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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva uppfattningen hos sjuksköterskor med tjänst på 

särskilda boenden gällande deras arbete med tillämpningen av munhälsobedömningar och deras 

uppfattning om hur munvård utförs. Metod: Studien genomfördes med kvalitativ deskriptiv design. 

Data samlades in hjälp av intervjuer med sjuksköterskor (n= 6).  Intervjuerna analyserades med 

hjälp av innehållsanalys och fyra olika teman identifierades: Sjuksköterskors uppfattning om 

munvård, sjuksköterskors uppfattning om munhälsobedömning, sjuksköterskors uppfattning om 

munvår och munhälsobedömning i samband med palliativ vård samt sjuksköterskor uppfattning om 

samarbete med folktandvården. Resultat: Resultatet visade sjuksköterskorna uppfattade att 

munhälsobedömningar sällan utförs av sjuksköterskorna. Dock ansåg de att munhälsobedömning 

och munvård utförs regelbundet av såväl sjuksköterskor samt omvårdnadspersonal när vårdtagarna 

befinner sig i livets slutskede. De eftersöker instruktioner och utbildning av munhälsobedömning 

enligt ROAG innan detta införs i verksamheten. Munhälsobedömning har utförts av folktandvården 

en gång om året och de har även kommit till boendena om det finns problem med någon vårdtagares 

munhälsa. Folktandvården är ansvarig för att skriva vårdtagarnas munvårdskort som är ett stöd för 

vårdpersonalen vid utförande av daglig munvård. Resultatet har även visat att daglig munvård utförs 

av undersköterskor och vårdbiträden. Slutsats: Resultatet visar att munhälsobedömning utförs 

bristfälligt av sjuksköterskor i den kommunala äldreomsorgen. Vidare anser de tillfrågade 

sjuksköterskorna att utbildning i munhälsobedömningsinstrumentet ROAG är nödvändig innan 

införandet. 
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INTRODUKTION 
 

Världshälsoorganisationen (WHO) har utvecklat ett program för munhälsa i arbetet för att främja 

global hälsa. Målen för munhälsa enligt WHO är att främja munhälsa och minska sjukdomar, att 

främja hälsosam livsstil och framhäva de riskfaktorer för munhälsa som härrör från sociala, 

kulturella, ekonomiska och beteendemässiga bakgrunder. WHO vill utveckla detta program för 

munhälsa som i enlighet med befolkningens ekonomiska möjligheter och utveckla riktlinjer 

gällande munhälsa både nationellt och på lokala plan (WHO, 2013). 

 

Munhälsa och äldre 
 

När människan blir äldre blir kroppens immunförsvar nedsatt vilket leder till att behovet av 

munvård ökar. När den äldre personen inte längre självständigt kan utföra munvården är det 

vårdpersonalen som ska träda in och hjälpa till (Paulsson, Wårdh, Andersson & Öhrn, 2008). 

 

Allt fler äldre har kvar sina egna tänder med omfattande restaureringar och därmed ökar behovet av 

tandvård och munvård för dessa personer (Lundgren, Axtelius & Åkerman, 2011). Förmågan att 

självständigt sköta sin munvård påverkas av faktorer som till exempel sjukdom och avtagande ork, 

som ofta ses hos äldre. Dessutom kan ett nedsatt allmäntillstånd påverka immunförsvaret och leda 

till ökad infektionskänslighet (Andersson, 2006). En amerikansk studie visade att det finns samband 

mellan dålig munhälsa och viktnedgång hos äldre (Weyant m.fl., 2004). 

 

Nicol, Petrina Sweeney, McHugh och Bagg (2005) har kommit fram till att äldre personer ofta har 

problem med mun och tänder. Dock är detta något som äldre inte påtalar om inte problemen är 

allvarliga.  Äldre personer är ofta behandlade med ett antal läkemedel och risken för att dessa 

läkemedel ger muntorrhet är stor. Muntorrheten kan leda till problem som till exempel karies.  

 

Risken att avlida till följd av lunginflammation ökar med mer än tre gånger vid nedsatt munhälsa 

(Bassim, Gibson, Ward, Paphides & DeNucci, 2008). Detta beror på risken att aspirera bakterier 

som till exempel Streptococcus pneumonie, Haemophilus influenzae och Moraxella catarrhalis som 

är vanliga fynd i munnen. Bakterierna minskar markant vid korrekt utförd munvård. 
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Penner och Timmons (2003) har visat att äldre ofta upplevde att de hade problem relaterat till 

munhälsa och att det hade en negativ påverkan på förmågan att äta och tala.  

 

Munhälsa och livskvalitet 
 

Munhälsa är viktigt för alla och i synnerhet för äldre personer. Tänderna representerar det 

kroppsliga jaget och har en stor påverkan på individens självkänsla (McKenzie-Green, Giddings, 

Buttle & Tahana, 2009). Dålig munhälsa har visat sig kunna leda till försämrad livskvalitet genom 

att ändra en persons fysiska utseende eller sättet denne ser på sig själv. Självbild och självförtroende 

hos en person med dålig munhälsa kan ändras drastiskt med oförmåga att tugga, prata eller svälja 

ordentligt. Att inte våga skratta eller le på grund av saknade eller skadade tänder och förekomst av 

dålig andedräkt kan förändra personens självbild och självförtroende på ett negativt sätt (Hebling & 

Pereira, 2007).  

