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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Munhälsa är något som ingår i den dagliga hygienrutinen. Trots detta har munvård 

separerats från resten av kroppen i omvårdnaden. Forskning visar att munvård inte bara har 

betydelse för munnens hälsa, utan är även relaterad till resten av kroppen och kan påverka 

och påverkas av sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och demenssjukdomar.  

Hos den äldre inom vård- och omsorgsboende är det vanligt att munhygienen brister. Det 

är därför viktigt att i omvårdnaden av den äldre öka kunskapen om munhälsans betydelse. 

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva omvårdnad för god munhälsa av personer 65 år och äldre inom vård- 

och omsorgsboenden. 

 

Metod 

 

En litteraturöversikt där 15 vetenskapliga kvantitativ och kvalitativ studier inkluderades.  

 

Resultat 

 

Resultatet visar att det finns ett direkt och indirekt samband mellan munhälsa och 

allmänhälsan. En god munvård har också betydelse för den äldres livskvalitet. Vidare 

framkommer att det är viktigt med information och utbildning till patienten och 

vårdpersonalen om betydelsen och utförandet av munhygien. Svårigheter att utföra 

munvård hos de äldre kan minskas med hjälpmedel och utbildning. Organisation, 

ansvarsfördelning och interprofessionellt samarbete på äldreboenden har en betydelse för 

om och hur den dagliga munhygienen utförs.  

 

Slutsats 

 

Slutsatsen var att munhälsan bör inkluderas i den allmänna omvårdnaden av den äldre 

inom vård- och omsorgsboenden. Bristande kunskap om behovet av daglig munhygien hos 

de äldre har lett till att det inte prioriterats av vårdpersonalen. Utbildning och information 

till patienter och vårdpersonal har visat sig ha en positiv effekt, men mer kunskap behövs 

för att uppnå ett tillfredsställande resultat. 

 

 

 

 

Nyckelord: Munhälsa, Munvård, Omvårdnad, Äldre 
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INLEDNING  

Den förväntande livslängden har ökat dramatiskt för människor det senaste decenniet 

(National institutes on aging [NIA], 2015) och våra tänder behöver därför hålla allt längre. 

Enligt World Health Organization [WHO] (2016) har Sverige idag en förväntad 

genomsnittlig livslängd på 82,4 år. National Institutes on aging uppger att år 2010 var 

ungefär 524 millioner människor 65 år eller äldre, det vill säga, åtta procent av världens 

befolkning. År 2050 är det förväntade antalet äldre personer 1,5 miljarder och kommer då 

att utgöra 16 procent av världsbefolkningen (NIA, 2016). 

 

God omvårdnad av mun och tänder har betydelse i många avseenden; medicinskt, socialt 

och psykologiskt. Människor behöver kunna tala och visa ansiktsuttryck för att göra sig 

förstådda och måste kunna tugga och svälja för att få i sig näring. Vackra och välskötta 

tänder är idag också något av en social norm. Välskötta tänder och god munhälsa har även 

betydelse för allmänhälsan (PubMed Health, 2016). Studier visar att munhälsa har en 

direkt relation till systemiska infektioner, kroniska hjärt- och kärlsjukdomar, 

glukoskontrollerad diabetes och andra sjukdomar (Skorupka et al., 2012). Kunskapen om 

munhälsan är ofta bristfällig hos grundutbildade sjuksköterskor då munnen har skilts från 

den övriga kroppen i både utbildning och vårdpraktiken (Öhrn & Andersson, 2006). Vidare 

kan tandvård vara kostsamt för personen och dessutom finns en dokumenterad rädsla för 

tandläkare, vilket kan leda till att människor inte uppsöker tandläkare även om de har svåra 

smärtor. I förlängningen kan detta förvärra situation och leda till infektioner, lagningar, 

utdragning av tänder, delproteser och även löständer (Potter & Perry, 2009).  

 

BAKGRUND 

Munhålans anatomi och dess funktion 

Munhålan är täckt av slemhinnor som är sammanhängande med huden. Den består av 

läpparna som kan sluta munöppningen, kinderna som är placerade bilateralt om tandraden, 

tungan och dess muskler, samt den hårda och mjuka gommen. Munslemhinnan är normalt 

ljust rosa till färgen och mjuk, fast och fuktigt till ytan (Potter & Perry, 2009). 

