fick diskutera i grupp om attityder och 

uppfattningar gentemot munvård. Det sista steget innehöll en teoretisk föreläsning som 

fokuserade på munvård av äldre. Den märkbara skillnad som hittades var en attitydförändring 

efter utbildning då omvårdnadspersonalens obehagskänsla gentemot vårdtagarnas motvilja till 

munvård minskade, dock var denna skillnad ej statistiskt signifikant (a.a.). 
 

Syftet med Sjögrens et al. (2009) studie var att utvärdera effekten av utbildning ett och ett 

halvt år efter att utbildning getts. Liknande steg användes som i studien av Forsell et al. 

(2011) och dessa steg var en teoretisk föreläsning, individuella rekommendationer och 

gruppdiskussioner. Sjögren et al. (2009) har i sin studie även lagt till elektrisk tandborste och 

användandet av klorhexidingel 1 % som komplement. Ett och ett halvt år efter utbildningen 

hittades inga statistiskt signifikanta skillnader i vårdtagarnas munstatus. Däremot sågs en 

signifikant försämring av användandet av elektriska tandborstar och klorhexidingel 1 % 

jämfört med tidpunkten när studien startades (a.a.). 

 

Kullberg et al. (2010) har i sina studier undersökt effekten av upprepad utbildning för 

omvårdnadspersonal. Utbildning hade givits till omvårdnadspersonalen ett och ett halvt år 

tidigare som Sjögren et al. (2009) beskriver i sin studie. Kullberg et al. (2010) upprepade 

utbildningen för att se vilka effekter detta skulle ge. Utbildning utfördes i liknande steg som i 

Forsells et al. (2011) och Sjögren et al. (2009) studier. Bland annat fick kontaktpersonen för 

en viss vårdtagare individuella råd om hur dennes munvård skulle utföras. Vårdtagarna fick 

även en egen elektrisk tandborste och blev uppmanad att använda klorhexidingel 1 %. En 

tandhygienist var tillgänglig på boendet en dag i veckan och resterande tid tillgänglig via 

telefonkontakt. För att utvärdera effekten av utbildningen mättes vårdtagarnas munstatus 

genom att värdera vårdtagarnas plack samt blödningar i tandkött med hjälp av poängsystem. I 

denna studie sågs en statistisk signifikant minskning av antalet poäng för plack och 

tandköttsblödningar tre veckor efter utbildningsprogrammet vilket innebar en förbättring av 

vårdtagarnas munstatus (Kullberg et al., 2010). 
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Nicol, Petrina, Sweeney, McHugh och Bagg (2005) hade som syfte i sin studie att utvärdera 

effekten av en munvårdsutbildning på långtidsboenden. När studien startade var munproblem 

såsom torr mun vanligt. Utbildningen blev väl mottagen av omvårdnadspersonalen. 

Utbildningen bestod av att omvårdnadspersonal fick information och träning från en 

tandläkare och en tandhygienist. De fick även information genom videoband, CD-ROM och 

en bok. Detta delades ut gratis till deltagarna som en del i utbildningsprogrammet. 

Omvårdnadspersonalen fick informationen på arbetstid och höll på ungefär 90 minuter. De 

fick även se bilder på munnar som var friska respektive munnar som hade någon sjukdom. 

Olika tekniker angående hur tandborsten används och hur tandproteser ska göras rent gavs 

som en praktisk information. Utbildningen avslutades med en underhållande kortfilm om 

munnen. I studien fanns det två grupper av vårdtagare, en var kontrollgrupp. Det visade sig 

finnas en statistiskt signifikant förbättring i munstatusen när utbildningen följdes upp efter tre 

och nio månader. De som var i behov av hjälp med munvård fick i större utsträckning hjälp 

med detta av omvårdnadspersonalen och antalet vårdtagare som hade kvar protesen över 

natten minskade efter utbildningen (a.a.). 