 

Munhälsa och omvårdnad 
 

I en studie utförd av Wårdh, Jonsson och Wikström (2012) rapporterades det att munvård var den 

uppgift som personal på särskilda boenden fann vara den mest krävande. Anledningen till detta var 

en kombination av saknad utbildning i munvård samt vårdtagares ovilja att öppna munnen. Studien 

visar även att personal på särskilda boenden uppfattade munvård som något som är av betydelse för 

god omvårdnad men att det finns felaktiga uppfattningar om bakomliggande orsaker till problem 

med munhälsan samt kring det naturliga förloppet vid åldrande. Enbart 25 procent av deltagarna i 

studien ansåg att utbildning av omvårdnadspersonalen från den lokala tandvården skulle kunna 

förbättra munhälsan hos vårdtagarna. En annan forskargrupp påvisade att äldre personer som var 

beroende av munvård fick en förbättrad munstatus efter att omvårdnadspersonalen hade genomgått 

en utbildning i hur omvårdnad genomförs på bästa sätt (Nicol m.fl., 2005). 

 

Coleman och Watson (2009) visade att munvård ofta var något som inte prioriterades och inte 

utfördes på ett godtagbart sätt.  Sonde, Emami, Kiljunen och Nordenram (2011) kom fram till att 

vårdpersonalen själva uppgav att det saknades rutiner för munvård. Vidare visade resultatet att det 

var vanligt förekommande att det var otydligt vem som hade ansvaret för utförande av munvård 

samt dokumentation av denna. Flovik (2005) rapporterade att det är vårdpersonalens ansvar att äldre 

får den hjälp de behöver för att kunna hålla tänder och munslemhinnor rena, fuktiga och hela. En 

annan studie kunde även påvisa att den allmänna uppfattningen hos personalen på särskilt boende 
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var att de grundläggande kunskaperna om munvård var låg (Forsell, Herbst, Hoogstraate, 

Johansson, Kullberg, Sjögren & Wedel, 2010). 

 

Enligt tidigare forskning kände vårdpersonalen sig osäker på hur munvården utfördes på ett korrekt 

sätt (Tham & Hardy 2012). Personalen upplevde ofta problem med att hjälpa äldre personer med sin 

munvård, en orsak till detta var att den äldre personen inte var villig att öppna munnen (Forsell 

m.fl., 2010; Wolf 2006). Vidare kunde Forsell med flera (2010) i sin studie påvisa att det fanns en 

rädsla hos personalen att skada den äldre personen vid utförandet av munvården. Av 

omvårdnadspersonalen upplevde 84 procent att de var tvungna att använda sig av milt fysiskt våld 

för att kunna utföra munvård. Personalen uttryckte enligt Andersson (2006) att det var viktigt att 

visa respekt vid utförandet av munhälsobedömning och munvård då munhålan upplevs som ett 

intimt område för många. Marín-Zuluaga, Sandvik, Gil-Montoya och Willumsen (2012) har i sin 

studie kunnat påvisa att personer som har kvar sina egna tänder har lägre mortalitet i jämförelse 

med patienter med hela tandproteser.  

 

Munhälsobedömning  
 

Andersson, Westergren, Karlsson, Rahm Hallberg och Renvert (2002)  menade att det var viktigt att 

göra bedömningar av munhälsan hos de äldre. Sjukdomstillstånd eller läkemedelsförändringar kan 

ske hastigt och dessa kan ha negativ inverkan på munhälsan. Paulsson med flera (2008) kunde 

påvisa i sin studie att patienternas uppfattning om hur de själva klarade att sköta sin munhygien inte 

stämde överens med sjuksköterskans då det förekom plack på tänderna vid munhälsobedömning 

med mätinstrumentet Revised Oral Assessment Guide (ROAG). 

 

Våren 2011 tillkom munhälsobedömning som ett tillval i Senior Alert som är ett kvalitetsregister 

som används i Sverige (Rosengren, Höglund & Hedberg, 2012; Nylander, 2012). Den 

munhälsobedömning som lades till i Senior Alert kallas ROAG. Detta är nu under införande i vissa 

kommuner i Dalarna. ROAG är ett mätinstrument som är avsett för bedömning av munhålan. I 

bedömningen ingår: bedömning av personens röst, munslemhinnor, läppar, tunga, tänder, tandkött, 

proteser, saliv samt sväljförmåga. Bedömningen sker med hjälp av munspegel och ficklampa. Varje 

område graderas från ett till tre, där ett är det optimala. Det är viktigt att denna bedömning utförs 

lika varje gång (a.a.). 

 

Forskning har visat att ROAG är ett instrument med hög tillförlitlighet, särskilt vad gäller 
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bedömning i svälj- samt röstkategorierna i bedömningen (Tulio F Ribeiro, Ferreira, Vargas, Ferreira 

e. Ferreira, 2013). Det visades att många problem med munhälsan kan upptäckas tidigt när 

instrumentet användes trots att de personer som utförde munhälsobedömningen arbetade med äldre 

personer och inte specifikt med tand- eller munvård.  Dock krävs en utbildning i hur 

munhälsobedömning enligt ROAG utförs för att få så goda resultat som möjligt (a.a.). 