 

Tungan   

Tungan är en uppsättning av muskler och ytan består av en slemhinna. Den är flexibel i 

rörelsen, vilket tillåter tal, sugfunktion och sväljfunktion. Tungan är det enda organet i 

kroppen som är tre-dimensionell i sin uppbyggnad av muskelfiber och har kapaciteten att 

både kontrahera och förlänga. Tungan är även ett sinnesorgan, huvudsakligen för smak och 

känsel (PubMed Health, 2016). Av de ungefär 10 000 smaklökar som är spridda i 

munhålan sitter de flesta på tungan. Smaklökarna kan känna av fem olika grundsmaker; 

surt, salt, beskt, sött och umami. Tungans undersida och munbotten är rikligt försedda med 

blodkärl (Marieb, 2009).  

 

En av tungans huvudsakliga funktioner är att hjälpa till med intag av föda, fast eller 

flytande. Tungan hjälper oss att suga och att mjuka upp fast föda så den kan sväljas. 

Eftersom tungan även är ett sinnesorgan kan den hjälpa oss med smakupplevelser och att 

känna av om det vi stoppar i munnen är bra för oss eller inte. Under tuggningsprocessen 

hjälper kinderna och tungan till med att förflytta maten mellan tänderna som tuggar sönder 

födan. Tungan masserar och aktiverar spottkörtlar belägna i munhålan, vilka producerar 

saliv som startar matspjälkningsprocessen. När födan är mjuk pressas den bak i halsen med 
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hjälp av tungan för sväljningsprocessen. En annan av tungans uppgifter är känsel. Tungans 

sensorer är känsliga för små partiklar vilket gör att vi kan känna av om det till exempel 

finns små stenar eller fina fiskben i maten och avlägsna dem innan de sväljs, vilket minskar 

risken för att något fastnar i halsen. Människan använder även tungans rörelse för att tala, 

och i samspel med läppar och tänder har vi förmågan att uttrycka oss i ord (PubMed 

Health, 2016). 

 

Saliv 

I munhålan produceras cirka en liter saliv varje dag av spottkörtlar. Det finns ett flertal 

mindre spottkörtlar, samt tre par stora som är de huvudsakliga spottkörtlarna; glandula 

parotis (öronspottkörteln), glandula sublingualis (undertungspottkörteln) och glandula 

submandibularis (underkäkspottkörteln). Spottkörtlarna sitter i slemhinnorna och 

salivsekretet hjälper till att bibehålla hygien och fukt i munnen (Potter & Perry, 2009). De 

stora spottkörtlarnas salivproduktion sätts igång vid fysisk aktivitet, det vill säga vid 

tuggning eller tal. De stora spottkörtlarna förändras inte i och med ökad ålder, men hos 

äldre individer får de små spottkörtlarna som håller munnens slemhinna fuktad, en 

försämrad funktion, vilket kan orsaka muntorrhet när de inte är aktiva, det vill säga tuggar 

eller talar (Tiwari, 2011). Saliv består av vatten, kalcium, fosfat, bikarbonat och 

bakteriedödande ämnen. Saliven sköljer tänderna och neutraliserar syror som bildas av mat 

och dryck, samt ger skydd mot bakteriebeläggningar som kan orsaka karies. Brist på 

salivproduktion och kan uppstå av till exempel sjukdom, stress, nervositet, andning genom 

munnen och biverkning av mediciner (Tiwari, 2011).  

 

Tänder 

Tändernas uppgift är att tugga, skära och mala sönder föda, som sedan blandas med saliv 

så att det kan sväljas. En normal tand består av krona, tandhals och rot. Kronan är den del 

av tanden som sticker upp över tandköttet och roten är den del som sitter fast i käkbenet 

och är täckt av tandkött. Tandhalsen är belägen strax nedanför tandköttet mellan kronan 

och roten. Tandens hårda skal kallas emalj och är kroppens hårdaste material. Innanför 

emaljen sitter tandbenet och tandens mjuka del som kallas pulpa. I pulpan finns blodkärl 

och nerver (Marieb, 2009). Mjölktänder, eller primära tänder, är den första uppsättningen 

av tänder som barnet får. De är mindre i storlek för att passa barnets mun och är 20 i antal. 