 
Införande av munvårdsrutiner 
Samson, Berven och Strand (2009) beskrev hur nya rutiner infördes för att förbättra 

munstatusen hos vårdtagarna samt skriftliga instruktioner som beskrev hur munvården skulle 

utföras. En i omvårdnadspersonalen blev utsedd som munvårdsansvarig. Denna personal hade 

kommunikation med övrig personal vad gällde behov av tandläkarbesök hos vårdtagarna samt 

se till att rutinerna upprätthölls. Varje nyinflyttad patient fick en undersökning av sin 

munstatus av tandvårdspersonal som bedömde vilka behov som fanns hos denne. Munstatusen 

hos vårdtagarna hade signifikant förbättrats efter att de nya rutinerna hade införts. När de 

startade studien och innan införandet av rutinerna hade 36 % av vårdtagarna en godkänd nivå 

på deras munstatus. Efter sex år visades en ökning till 70 % av vårdtagarna som hade en 

godkänd nivå på deras munstatus. Nivån på deras munstatus mättes genom ett poängsystem 

där de tittade på slemhinnan och plack på vårdtagarna (a.a.). 

 
Införande av interventionsprotokoll 
I en studie av De Visschere, de Baat, Schols, Deschepper och Vanobbergen (2011) beskrevs 

hur ett protokoll infördes för att förbättra munvården. I protokollet ingick till exempel en halv 

dags träning av munvård för omvårdnadspersonalen, både teoretiskt och praktiskt. 

Vårdtagarna tilldelades en individuell munvårdsplan och en sjuksköterska på varje avdelning 

tilldelades huvudansvaret för att detta skulle bli utfört. Vid interventionen ingick mätning av 
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vårdtagarnas plack och det visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan intervention- och 

kontrollgruppen. Dock sågs en minskning av plack både på proteser och på tänder i båda 

grupperna när studien avslutades (a.a.). 

 

Omvårdnadspersonal med särskilt ansvar för munvård 
Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson och Sörensen (2003) beskrev omvårdnadspersonalens 

erfarenheter efter att en ny utbildningsmodell testades. Av omvårdnadspersonalen valdes 

sammanlagt fyra ut för att bli ansvariga för munvården på två avdelningar på ett äldreboende. 

All omvårdnadspersonal blev erbjudna utbildning som pågick under tre timmar. De fyra 

personerna som blev utvalda fick speciell utbildning från tandvårdspersonal en dag i veckan 

under sammanlagt fyra veckor. Efter ett år intervjuades de fyra munvårdsansvariga där de fick 

delge sina erfarenheter. I intervjuerna framkom att de kände sig som en resurs med speciell 

kompetens inom munvård som berörde både personal och vårdtagare. En munvårdsansvarig 

beskrev “Sometimes I refer to myself as a dental nurse and it works when residents refuse to 

open their mouths.” (s. 252). Wårdh et al. beskrev vidare att personalen ibland inte förstod hur 

de skulle utföra munvård eller att det utfördes på ett felaktigt sätt. Det var då viktigt att de 

munvårdsansvariga konfronterade problemet och förklarade eller visade hur det skulle göras, 

även om detta var svårt. Detta kunde leda till att de munvårdsansvariga ibland fick negativa 

reaktioner från den övriga omvårdnadspersonalen. En munvårdsavnsvarig beskrev; “I even 

feel like a police, keeping the oral healthcare work at a high level.” (a.a., s. 252). 

 

Viss omvårdnadspersonal behövde påminnas ofta att utföra munvård för att det skulle bli 

gjort. Kontakten med tandvården hade ökat och de som var munvårdsansvariga kände sig mer 

bekväma med bedömningar när och hur kontakten med tandvården skulle tas. Munvården 

blev på detta sätt mer välorganiserad då det var några få som hade huvudansvaret och som 

skötte kontakten med tandvården. Dessutom hade individuella munvårdsplaner upprättats på 

varje vårdtagares rum. Synen på munvården förändrades vilket beskrevs av en 

munvårdsansvarig: “In the beginning, I thought that the oral work was unpleasant. Now, my 

main concern is about the residents, especially the patients who still have their own teeth. You 

could imagine how it would be if you were in their ‘shoes’.” (Wårdh et al., 2000, s. 254). 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 
Olika faktorer har påträffats i denna litteraturöversikt. I studierna har det visats sig att 

vårdtagarnas motvilja till munvård var den största anledningen till att omvårdnadspersonalen 

kände obehag för att utföra munvård på vårdtagarna (de Mello & Padilha, 2009; Forsell et al., 