 

Sjuksköterskans ansvar 
 

Socialstyrelsen (2005) fastställer att det ingår i en legitimerad sjuksköterskas uppgifter att kunna ge 

patienten god hälso- och sjukvård utifrån ett holistiskt perspektiv och även att tänka kritiskt rådande 

rutiner och metoder. För att kunna göra detta krävs det kunskap om varför vissa moment utförs, 

såväl omvårdnad som medicinska moment. Enligt etiska riktlinjer som finns beskrivna av 

International Council of Nurses (ICN) (2012) är sjuksköterskans uppgift att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

 

En sjuksköterska måste utifrån Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor även kunna bedöma, observera och följa upp skillnader i vårdtagarnas tillstånd, såväl 

fysiskt som psykiskt. För att kunna göra detta vad gäller munvård bör det finnas ett instrument för 

att bedöma och dokumentera. Det bör även finnas tydliga riktlinjer på arbetsplatsen för vem som är 

skyldig att göra vad och hur det ska utföras. Vidare skall sjuksköterskan arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande och även här blir det tydligt att ett instrument för att bedöma munhälsan kan vara 

till hjälp.  

 

Lagstiftning kring munhälsa och munvård 
 

Enligt Tandvårdslagen (SFS 1985:125) är målet för tandvård att det ska finnas en god tandhälsa och 

att tandvård ska ges på lika villkor till hela befolkningen, detta inkluderar även äldre boende på 

särskilt boende. Omvårdnadspersonalen bör erbjudas utbildning i hur vårdtagarens munhälsa ska 

skötas på bästa sätt. 

 

Problemformulering   
 

Enligt Tandvårdslagen (SFS 1985:125) är målet för tandvård att det ska finnas en god tandhälsa och 

att tandvård ska ges på lika villkor till hela befolkningen. Tidigare forskning visade att 
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munhälsobedömningar och munvård inte genomförs på ett adekvat sätt på särskilda boenden 

(Forsell m.fl., 2010; Coleman & Watson, 2009; Sonde m.fl., 2011). Detta bör prioriteras för att äldre 

personer som behöver stöd och hjälp med den personliga hygienen ska få en god omvårdnad. Det är 

därför viktigt att undersöka hur sjuksköterskor uppfattar att de arbetar med munhälsobedömningar 

och hur de uppfattar att munvård utförs på äldre personer.  

 

Syfte  
 

Syftet med denna studie var att beskriva uppfattningen hos sjuksköterskor med tjänst på särskilda 

boenden gällande deras arbete med munhälsobedömningar och deras uppfattning om hur munvård 

utfördes. 

 

Frågeställningar  
 

Hur uppfattade sjuksköterskor att munvård utfördes hos äldre boende på särskilt boende? 

Hur uppfattade sjuksköterskor att munhälsobedömning utfördes på särskilda boenden? 

 

Definition av centrala begrepp  
 

Särskilt boende: syftar i denna studie till ett boende dit vårdtagarna kan flytta då de är över 65 år 

eller äldre för att få hjälp med den omvårdnad de behöver (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

Munvård: innefattar tandborstning, användande av tandtråd, munsköljning, användande av 

tandsticka, användande av mellanrumsborste, och användande av tungskrapa. Munvård innefattar 

även fuktning av munnen med muntork, rengöring av proteser och saliversättande eller 

salivstimulerande medel samt användande av fluor (Öhrn 2006). 

 

Äldre: personer som är 65 år och äldre (egen definition).  
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METOD 
 

Design   
 

Studien var en innehållsanalys med en kvalitativ ansats. 

 

Undersökningsgrupp  
 

Uppsatsförfattarna har fått tillgång till empiriskt material insamlat av Birgitta Jönsson, Lena Olai, 

Anna-Britta Larsson och Marie Elf. Forskargruppen valde att inkludera undersköterskor, 

sjuksköterskor och enhetschefer verksamma vid två boenden i södra Dalarna. Intervjupersonerna 

valdes utifrån varierande ålder, antal tjänsteår och kön. Då syftet med föreliggande studie var att 

undersöka hur sjuksköterskor tillämpar munhälsobedömningar och deras uppfattning om hur 

munvård utförs var urvalet för denna studie sjuksköterskor (n=6) som intervjuats av Larsson. 

Uppsatsförfattarna har fått tillgång till samtliga sex intervjuer. 

 

Tillvägagångssätt  
 

Vid insamlingen av data använde Jönson, Olai, Larsson och Elf en semistrukturerad intervjuguide. 

Kvale (1997) menar att intervjuguiden innebär att intervjuaren använder sig av en översikt av 

ämnena som ska ingå och förslag till frågor. 

 

Informanterna tillfrågades att delta i studien i form av ett missivbrev (se bilaga 1) som skickades till 

vederbörande. Med detta bads informanterna om informerat samtycke. 

 

Intervjuerna inleddes med bakgrundsfakta om informanterna såsom namn, ålder och antal år i 

tjänsten. Intervjuaren ställde sedan öppna frågor om munhälsobedömning och munvård. Därefter 

ställdes sonderande frågor och de frågor som finns i intervjuguiden (se bilaga 2) följdes för att hålla 

fokus genom intervjun. Frågorna ställdes utan inbördes ordning där de passade bäst för respektive 

intervju. 

 

Som avslutning på intervjun innan bandspelaren stängdes av fick informanterna frågan om det var 

något mer de önskade att berätta eller reflektera över. 
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Analysen har genomförts i uppsatsförfattarnas respektive hem samt diskuterats via Connect, 

Högskolan Dalarna och även vid schemalagda träffar på Högskolan Dalarna. 