Mjölktänderna hjälper de permanenta tänderna som växer in vid sex till 12-års ålder att 

hamna på rätt plats i munnen. De permanenta tänderna är 28 i antal och ska vara livet ut. 

Fyra visdomständer, vilka är de sista käktänderna, växer in vid cirka 18-26 års ålder. 

Ibland kommer de inte alls, och många gånger dras de bort för att de kan skapa problem 

(Potter & Perry, 2009). 

 

Munhälsa 

Munhälsa är viktigt och ingår i vår dagliga hygien. Redan vid tre års ålder kallas barn till 

sitt första tandläkarbesök (Distriktstandvården, 2016). Tandborstning bör ske redan vid 

barnets första tand och tandvårdsguiden rekommenderar tandborstning varje morgon efter 

frukost och varje kväll innan läggdags för att avlägsna bakterier och beläggningar 

(Tandvårdsguiden, 2016). Bakterier och plack bildas ständigt i munnen, även i en mun som 

saknar tänder (Potter & Perry, 2009). Äldre personer har större tendenser till beläggning 

och plack på grund av reducerad salivproduktion. Dålig munhygien kan orsaka gingivit, 

mukosit och parodontit, vilket kan leda till tandlossning. För äldre personer kan detta 

medföra malnutrition. Andra systematiska sjukdomar som är associerade med dålig 
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munhälsa är, aspirationspneumonit, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Jablonski et al., 

2011). 

 

Daglig munvårdsrutin 

Daglig munvård ska bestå av tandborstning med fluortandkräm i två minuter, minst två 

gånger om dagen. Även efter måltider rekommenderas att avlägsna bakterier och plack. 

Tungan bör också borstas då beläggningar samlas även där och sedan ska munnen sköljas 

med vatten. Tandtråd eller liknande bör användas för att hålla rent mellan tänder och runt 

tandkött och det är bra att avsluta med munskölj för antiseptisk effekt (Coleman & Watson, 

2006). 

 

Munnen och sjukdomar 

Gingivit är en inflammation i mjuk vävnad kring tänderna, medan mukosit är inflammation 

i mjuk vävnad runt ett tandimplantat. Kronisk parodontit är en infektionssjukdom som 

leder till en progressiv förlust av tändernas stödjevävnad, vilket kan leda till tandlossning 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2004). Diabetes försämrar 

immunförsvaret och ökar risken för infektion i munnen. Personer som har dålig kontroll på 

sitt blodsocker riskerar få parodontal sjukdom oftare, i jämförelse med de som har god 

kontroll över sin diabetes (Diabetesportalen, 2010). Bronkopneumoni eller aspiration 

pneumoni, är en lunginflammation som bildas efter att du får in mat, vätska, eller annan 

substans in i lungorna vilket kan orsakas av att personen inte kan tugga ordentligt (The 

Journal of American Dental Association [JADA], 2002).  

 

Studier har även visat (Hofer, 2016; Ortega et al., 2014) ett samband mellan sjukdomar i 

munnen och ateroskleros, det vill säga att blodkärlens väggar blir tjocka och stela. 

Ateroskleros är ofta bakomliggande orsaker till stroke, hjärtinfarkt och andra hjärt- och 

kärlsjukdomar. Inflammation gör blodkärl mindre och trånga blodkärl ökar risken för 

hjärtinfarkt. Detta kan bli resultatet av dålig munhygien eftersom inflammationsrisken då 

ökar i tandkött och munnen (JADA, 2002). Socialstyrelsen, (u.å.) menar att om diagnos 

ställs på ett tidigt stadium och behandling av sjukdomar i vävnaderna kring tänder och 

tandimplantat påbörjas, kommer framtida behandlingsbehov och lidande för personen bli 

mindre omfattande.    