2011). Detta ledde till att personalen blev osäkra och visste inte hur de skulle hantera detta 

som resulterade i att munvården inte utfördes i den utsträckning den borde (Dharamsi et al., 

2009). En annan faktor handlade om att omvårdnadspersonalen upplevde den ökade 

arbetsbelastningen som en bidragande orsak till att munvården inte utfördes. Fler vårdtagare 

och färre personal resulterade i att munvården inte prioriterades lika högt som andra 

omvårdnadssysslor. Det visade sig att det fanns skillnader mellan teori och praktik vad gällde 

prioritering av munvård (Wårdh et al., 2000). I några studier uppgav omvårdnadspersonalen 

att de ansåg munvård som en motbjudande omvårdnadsuppgift. De tyckte bland annat att slem 

och beläggningar var äckliga och tog hellre reda på avföring (Dharamsi et al 2009; Wårdh et 

al 2000). Det fanns även en rädsla hos omvårdnadspersonalen att skada vårdtagarna vid 

munvård, till exempel orsaka blödande tandkött (Forsell et al., 2011; Jablonski et al., 2009; 

Wårdh et al., 2000). I vissa av studierna var avsaknad av rutiner en orsak till bristfällig 

munvård (de Mello & Padilha, 2009). Omvårdnadspersonalen hade önskemål om att det 

skulle finnas tydligare och mer strukturerade rutiner för hur munvård ska utföras. 

Omvårdnadspersonalen ansåg att de hade brist på kunskap inom munvård (Wårdh et al., 

2000). I studier där interventioner för att förbättra munvården gjordes hade utbildning och 

upprepad utbildning positiv effekt (Forsell et al., 2011; Kullberg et al., 2010; Nicol et al., 

2005). Bland annat visade det sig i en studie att omvårdnadspersonalen upplevde mindre 

motvilja ifrån vårdtagarna och i andra studier sågs en förbättring av vårdtagarnas munstatus 

efter utbildning (Forsell et al., 2011). Andra interventioner som gjorts är införandet av rutiner 

(Samson et al., 2009), interventionsprotokoll (De Visschere et al., 2011) och utse 

munvårdsansvariga i personalgruppen (Wårdh et al., 2003).  

 

Resultatdiskussion 
Det är viktigt att förena teori och praktik för att utföra en evidensbaserad vård (Willman et al., 

2006). I studier av Wårdh et al. (2000) har det visats sig att teori och praktik inte är förenade. 

I teorin prioriterades munvård högt men i praktiken visade det sig att munvården gavs en lägre 

prioritet jämfört med andra omvårdnadsuppgifter (a.a.). Även inom andra vårdformer 



 

19 
 

förekommer en bristande munvård av omvårdnadspersonal. Vid en undersökning om hur ofta 

munvård utförs på en intensivvårdsavdelning skiljer sig svaren från sjuksköterskornas 

påståenden och det som har dokumenterats i patienternas journaler. Sjuksköterskorna angav i 

en enkät att de i snitt utför munvård två till tre gånger dagligen på sina patienter som inte är 

intuberade. I vidare granskningar av patienters journal låg medelvärdet på 1,2 gånger per dag 

för den munvård som hade dokumenterats av sjuksköterskorna (Grap, Munro, Ashtiani & 

Bryant, 2003).  Enligt den vårdvetenskapliga människobilden består människan av kropp, själ 

och ande. Alla delar är lika viktiga och ingen del kan bortprioriteras (Wiklund, 2003). Enligt 