Analys  
 

Studien genomfördes som innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). De 

transkriberade intervjuerna har lästs igenom ett flertal gånger för att få en helhet och därmed förstå 

hur sjuksköterskorna uppfattade munhälsobedömning och munvård. Meningsbärande enheter som 

relaterar till studiens frågeställningar har identifierats och satts in i en tabell (se tabell 1). De 

meningsbärande enheterna har kondenserats till kortare enheter och sedan kodats och delats in i 

kategorier. Slutligen har teman formats där innehållet i intervjuerna framgår. 

 

Tabell 1: Exempel ur analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

Inte efter något 

protokoll. Visst 

man tittar i munnen 

men inte efter det 

här ROAG. Nej, 

det har jag inte. 

Sjuksköterskan 

har inte utfört 

munhälsobedö

mning tidigare. 

Okunskap i hur 

munhälsobedöm

ning utförs. 

 

Munhälsobedömni

ng utförs enbart 

vid problem. 

Sjuksköterskors 

uppfattning om 

munhälsobedömn

ing 

De som klarar sig 

själva sköter sina 

tänder själva. Och 

så får de signalera 

om det är något 

som inte känns bra. 

Och ibland händer 

det ju att vi 

kommer in i 

munnen så att vi 

ser att det är 

alldeles åt skogen 

och får börja hjälpa 

till. 

Självständiga 

patienter 

sköter sin 

munvård själv 

och signalerar 

om de har 

problem.  

Upptäcks att 

patienten har 

dålig munhälsa 

går personalen 

in och hjälper 

till. 

Personal hjälper 

självständiga 

patienter när 

problem uppstår. 

 

USK och VB utför 

munvård 

Sjuksköterskors 

uppfattning om 

munvård 
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Studien är godkänd vid Forskningsetiska nämnden (FEN) vid Högskolan Dalarna. 

Vid uppsatsarbeten på grund- och avancerad nivå vid Högskolan Dalarna är det FEN:s uppgift att 

säkerställa att dessa bedrivs under etiskt godtagbara former (Blomkvist, u.å). Studiens 

diarienummer är DUC 2012/648/90. 

 

Studien har kontrollerats utifrån Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. De grundläggande kraven för individskydd konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav. 

Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Författarna till föreliggande studie har förhållit sig objektiva, 

sanningsenliga och inte förvrängt resultatet. 

 

Informationskravet 
 

Informanterna har informerats skriftligt om forskningsuppgiftens syfte och hur den kommer att 

genomföras. 

 

Samtyckeskravet 
 

Intervjuaren bad om informerat samtycke. Informanterna kunde när som helst avbryta sin 

medverkan i studien utan negativa följder för dem eller risk för att utsättas för otillbörlig 

påtryckning eller påverkan.   

 

Konfidentialitetskravet 
 

Materialet kommer inte att härledas till någon enskild person. Personuppgifterna förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Intervjuerna avidentifierades och behandlas konfidentiellt under 

hela processen. Materialet kommer att förstöras efter studiens avslutande. 

 

Nyttjandekravet 
 

Det insamlade materialet kommer inte att användas i annat syfte än forskning. Uppsatsförfattarna 

har inga intentioner att använda det insamlade materialet för annan forskning än denna studie. 
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RESULTAT 
 

Resultatet delades in i fyra teman; Sjuksköterskors uppfattning om munvård, sjuksköterskors 

uppfattning om munhälsobedömning, sjuksköterskors uppfattning om munvård och 

munhälsobedömning i samband med palliativ vård samt sjuksköterskors uppfattning om samarbete 

med folktandvården. Dessa presenteras nedan som underrubriker. 

 

Sjuksköterskors uppfattning om munhälsobedömning 
 

Informanterna berättade att munhälsan hos varje vårdtagare dokumenteras vid inflyttning på 

boendet för att personalen ska veta hur vårdtagaren ser ut i munnen och hur denne vanligen utför sin 

munvård. 

 

”Ja ofta är det ju … när det kommer en ny boende så hör man om de har tänder 

eller proteser och om de behöver hjälp med tandvården. Det brukar vi skriva in i 

våra journaler, egna tänder, sköter själv eller så.” 

 

”Det gäller att när de flyttar in att ta reda på hur de är vana också. Att det är 

uppskrivet så alla läser och gör lika. I deras plan. Alla har en plan hur de sköts” 

 

I intervjuerna uttryckte dock informanterna att deras uppfattning var att de inte utförde 

munhälsobedömning regelbundet. Munhälsobedömning gjordes av dem enbart när en vårdtagare, 

dennes anhöriga eller omvårdnadspersonalen uttryckte att det fanns något problem med munhälsan 

hos en specifik vårdtagare. Utöver detta utförde informanterna endast munhälsobedömning när 

vårdtagarna befann sig i livets slut. Informanterna uppfattade även att det utfördes en mindre 

munhälsobedömning vid varje munvårdstillfälle, då undersköterskor och vårdbiträden måste titta in 

i munnen för att kunna utföra munvård på ett korrekt sätt. 

 

”Inte efter något protokoll. Visst man tittar i munnen men inte efter ROAG. Nej, 

det har jag inte.” 