 

Läkemedel och munhälsa 

Försämrad salivproduktion är en fysiologisk förändring relaterat till åldrandet. Xerostomia, 

eller muntorrhet är ofta ett resultat av systemisk sjukdom relaterat till läkemedel 

(Fehrenbach, 2010) En del läkemedel kan påverka munnen genom exempelvis muntorrhet 

och risk för svamp, vilket medför att god munvård är viktigt för att förhindra ytterligare 

bakteriebildning. Xiaojing, Kolltveit, Tronstad och Olsen (2000) påpekar att även i en 

tandlös mun bildas bakterier och därför måste en god munhygien främjas hos alla personer. 

 

Munvård hos äldre 

Fysiskt åldrande är biologiskt och drabbar alla, men individuella cellförändringarna av 

åldrandet sker i olika stadier hos olika personer. En del personer åldras fortare och kan 

även drabbas av olika sjukdomar. Tidigare levnadsvanor har också inverkan på åldrandet. 

Utöver gener så är stress, alkohol, mat och tobaksvanor några av de faktorer som påverkar 

åldringsprocessen negativt (NIA, 2011). Äldre personer drabbas oftare av sjukdomar och 

funktionshinder och fysiologiska förändringar relaterat till åldrandet, som exempelvis 

http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/kronisk-parodontit---prevention-diagnostik-och-behandling/
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nedsatt finmotorik och nedsatt syn, kan också resultera i en försämrad munhälsa (Öhrn & 

Andersson, 2006).  

 

Munvård hos äldre bör innefatta en daglig munvårdsrutin. Viktigt att beakta för 

sjuksköterskan är att många äldre använder tandproteser och att en, flera eller alla tänder 

kan saknas. Konsekvenserna för utebliven daglig munvårdsvana kan leda till karies och 

andra tandsjukdomar (Ikebe, 2015). Studier visar att munhygien är lågt prioriterat i 

omvårdnadsprocessen, speciellt inom äldrevården och på äldreboenden (Jablonski et al., 

2011). Nya rön har ökat intresset för munvård i samband med andra sjukdomar. De senaste 

åren har munhälsa speciellt kopplats till systemisk sjukdom och malnutrition (Wang, 

Huang, Chou & Yu, 2014). Det har visat sig att äldre personer som saknar tänder ofta blir 

undernärda på grund av valet av föda. De undviker ofta svårtuggad frukt, grönsaker och 

kött, och ett minskat intag av grönsaker kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och 

stroke (Ikebe, 2015).  

 

Andra sjukdomar som påverkas av dålig munhälsa är Alzheimers, samt lungsjukdomar 

som pneumoni och parodontala sjukdomar (Koo, Horowitz, Radice, Wang & Kleinman, 

2016). På äldreboenden behöver ofta den äldre personen hjälp med munvård, men får 

sällan den nödvändiga hjälpen. På många vårdinrättningar är det undersköterskorna som 

ansvarar för hygienrutiner och de har inte alltid rätt utbildning och kunskap. Under de 

senaste 15 åren har kopplingen mellan god munvård och bättre allmänhälsa kunnat bevisas. 

Om den äldre personen har svårigheter att klara munvården på egen hand så ökar risken att 

den då blir bortprioriterat (Gutkowski, 2011). Problem med tuggning uppstår då personen 

har färre än 20 tänder. Även med proteser eller delproteser kan tuggproblem uppstå, vilket 

kan leda till fiberfattig kost som i sin tur leder till förstoppning, vilket är vanligt hos den 

äldre personen (Öhrn & Andersson, 2006). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson (1897–1996) grundade principer för 

omvårdnad som används än idag och som även starkt influerar svensk 

sjuksköterskeutbildning. Hennes teori var att sjuksköterskan istället för att utgå från 

arbetsuppgifterna skulle utgå från patientens behov. Henderson såg människan som en 

person med fyra komponenter; biologisk, psykologisk, social och andlig. Med detta 

tillkommer 14 komponenter som är grundläggande för hennes omvårdnadsprinciper 

(Gustin Wiklund & Lindwall, 2012).  

 

De komponenter som bör lyftas fram är sjuksköterskans roll att hjälpa patienten att hålla 

sig ren, välvårdad samt att skydda huden. Vidare använder Henderson begreppet “att lära”. 