Wårdh et al. (2000) efterföljs inte detta i verkligheten då det visat sig att hälsoproblem i 

munnen inte uppmärksammas och prioriteras lika högt som andra hälsoproblem. Vid 

utförande av omvårdnadsplaner ingick inte munvård då det hade separerats från 

omvårdnadsuppgifterna (a.a.). Enligt Reis et al. (2011) prioriterades munvård ned även om 

omvårdnadspersonalen var medvetna att munvård ingick i deras arbetsuppgifter. Detta på 

grund av andra krav i deras dagliga arbetsuppgifter (a.a.). Munvård borde vara en självklar del 

av omvårdnaden och det är konstigt att munvård ges en lägre prioritet. Om någon bland 

omvårdnadspersonalen inte skulle byta ett inkontinensskydd på en vårdtagare på några dagar 

skulle detta tyckas vara mycket konstigt. Märkligt nog skulle det inte alls vara lika konstigt 

om inte munvård utfördes på några dagar. Att inte teori och praktik förenas inom vården finns 

det fler exempel på. Socialstyrelsen (2007) har genomfört en undersökning angående 

vårdhygien inom kommunala vårdformer. Där framgår att det finns brister, bland annat 

tillämpning av basala hygienrutiner, och det ställs stora krav på att en förbättring skall ske 

(a.a.). 

 

Forsell et al. (2011) rapporterade att personalen upplevde en minskad motvilja hos 

vårdtagarna efter att omvårdnadspersonalen hade fått utbildning (a.a.). Kan detta bero på att 

omvårdnadspersonalen har lärt sig hantera dessa situationer? Med kunskap har kanske 

upplevelsen av vårdtagarnas motvilja minskat på grund av att omvårdnadspersonalen fått en 

bättre förståelse hur de ska bemöta denna grupp och på så sätt hanterar situationerna bättre.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) har sjuksköterskan huvudansvaret för omvårdnad. När inte 

sjuksköterskan själv kan utföra uppgifterna ska detta delegeras vidare till annan 

omvårdnadspersonal som ska se till att detta blir utfört. I studien av Wårdh et al. (2000) 

framkommer att omvårdnadspersonalen anser att de har bristande kunskaper i hur munvård 

ska utföras. De hade fått instruktioner av en sjuksköterska om vikten av munvård men tyckte 
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inte att detta var tillräckligt (a.a.). Det är sjuksköterskans uppgift att upprätthålla 

munvårdsplaner för vårdtagarna och förvissa sig om att omvårdnadspersonalen vet hur de ska 

utföra munvård. Eftersom det finns specialister på munvård så borde dessa konsulteras oftare. 

Det borde vara en rutin att alla nyinflyttade vårdtagare på äldreboenden får träffa en 

tandhygienist tillsammans med sjuksköterskan och tillsammans utforma en munvårdsplan. 

Detta stöds i studien av Kullberg et al. (2010) där en tandhygienist fanns tillgänglig på 

äldreboendet en dag i veckan och fanns på övrig tid tillgänglig via telefon som ingick i deras 

intervention (a.a.). Detta kanske kan bero på att omvårdnadspersonalen kände sig trygga i att 

utföra munvård då de har haft ett stöd av en tandhygienist dagligen som har kunnat svara på 

frågor och visat hur munvården praktiskt ska utföras. En annan sak kan vara att det har känt 

en press att utföra munvård på ett mer noga sätt då en tandhygienist har varit inkopplad och då 

har kunnat bli granskade. Ett gott samarbete mellan äldrevård och tandvård anser författarna 

vara viktigt för att upprätthålla en god munvård. 

 

Andra resultat som inte svarade mot syftet har utlästs i artikeln av de Visschere et al. (2011). 

De beskriver att äldreboenden med mindre antal platser visade sig ha renare proteser och det 

sågs ett samband mellan munhygien och hur beroende vårdtagarna var av 

omvårdnadspersonal. Vårdtagarna som hade ett större omvårdnadsbehov visade sig ha en 

sämre munstatus än de som var mer självständiga (a.a.). Av detta skulle en slutsats kunna dras 

att vårdtagare på mindre äldreboenden får hjälp i större utsträckning med sin munhygien än de 

som bor på större äldreboenden med fler antal vårdplatser. De vårdtagare som skötte sin 

munhygien själv hade en bättre munstatus. Detta kan kanske förklaras med att munhygien då 

blir av och är mer regelbunden. 