 

”Ja, precis och ibland kan jag hålla med om att vi sjuksköterskor har missat 

faktiskt- munhälsobedömningen när en patient har varit dålig. Jag har varit med 

om det, en patient som blev väldigt dålig … Det var faktiskt en 
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undersköterskevikarie som såg att hon hade fullt med svamp i munnen. Vi hade 

missat det.” 

 

”Men när det blir problem är det oftast att vi får signal från någon, anhörig eller 

personal eller dem själva om det är så pass att de kan prata. Att jag har ont i 

munnen, att det svider eller… Och då får vi titta” 

 

Informanterna uppfattade även att de inte har någon utbildning eller större erfarenhet i att utföra 

munhälsobedömning. De ansåg att munhälsobedömning är något som borde tas upp på 

grundutbildningarna till olika vårdyrken och berättade att de tycker att det känns bättre när 

munhälsobedömningen utförs av någon som är utbildad i ämnet. 

 

”Både ja och nej. Det ska finnas med i utbildningen tycker jag, absolut. Det fanns 

med i min gamla yrkesutbildning och det fanns med i specialistutbildningen. Men 

det känns att man behöver jobba och vara aktiv så man gör bedömningarna 

kontinuerligt för att man ska känna sig trygg och duktig. Ja, det är mycket enklare 

att be en profession som finns i närheten att hjälpa till och göra bedömningen.”   

 

Sjuksköterskors uppfattning om munvård 
 

Sjuksköterskornas uppfattning var att den dagliga munvården på de särskilda boendena utfördes av 

omvårdnadspersonal (vårdbiträden och undersköterskor).  

 

”Nej, de (omvårdnadspersonalen) borstar och grejar, det ingår i det här 

kroppsliga, när de hjälper till att sköta dem”. 

 

”Jag tror att personalen är duktiga på att hjälpa till och tycker de ser när de 

behöver hjälp med tandborstning och sådant.” 

 

Till sin hjälp hade omvårdnadspersonalen munvårdskort som fanns hos varje enskild boende vilket 

sjuksköterskorna upplevde var ett bra stöd. Munvårdskorten utfärdades av tandhygienist från 

folktandvården en gång varje år. 
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”De har de här rosa munvårdskorten, det har alla, som personalen har inne vid 

varje boendes toalett.” 

 

Enligt informanterna är det omvårdnadspersonalen som utför munvård.  Det är sjuksköterskans 

ansvar att munvården blir utförd. 

 

”Det ansvaret är alltid vårat. För de måste säga till om det inte fungerar, 

personalen.” 

 

Sjuksköterskors uppfattning om munvård och munhälsobedömning i samband med 
palliativ vård 
 

Informanterna upplyste om att munhälsobedömning och munvård ingår i omvårdnaden av 

vårdtagare som befinner sig i livets slut. De berättade att de följer ett formulär som kallas LCP där 

munvård och munhälsobedömning ingår regelbundet under hela perioden när vårdtagarna befinner 

sig i slutfasen av livet. De uppfattade det som att de och övrig omvårdnadspersonal arbetar 

tillsammans med munvård och munhälsobedömning vid dessa tillfällen.   

 

”Nej, utan när de ligger i LCP vet du vad det är? Vid livets slut så har vi ett 

formulär som vi följer. Då är det ju så att vi tittar i munnen och… Ja, vi och 

omvårdnadspersonalen… Det står i det här LCP-formuläret att det ska göras var 

fjärde timme… Men det är när man kommit så långt att man nått brytpunkten, att 

man ligger vid livets slut…” 

 

”De munvårdsrutiner som ligger är mest vid palliativ vård och eftersom vi har 

LCP så ligger det aktivt i bedömningarna att gå in och göra munvård var fjärde 

timme.” 

 

”Jag har inte gjort det speciellt mycket, ärligt. Enda gången jag är in aktivt är 

när vi har döende patienter då kan jag gå in aktivt och titta igenom för att se att 

de verkligen sköter den … Att den är ren, att det inte ligger slem och en massa 

rester kvar runt tänderna och att det är smort och att det inte är torra slemhinnor 

och sådan saker.” 
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”Vi är ansvariga för omvårdnaden. De gånger vi har varit inkopplade när det 

gäller munhälsa, det är när patienterna är palliativa. Man har lämnat ut 

munvårdsartiklar som sprayer och tussar och så.”  

 

Informanterna upplyste även om att det finns en munvårdskorg som används när de bedömts att en 

vårdtagare är i livets slutskede. 

 

”Vi har munvårdskorg, för palliativa. Och den försöker vi hålla ajour. Det ligger 

på sköterskan att fylla på så vi kan hämta dem.” 

 

”Den sätter vi in på en gång när vi bestämt att nu är det vid livets slut och de är 

sängliggande så sätter vi in de här munsprayerna och skumgummi… Och då är 

det automatiskt munvård minst varannan timme… Det tycker jag att vi är ganska 

duktiga på. Munvård det blir ju ett slut… Jaa, och vi sätter inte dropp och så utan 

vi ser till att fukta munnen istället…” 

 

Sjuksköterskors uppfattning om samarbete med folktandvården 
 

En gång varje år kom tandhygienister från folktandvården till de särskilda boendena och gjorde en 

munhälsobedömning på samtliga boende. I samband med detta utfärdade de även ett munvårdskort 

som ett stöd till de boende och personalen vid utförande av daglig munvård.  Folktandvården har 

konsulterats och hjälpt till i situationer då de boende haft problem med sin munhälsa. Informanterna 

berättar att de uppfattar detta samarbete som något bra då folktandvården gör 

munhälsobedömningar och snabbt kan åtgärda problem. 