Med det menas att det är viktigt att hjälpa patienten att lära sig leva med den förändring 

som händer i kroppen. För att patienten ska förstå och tycka om sig själv när kroppen 

förändras krävs bearbetning, vilket sjuksköterskan kan hjälpa patienten med (Gustin 

Wiklund & Lindwall, 2012). Henderson menar också att sjuksköterskan bör skapa en 

relation med, och lära känna patienten. Omvårdnadsmålet om att göra vardagen så normalt 

som möjligt för patienten kan då uppfyllas genom att särskilja de behov patienten behöver 

hjälp med, och de behov patienten själv kan tillgodose (Gustin Wiklund & Lindwall, 

2012). 

 

Med dessa omvårdnadskomponenter som grund kommer sjuksköterskan att ha möjlighet 

att informera patienten om vikten av munvård, samt att kommunicera och delegera ett 
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individanpassat omhändertagande av personens behov till annan vårdpersonal och till 

anhöriga för att möjliggöra daglig munvård. Principen om alla människors lika värde är en 

grundpelare i Förenta Nationernas (FN) allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och 

den principen måste gälla även när det handlar om äldrevård. Swenurse (2016) beskriver 

omvårdnad på personnivå och innehåller en relationsaspekt och sakaspekt. Personen kan 

behöva stöd, guidning och aktiv hjälp med sina vardagliga hygienrutiner. Detta bör ske 

med ett gott bemötande och ha som mål om att främja hälsa och välbefinnande. En del av 

sjuksköterskans ansvar är journalföring. Med elektroniska patientjournaler har allt fler 

vårdgivare möjlighet att få tillgänglig information och kan lättare göra en uppdaterad 

omvårdnasplanering anpassad till vårdtagarens individuella behov (Öhrn & Andersson, 

2006). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Enligt McCormack, Dewing och McCance (2011)  så är varje dag i vårdpraktiken ofta 

stressig, kaotisk och oförutseende. Men för att skapa en personcentrerad kultur som är 

hållbar i vardagen är det viktigt med tillfredsställelse och engagemang i jobbet, då detta 

behöver bli en naturlig del av arbetsmiljön och vara normgivande.  För att uppnå en 

personcentrerad kultur som håller över tid är det tre viktiga faktorer som påverkar  

arbetsmiljön; arbetsplatsens kultur, den lärande kulturen  och den fysiska miljön.  Om 

arbetsplatsen har en god kultur med bra värderingar, och att ledningen uppmuntrar till ett 

aktivt lärande för sjuksköterskor och övrig personal så kan man uppnå en personcentrerad 

kultur. Det leder till att patienten sätts i centrum för vården (McCormack et al., 2011). 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan och patient utvecklar en ömsesidig respekt för varandra, 

och de olika erfarenheter och kunskaper de har. Patientens egen berättelse är en 

förutsättning för den personcentrerade vården. Dokumentation i journalen där patientens 

egen berättelse, värderingar och livsstil är inkluderad är också en viktig komponent 

(McCormack et al., 2011). Patientens egen berättelse är det första steget i personcentrerad 

omvårdnad, detta ger sjuksköterskan möjlighet att utgå från personen bakom sjukdomen. 

En relation byggs upp mellan personen och vårdgivaren, genom delad information, 

övervägande och gemensamma beslut. Patient och vårdgivare har då möjlighet att anpassa 

den vård som passar personens livsstil, värderingar och förmåga utifrån personens egen 

hälsa (Ekman et al., 2011). 

 

Problemformulering 

Egenvård kan försämras med ökad ålder och personen kan behöva stöd av sjuksköterskor 

och vårdpersonal för att klara av den dagliga hygienen (Wang el al, 2014). God munhälsa 

har betydelse för personens välbefinnande och livskvalitet. I den grundläggande 

omvårdnaden av äldre patienter har munvård likvärdig betydelse som daglig hygien, men 

kan försummas, glömmas bort eller inte uppmärksammas alls. Att lyfta fram vikten av 

munhälsa och dess betydelse kan hjälpa sjuksköterskan att utföra god vård och förebygga 

andra sjukdomar hos de äldre (Koo et al, 2016). Munhälsa är en viktig del i den daglig 

hygienen och det innebär att det är av betydelse att vårda och att förebygga genom 

information till vårdtagaren, vårdgivare och anhöriga (McCormack et al., 2011). 