Det framgick även att upprepad utbildning inom munvård för omvårdnadspersonal visade sig 

ge goda resultat av vårdtagarnas munhälsa 

 

Metoddiskussion 
I denna litteraturöversikt har databaserna Cinahl och PubMed valts då de enligt Polit och 

Beck (2008) är de mest relevanta inom omvårdnadsforskning. Artiklar med både kvantitativ 

och kvalitativ ansats har inkluderats med stöd av Forsberg och Wengström (2008) som 

beskriver detta som en styrka eftersom det blir ett bredare perspektiv inom ämnet.  
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Sökorden som använts till denna litteraturöversikt har kontrollerats mot MeSH-termer. Om 

sökorden ej fanns som MeSH-termer har sökorden endå tagits med. En svaghet kan vara att 

MeSH-termer också användes vid sökning i databasen Cinahl och att inte Subject headings 

nyttjades. Svagheten med detta är då att artiklar kan ha missats eftersom artiklar kan ha lagts 

in under andra söktermer när de publicerats i databasen Cinahl. Sökningarna har gett ett brett 

resultat av artiklar och författarna har ansett att fler sökvägar ej behövdes. 

Artiklar som var genomförda på sjukhus eller fokuserade på en specifik medicinsk diagnos 

har valts bort då de ej svarar mot syfte och frågeställning. Eftersom syftet var att beskriva hur 

det är på äldreboenden och för äldre så finns det självklart vårdtagare med specifika 

medicinska diagnoser med i artiklarna som valts ut men de är inte fokuserad på någon specifik 

diagnos. Resultatet hade då kunnat bli snedvridet då författarna ville fokusera på munvård i 

allmänhet. Detta anser författarna vara en styrka eftersom syftet var att ta reda på hur 

munvården ser ut i allmänhet på äldreboenden och det annars hade varit svårt att begränsa 

resultatet av artiklarna.  

 

Artiklar som ej fanns i fulltext eller som var avgiftsbelagda valdes bort av bekvämliga skäl 

eftersom författarna hittat relevanta artiklar som fanns i fulltext och som ej var avgiftsbelagda. 

Detta kan ses som en svaghet då material kan ha missats. Artiklar som var äldre än tio år har 

valts bort då Polit och Beck (2008) föreslår att forskning som finns inom en femårsperiod 

används i första hand. Om inte tillräckligt med material påträffas så förflyttas tidsgränsen 

ytterligare fem år för att på så vis få den mest aktuella forskningen. Författarna har frångått 

detta i ett fall då en artikel från år 2000, som påträffats manuellt ur en av litteraturstudiens 

artiklar som ingår i resultatet, har inkluderats. Detta kan vara en svaghet då den är äldre men 

då denna artikel innehöll liknande resultat som i den mer aktuella forskningen valde 

författarna ändå att ha med den i litteraturöversikten. 

 

En styrka är att endast primärkällor har inkluderats. Detta stöds av Polit och Beck (2008) som 

menar att en litteraturöversikt främst ska byggas av primärkällor. Artiklar skrivna på svenska 

och engelska har valts som ett inklusionskriterie då författarna har kunskap i båda språken. På 

grund av att artiklar på det svenska språket ej har hittats i sökningarna har endast artiklar på 

det engelska språket inkluderats i resultatet. Detta kan ses som en svaghet då författarna inte 

har engelska som modersmål. Det kan även ses som en styrka då engelska språket är ett 

internationellt vedertaget språk och det går att ta del av forskning från hela världen. En 

svaghet kan också vara att artiklarna är skrivna av forskare som inte har engelska som sitt 
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modersmål då det finns risk för missförstånd och feltolkningar som också Forsberg och 

Wengström (2008) styrker. 

 

Författarna har inte begränsat sig till några specifika länder i sökningen av artiklar. Länder 

som studierna har genomförts i var; Belgien, Brasilien, Kanada, Norge, Skottland, Sverige 

och USA. Detta anser författarna vara både en svaghet och en styrka. Svagheten är att det är 

olika standard i olika länder som kan bli missvisande när de sammanställs till ett slutresultat. 