 

”Det som är, är att de kommer från folktandvården. De kommer hit en gång om 

året, de kommer regelbundet och går igenom och tittar på alla som bor här. Och 

så får vi ringa om det är problem och de kommer snabbt tycker jag.” 

 

”Ja, så får vi gå in och hjälpa till eller be tandhygienisterna komma och hjälpa 

oss”.   
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DISKUSSION 

 

Sammanfattning av huvudresultaten 
 

Resultatet har visat att sjuksköterskorna uppfattar att de sällan utför munhälsobedömningar. Dock 

uppfattar de att munhälsobedömning och munvård utförs regelbundet när vårdtagarna befinner sig i 

livets slutskede. De påtalar att för att utföra munhälsobedömning enligt ROAG är deras uppfattning 

att de behöver instruktioner och utbildning i hur detta ska genomföras. Munhälsobedömning när 

vårdtagarna inte bedömts vara i livets slutskede har utförts av folktandvården en gång om året och 

de har även kommit till boendena om det finns problem med någon vårdtagares munhälsa. 

Informanterna uppfattar detta som något bra då de själva inte har fått utbildning i 

munhälsobedömning. Folktandvården är ansvarig för att skriva vårdtagarnas munvårdskort som är 

ett stöd för vårdpersonalen vid utförande av daglig munvård.  

 

Resultatdiskussion 
 

Hur tillämpades munhälsobedömningar på särskilda boenden? 
 

Resultatet visar att informanterna i denna studie uppfattar att de sällan utför munhälsobedömningar 

mer än de som utförs enligt formuläret LCP när patienten är i livets slutskede. Detta anser 

uppsatsförfattarna är en brist som bör åtgärdas. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor (2005) anger att sjuksköterskor ska vårda patienter utifrån ett holistiskt 

synsätt. Då forskning har vittnat om att dålig munhälsa sänker livskvaliteten (Dahl, Wang & Öhrn, 

2011; Hebling & Periera, 2007) är det av vikt att sjuksköterskan tänker även på vårdtagarnas 

munhälsa för att kunna ha detta holistiska synsätt. Informanterna i denna studie uppfattar att de inte 

utför munhälsobedömning rutinmässigt utan att detta görs om det finns tecken på att en vårdtagare 

har problem med munnen eller när vårdtagarna befinner sig i livets slutskede. I dessa fall utförs 

munhälsobedömning regelbundet och informanterna anser att de är duktiga på den bedömningen 

samt munvård i livets slutskede. Uppsatsförfattarna anser att det är bra att det finns tydliga riktlinjer 

för munvård och munhälsobedömning i livets slutskede då detta kan ha stor påverkan på 

vårdtagaren. Det är även viktigt att se till den sänkta livskvaliteten hos vårdtagare som har dålig 

munhälsa även då de inte ligger inför döden. Uppsatsförfattarna anser att äldre vårdtagare bör få 

möjligheten att ha en god livskvalitet och i detta har sjuksköterskan ett stort ansvar. 
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Tulio F. Ribeiro med flera (2013) påtalar att många problem med munhälsan kan upptäckas och 

åtgärdas tidigt vid användande av ROAG vilket stöder den forskning som tidigare gjorts av 

Andersson med flera (2002). Informanterna påtalar att de anser att det behövs utbildning i 

munhälsobedömning för att den ska kunna utföras korrekt. Att det krävs utbildning i användandet 

av detta instrument för att få så en så korrekt bedömning som möjligt är något som Tulio F. Ribeiro 

med flera (2013) även har påtalat och lyft som viktigt. Detta stämmer överens med informanternas 

önskan om utbildning i användning av instrumentet. Då det är sjuksköterskans ansvar att munvård 

och munhälsobedömning utförs anser vi att sjuksköterskor bör få utbildning i hur detta görs. Som 

studenter har vi under vår utbildning fått utbildning i munvård men inte i munhälsobedömning. 

Detta kan tyckas som en brist i utbildningen och bör ses över. 

 

Munhälsan har betydelse inte bara för livskvalitet utan även för den fysiska hälsan. Tidigare 

forskning visar bland annan att personer med helproteser har en högre mortalitet än personer som 

har kvar sina egna tänder (Marín-Zuluaga m.fl. 2012). Bassim med flera (2008) har även beskrivit 

risken att dö i lunginflammation om munhälsan inte är god. Det faktum att munhälsobedömningar 

inte utförs på de boenden som ingår i denna studie innebär alltså att sjuksköterskorna inte arbetar 

enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor som säger att 

de ska arbeta för att förhindra ohälsa. Informanterna vittnar om detta genom att berätta om fall där 

vårdtagarna har fått problem med munhälsan som möjligen hade kunnat förhindras om de hade 

utfört munhälsobedömningar. Detta överensstämmer inte heller med ICN:s etiska kod som säger att 

en sjuksköterska ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Uppsatsförfattarna anser att munhälsobedömning bör fortsätta att utföras hos varje vårdtagare när de 

flyttar in på särskilt boende men även följas upp en gång per år för att förebygga ohälsa och se till 

vårdtagarnas välbefinnande ur ett holistiskt perspektiv. 