Att implementera journalföring och uppföljning av personens behov av daglig munhygien 

kan komma att ha stor betydelse för sjuksköterskan i hennes roll inom omvårdnad av äldre 

(Öhrn & Andersson, 2006). Genom egna observationer och erfarenheter inom 
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äldreomsorgen uppmärksammade jag problemen kring munhälsa, vilket ledde till ett 

intresse att utforska ämnet vidare.  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva omvårdnad för god munhälsa av personer 65 år och äldre inom vård- 

och omsorgsboenden. 

 

METOD 

Val av metod 

För att uppnå föreliggande studies syfte är val av metod en litteraturstudie, eller 

litteraturöversikt. Denna metod innebär granskning av ett urval av redan publicerade 

studier, vilka analyseras och jämförs systematiskt, då det fanns tillräckligt med publicerade 

artiklar för granskning om ämnet (Forsberg & Wengström, 2016). Polit och Beck (2017) 

rekommenderar att ha en flexibel syn på datainsamlingen och vara kreativ när det gäller 

idéer kring hur ny information införskaffas. Valet av en systematisk litteraturöversikt ger 

möjligheter att sammanställa olika publicerade forskningsresultat och olika typer av 

studier. Möjligheten att titta på olika studier besvarar frågor från olika perspektiv. 

Vårdtagarens upplevelse och vårdgivarens kunskap är olika faktorer som kan påverka hur 

man implementerar och använder resultaten av en studie i praktiken (Forsberg & 

Wengström, 2016). Datainsamling och analys pågår samtidigt och med en litteratur 

översikt kan både kvalitativ och kvantitativ data användas (Henricson, 2012). 

 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier är utifrån syftet studier som beskriver faktorer av betydelse för 

upprätthållande av god munhälsa hos personer som är 65 år eller äldre. För att uppnå 

tillförlitlighet grundar sig denna litteraturöversikt på vetenskapliga artiklar, vilket betyder 

att de är originalartiklar som har utsatts för granskning av andra forskare, så kallad peer-

reviewed, detta i enligt med Forsberg och Wengström (2016). Inkluderade studier ska ha 

redovisat etiska överväganden och/eller vara godkända av en etisk kommitté. Vidare bör de 

ha en publikationsgräns på tio år för att vara så aktuella som möjligt. Slutligen ska 

inkluderade artiklarna vara skrivna på engelska eller svenska då dessa språk är de som 

författaren behärskar. Exklusionkriterier var ej var originalartiklar och översiktsartiklar, så 

kallade review articles, vilka inte presenterar ny kunskap.  

 

Datainsamling 

För att besvara studiens syfte har databaser som CINAHL och PubMed använts. Dessa 

databaser innehåller vetenskapliga artiklar som har blivit peer-reviewed och handlar om 

innehåller ämnen om vårdvetenskap. CINAH headings som användes var “oral health”, 

“oral care”, “elderly” “elderly care”, “nursing”, “neglect”, samt användandet av boolesk 

oporaterna “AND” och ”OR” kombinerat med sökorden. MeSh termerna “oral health”, 

“elderly”, och “nursing” har används (Tabell 1). PubMed begränsades till 5 år och fulltext. 
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Tabell 1. Redovisad databassökning 

Databas och 

sökår 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa titlar 

och abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2007-2016 

Oral health AND elderly AND 

nursing 

89 20 12 2 

CINAHL 

2002 – 2016 

Full Text 

Oral care AND eldery AND 

nursing 

32 6 4 3 

PubMed 

10 years 

Abstract 

Full text 

(("aged"[MeSH Terms] OR 

"aged"[All Fields]) AND 

("dental care"[MeSH Terms] 

OR ("dental"[All Fields] AND 

"care"[All Fields]) 

18 

 