Stora skillnader kan finnas mellan länderna, exempelvis i den ekonomiska frågan. Viss 

skillnad kan finnas i standard i de olika länderna, till exempel regler och lagar som reglerar 

vård och tandvård för de äldre. Det som kan anses som en styrka är den internationella 

bredden av forskningsresultat som kan presenteras och ge en inblick i andra länders kulturer. 

 

I kvalitetsgranskningen har artiklarna genomgående tappat poäng på grund av att det inte 

funnits exklusionskriterier beskrivna i deras studier. Detta har dock inte påverkat 

kvalitetsresultatet i artiklarna. Av artiklarna som hade medel kvalitet var det inga som låg på 

gränsen till för låg kvalitet utan snarare på gränsen till hög kvalitet. I majoriteten av artiklarna 

finns istället inklusionskriterier beskrivna. 

 

Slutsats/Konklusion 
Det är många olika faktorer som bidrar till bristfällig munvård. Författarnas slutsats är att ett 

bättre samarbete mellan äldreboenden och tandvård hade varit önskvärt för en förbättring av 

standarden i munvården hos äldre vårdtagare. Oavsett om förutsättningar för en god 

munhygien finns (material och kunskap) är det sjuksköterskans ansvar att se till att 

omvårdnadspersonalen verkligen utför munvård. Ett sätt kan vara regelbundna 

utbildningstillfällen i munvård för omvårdnadspersonal. Detta har visat sig vara en 

intervention som höjer standarden och kvaliteten i munvården hos vårdtagare och utförandet 

av omvårdnadspersonal. Utbildning har även visat sig minska omvårdnadspersonalens 

obehagskänsla gentemot vårdtagarnas motvilja till munvård, vilket i denna studie visats sig 

vara den största bidragande faktorn till den bristfälliga munvården på äldreboenden. Denna 

litteraturstudie är ett hjälpmedel för sjuksköterskor som arbetar på äldreboenden genom att 

kunna ta del av olika forskningsstudier som sammanställts angående faktorer och 

förbättringsarbete inom munvård. Genom detta verktyg kan sjuksköterskan på äldreboenden 
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få en större förståelse för vilka faktorer som kan ligga till grund till en bristfällig munvård och 

på så vis kunna åtgärda och ta itu med de problem som finns.   

 

Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning inom munvård på äldreboenden behövs. Det har visats sig i denna 

litteraturöversikt att det är många olika faktorer som bidrar till en bristfällig munvård på 

äldreboenden. Det skulle därför vara intressant att studera faktorer i detalj för att hitta 

lämpliga åtgärder som kan bidra till förbättring av munvården. Eftersom vårdtagarnas 

motvilja ansågs vara den största bidragande faktorn till bristfällig munvård har författarna 

som förslag att forskning angående omvårdnadspersonals hanterande av dessa vårdtagare och 

hur de ska bemötas i dessa situationer genomförs. Mer forskning skulle även behövas om 

samarbete mellan äldrevården och tandvården eftersom författarna är av den uppfattningen att 

det utgör grunden till en bra munvård. Eftersom tandvården har en större kompetens inom 

munvård behövs deras expertis och att de kan stå till förfogande för omvårdnadspersonal 

inom äldrevården. Hur detta samarbete skulle se ut behövs det vidare forskning om.  
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Bilaga I: Granskningsmall för studier med kvantitativ ansats 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Finns populationen beskriven?   

15 Är populationen representativ för studiens syfte?   

16 Anges bortfallets storlek?   

17 Kan bortfallet accepteras?   

18 Anges var studien genomfördes?   

19 Anges när studien genomfördes?   

20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21 Anges vilka mätmetoder som användes?   

22 Beskrivs studiens huvudresultat?   

23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24 Besvaras studiens frågeställningar?   

25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

Maxpoäng:   29 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:   låg medel hög 

 

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008). 



 

 
 

Bilaga II: Granskningsmall för studier med kvalitativ ansats 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

Maxpoäng:   25 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008). 
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