 

Hur uppfattade sjuksköterskor att munvård tillämpas hos äldre boende på särskilt 
boende? 
 

Resultatet av denna studie visade att sjuksköterskor med tjänst på särskilda boenden uppfattar att 

daglig munvård på särskilt boende uteslutande utförs av undersköterskor och vårdbiträden på de 

äldre som behöver hjälp och stöd. Sjukdom och avtagande ork kan leda till att äldre inte längre 

självständigt kan utföra sin munvård (Andersson, 2006) och de behöver då hjälp från ansvarig 

personal (Paulsson m.fl, 2008). Informanterna i denna studie uppfattade det som att munvården 

fungerade bra. Tidigare forskning har dock visat att munvården inte utförs av flera anledningar. 
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Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen (2000) kom fram till att personalen upplever 

munvården som motbjudande. Även i Forsell med fleras (2010) studie visade resultatet att munvård 

inte utfördes på grund av att personalen kände obehag vid utförandet. Personalens uppfattning om 

hur de utför munvård stämmer inte överens med det faktiska utförandet vilket kan innebära att det 

finns en möjlighet att informanterna inte ser hur det fungerar i verkligheten utan bara vad de tror 

(Nitschke, Majdani, Sobotta, Reiber och Hopfenmüller, 2010). Uppsatsförfattarna ställer sig 

frågande till resultatet om att munvården fungerar bra då det inte stämmer överens med tidigare 

forskning eller den inblick vi fått som studenter under vår verksamhetsförlagda utbildning. Det 

finns en risk att informanterna har en felaktig uppfattning om utförande av munvård och därmed i 

studien berättar var de tror och inte hur det faktiska utförandet verkligen går till. Därför ser 

uppsatsförfattarna att införandet av ROAG skulle förbättra detta genom att allt som görs måste 

dokumenteras. 

 

Informanterna är medvetna om att det är deras ansvar som sjuksköterskor att munvården blir utförd. 

Enligt Socialstyrelsen (2005) bör det finnas tydliga riktlinjer på arbetsplatsen för vem som är 

skyldig att göra vad. Omsorgspersonal har i tidigare forskning uttryckt att det är otydligt vem som 

har ansvar för att munvård blir utförd (Sonde m.fl., 2011). Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt 

med tydliga riktlinjer när många människor arbetar på samma arbetsplats för att undvika att 

personalen missar viktiga delar i omvårdnaden.  För att sjuksköterskan ska kunna kontrollera att 

munvården utförs föreslår vi att munhälsobedömning utförs och dokumenteras kontinuerligt.   

 

Metoddiskussion 
 

Föreliggande studie var påbörjad av en forskargrupp. Det var uppsatsförfattarnas uppgift att 

sammanställa resultatet. Studien genomfördes med en kvalitativ deskriptiv design och data 

analyserades med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 

Uppsatsförfattarna anser att den kvalitativa metoden passade bra för att besvara syfte och 

frågeställningar då dessa rörde sjuksköterskornas uppfattningar kring munhälsobedömningar och 

munvård då en kvalitativ metod ger informanterna möjlighet att berätta mer ingående om det 

aktuella ämnet vilket kan vara svårare att uppnå i en studie med kvantitativ ansats. 

 

Eftersom det var första gången vi genomförde en kvalitativ studie med innehållsanalys (Graneheim 

& Lundman, 2004) som analysmetod är det möjligt att detta påverkat resultatet. Vi har dock försökt 

att använda innehållsanalysen på rätt sätt genom att diskutera det vi har läst med studiekamrater och 
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handledare för examensarbetet för att kontrollera att vi har uppfattat utförandet rätt. 

Tidsbegränsningen som vi hade för att genomföra studien kan ha påverkat resultatet negativt. 

Tidsbegränsningen är något som vi som uppsatsförfattare inte har kunnat påverka men vi har dock 

försökt att utnyttja tiden vi fått på bästa sätt. Vi anser att vår förförståelse i ämnet är låg då vi inte är 

färdigutbildade sjuksköterskor och inte har varit yrkesverksamma inom detta område. Vi menar 

därför att vår förförståelse inte ska ha påverkat resultatet. 

 

Tillförlitlighet 
 

Polit och Beck (2008) anger att tillförlitlighet innebär att resultatet ska bli detsamma med samma 

eller liknande deltagare i samma eller liknande miljö i framtiden. Då informanterna är utbildade 

sjuksköterskor och anställda i den kommunala äldreomsorgen anser vi att resultatet är tillförlitligt. 

 

Kvale och Brinkman (2009) påtalar att tillförlitligheten vad gäller intervjustudier kan påverkas 

mycket av intervjuernas utförande. De beskriver att svaren kan ändras om frågorna under intervjun 

oavsiktligt är ledande. Då vi inte själva har genomfört intervjuerna utan fått tillgång till 

transkriberade intervjuer har vi inte haft möjlighet att påverka intervjutekniken. 

 

Giltighet 
 

Kvale och Brinkman (2009) rapporterar att giltighet innebär att slutsatsen är korrekt dragen utifrån 

de premisser som finns. Forskningen kan anses vara giltig om den mäter det den är tänkt att mäta. 