10 3 1 

CINAHL 

2007-2016 

Oral health AND elderly AND 

nursing 

89 20 12 2 

PubMed 

5 years 

Full text 

(("oral hygiene"[MeSH Terms] 

OR ("oral" AND "hygiene"[All 

Fields]) OR "oral hygiene"[All 

Fields]) AND care AND 

("aged"[MeSH Terms] OR 

"aged"[All Fields] OR "elderly" 

112 6 4 3 

PubMed 

5 Years 

Abstract 

nurses[MeSH Major Topic] 

AND oral hygiene AND 

"aged"[MeSH Terms] OR AND  

1 1 1 1 

Cinahl 

2006 – 2016 

oral health care guidelines 23 6 5 3 

Totalt  524 33 24 15 

 

 

Databearbetning och analys 

För att bestämma artiklarnas kvalitets användes Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag (Bilaga A) som modifierats utifrån Berg, Deckner och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) bedömningsinstrument. Artiklarna 

klassificerades utifrån en tregradig skala där grad I visar på hög kvalitet, grad II medelgod 

kvalitet och grad III låg kvalitet. Vetenskapliga artiklar som ansågs besvara föreliggande 

studie sammanställdes därefter i en matris (Bilaga B). Matrisen redovisar artiklarnas årtal, 

land, författare, titel, syfte, metod, deltagare, resultat och kvalitet.  

 

Artiklarna granskades därefter genom att varje abstrakt granskades och kontrollera om 

innehållet besvarade studiens syfte. Därefter lästes de i sin helhet och översattes samt 

sammanfattades på svenska var för sig, för att sedan läsas igen för att kontrollera att 

innehållet överensstämde med syftet.  

 

För att besvara syftet har artiklar som besvarar syftet granskats. Urvalet skedde 

inledningsvis genom en översiktlig granskning av titel och abstrakt. Efter det första urvalet 

gjordes en mer noggrann undersökning av valda artiklar. Inkluderade artiklar lästes genom 

flera gånger för att skapa en uppfattning om innehållet. Därefter söktes att hitta essensen av 

varje resultat för att sedan skapa en översikt över varje studies resultat och sammanfatta 

dessa i en matris (Bilaga B). De olika studiernas resultat jämfördes sedan för att klargöra 
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likheter och skillnader, vilket användes för att skapa nya uppfattningar av dessa och som 

sedan bilda teman och underrubrikerna, sjukdomssamband, information, kunskap och som 

sedan presenteras under rubriken Resultat (Henricson, 2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet presenterar de etiska riktlinjer som ingår i god forskningssed. Detta 

innebär att kvalitet av helhetsbedömning och trovärdighet ska vara granskat och i linje med 

etiska förhållningssätt (Vetenskapsrådet, 2011). Artiklarna som har använts i denna studie 

har granskats utifrån etiska överväganden, och inga etiska konflikter har påvisats. All data 

är objektivt presenterat inget har fabricerats, plagierats eller manipulerats, då det är oetiskt 

att endast presenterar evidens som stödjer forskarens egna teorier eller hypoteser, i enlighet 

med vad Kjellström (2012) skriver. Hederlighet och ärlighet är grunden till ett 

vetenskapligt arbete (Kjellström, 2012). Kritisk analys av insamlad data präglades för att 

uppnå trovärdighet och god kvalitet i riktlinjer med Vetenskapsrådet (2011).  

 

RESULTAT 

De granskade artiklarna har ursprung från olika länder, vilket ger syftet en global aspekt. 

Resultatet av dessa studier kommer att påvisas i tre olika teman med underrubrikerna; 

sjukdomssamband, information och kunskap. Artiklarna som har använts finns listade i en 

matris (Bilaga B), samt är markerade med en asterisk i referenslistan. 