Vad gäller intervjuer handlar giltigheten om huruvida intervjuerna har tolkats på rätt sätt. Då vi har 

använt oss av innehållsanalys för att tolka de transkriberande intervjuerna anser vi att resultatet är 

giltigt. Dock har vi inte själva utfört eller lyssnat på intervjuerna vilket kan innebära att information 

har gått förlorad. Intervjuerna som ligger till grund för denna studie har använts även i ett annat 

examensarbete med annat syfte och diskussioner mellan skrivarparen och handledare har visat att 

resultatet har tolkats lika av dessa.  

 

Överförbarhet 
 

Huruvida studiens resultat går att överföra till andra miljöer är diskuterbart (Polit & Beck, 2008). 

Möjligheten finns att andra informanter i andra miljöer uppfattar munvård och munhälsobedömning 

på ett vis som inte stämmer överens med hur informanterna i denna studie uppfattar detta. 
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Sjuksköterskornas arbete skiljer sig beroende på ansvarsområden och arbetsplatser. Möjlighet finns 

även att en omvårdnadsansvarig sjuksköterska inte har samma uppfattning som de sjuksköterskor 

som har jour kvällar, nätter och helger. Det är även möjligt att ett annat resultat kan uppnås i en 

kommun där ROAG har använts under en längre eller kortare tid än i dessa två kommuner. Då 

denna studie utfördes innan införandet av ROAG menar vi att studiens resultat är överförbart till 

andra arbetsplatser inom kommunal vård där ROAG ännu inte har införts. 

 

Slutsats 
 

Resultatet visar att munhälsobedömning utförs bristfälligt av sjuksköterskor i den kommunala 

äldreomsorgen. Vidare anser de tillfrågade sjuksköterskorna att utbildning i 

munhälsobedömningsinstrumentet ROAG är nödvändig innan införandet. Munvård utförs endast av 

undersköterskor och vårdbiträden vilket gör det svårt för sjuksköterskan att kontrollera och 

dokumentera att detta blir utfört.   

 

Förslag till vidare forskning 
 

Uppsatsförfattarna föreslår en uppföljning av hur sjuksköterskor i den kommunala äldreomsorgen 

arbetar med munvård samt munhälsobedömning efter införandet av ROAG. Detta kan göras genom 

både kvalitativ och kvantitativ forskning för att få insyn dels i om munhälsobedömningar utförs, 

dels för att få en djupare förståelse för hur sjuksköterskornas tankesätt kring munvård samt 

munhälsobedömning har förändrats sedan införandet. Syfte för fortsatta studier bör fokusera på 

ändrade uppfattningar efter införandet. Författarna anser att en journalgranskning kan vara 

intressant för att se hur sjuksköterskor dokumenterar munvård samt munhälsobedömningar. 
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BILAGA I 
 
2012-03-18 
  

 
 

 
 

Intervjustudie om munhälsobedömning och munvård på särskilda 
boenden 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som handlar om undersköterskors, 
sjuksköterskors och enhetschefers erfarenheter och tillämpning av munhälsobedömningar och 
munvård på särskilda boenden. Syftet är också att undersöka vad som underlättar respektive 
hindrar utförande av munhälsobedömningar och munvård. Din arbetsplats är en av de platser 
som kommer att införa ett nytt bedömningsformulär för munvård och du tillfrågas härmed om 
att delta i undersökningen.   
 
Vi avser att intervjua ca 18 undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsledare som arbetar på 
särskilda boenden i Hedemora och Säters kommuner. Du är en av dem som vi ber avsätta en 
stund för en intervju. Intervjun kommer att handla om dina erfarenheter av hur 
munhälsobedömningar och munvården fungerar på din arbetsplats. Intervjun kommer att ta cirka 
30-45 minuter och om behov finns så erbjuds längre tid. Intervjun spelas in på MP3-spelare och 
hålls på en avskild plats.  
 
Materialet förvaras så att ingen obehörig kan komma åt det. Intervjuerna kommer att 
avidentifieras och dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga inga uppgifter 
som redovisas kommer att kunna kopplas till din person. Ditt deltagande i undersökningen är 
helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  
 
Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 
Dalarna.  
  
Intervjuerna kommer att analyseras av studenter under handledning av forskare inom 
sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna. Undersökningen kommer att presenteras i 
form av ett examensarbete inom ämnet omvårdnad. Resultatet kommer att delges din arbetsplats 
vid avslutat projekt.  

 

Jag som gör intervjuerna heter Anna-Britta Larsson och jobbar som universitetsadjunkt inom 
munhälsa vid Högskolan Dalarna.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående projektgrupp: 

Birgitta Jönsson  Anna-Britta Larsson   

Med. Dr, Universitetslektor  Universitetsadjunkt 

bjo@du.se   abl@du.se 

                              Telefon 023 77 84 68 
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Lena Olai  Marie Elf 
Med. Dr, Universitetslektor Fil, Dr. Universitetslektor 
loa@du.se mel@du.se 
Mobil 073 4616840 
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BILAGA II 
 
 

Intervjuguiden  
Hur görs munhälsobedömning idag, av vem och när? 

Hur fungerar munvårdsrutinerna idag, vem gör vad och när? 

Vem ansvarar för bedömningar och vem ansvarar för att utföra munvården? 

Vad tittar de på när de gör bedömningen (röst, läppar, tänder, saliv m.m.)? 

Vad underlättar att kunna utföra munvård och munvårdsbedömningar? 

Vilka situationer och tillfällen går det lättare att utföra munvård? 

Vilka situationer och tillfällen är det svårare att utföra munvård? 

 