 

Sjukdomssamband 

Direkt och indirekt munrelaterde sjukdomar 

I Wallace, Blinkhorn och Blinkhorn (2014) studie framkom att direkta munproblem, som 

kan uppstå bland äldre som bor på äldreboenden där munhygienen inte sköts, var karies 

och periodental sjukdom. Andra vanliga problem var blödande tandkött och ansamling av 

plack (Kullberg et al, 2010). Sår i munnen och slemhinnor, tandvärk, smärta och halitosis, 

det vill säga dålig andedräkt, var direkt relaterade till dålig omvårdnad av munhygien 

(Mozafari et al, 2015). Xesostomia (muntorrhet), framkom som vanliga problem hos äldre 

i en studie av Paulsson, Andersson, Wårdh och Öhrn (2008). Författarna menade att 

symtomen av muntorrhet kan uppfattas som obehagliga då är detta en diagnos hos den 

äldre personen som måste observeras och åtgärdas av vårdgivaren (Paulsson et al., 2008). 

Andra munrelaterade problem som framkom i en studie av Wallace et al. (2014) var att 

personer som har Alzheimers sjukdom har mindre salivflöde i munnen. Dessutom 

framkom i Imai och Mansfield (2015) studie att personer med demens har svårigheter att 

uttrycka känsla av smärta i munnen.  

 

Pneumoni är en sjukdom som indirekt har med munhälsan att göra och ofta drabbar äldre 

personer. Detta tillstånd kan enligt Watando et al. (2004) ha med den orala hälsan att göra, 

detta visar även studien av Morishita et.al (2015). Vidare visar författaren i sin studie att 

hostreflexens sensorer kan förbättras genom intensiv munvård, och därmed förminska 

risken för pneumoni hos äldre (Watando et al, 2004). En annan indirekt påverkan av dålig 

munhälsa är sambandet mellan diabetes och tandlossning, där det märkbart framkom enligt 

en studie av Imai och Mansfield (2015) att personer över 65 år med diabetes, har större 

tendens till tandlossning. Skillnaden i detta resultat var nästan en och en halv gånger så 

stort i jämförelse med de som inte har diabetes (Imai & Mansfield, 2015). Även hjärt-och 
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kärl sjukdomar och andra lungsjukdomar, än pneumoni, är andra faktorer som kan 

påverkas av munhälsan indirekt (Wallace et al, 2014). 

 

Allmänhälsa 

Mozafari et al. (2015) visade i sin studie att munhälsa relaterat till livskvalitet har 

betydelse för den äldre personen. Dagliga levnadsvanor som att äta och kunna tala var 

nedsatt på grund av dåligt anpassande tandproteser och löst sittande tänder hos äldre 

personer. Studien visade även att daglig munvårdsrutin, som exempelvis tandborstning, var 

svår att utföra på grund av tandvärk. Vidare framkom att sömnsvårigheter och avkoppling 

påverkades av smärta och sår i munnen. Även socialt umgänge och känslomässigt tillstånd 

var negativt påverkat av dålig andedräkt, missfärgade tänder och munsår. Resultatet visade 

också att personer som behöll sina egna fast sittande tänder så länge som möjligt. Detta var 

ett bra mätbart tecken på god munhälsa och ansågs vara starkt förknippat med god 

allmänhälsa (Mozafari et al, 2015). Andra faktorer, enlig Imai och Mansfield (2015) som 

påverkar munhälsa, var utbildning, ekonomiska faktorer, rökning och diabetes. Imai och 

Mansfield (2015) visar med sin studie att rökning och även före detta rökare har större 

tendens att tappa tänderna.  Rökare över 65 år har nästan tre gånger så stor risk att tappa 

tänder än de som inte rökt (Imai & Mansfield, 2015). 

 

Information 

Patientinformation 

Lindenmeyer (2013) visar i sin studie att 20 personer med diagnosen diabetes och som 

sköter sin sjukdom efter läkares rekommendationer, var överlag nöjda med sin tandläkare 

och sin medicinska läkare. Däremot framkom att de saknade information om sambandet 

mellan sjukdomen diabetes och munhälsa. Studien visade också att fem av personerna hade 

fått information av deras tandläkare och en person hade informerats om sjukdomssamband 

mellan diabetes och munhälsa av en diabetessjuksköterska. Lindenmeyer (2013) menar att 

patienter föredrar att få informationen ifrån deras läkare eller sjuksköterska istället för 

tandläkaren, då de känner att vårdprofessionens personal har en större kunskap om den 

allmänna hälsan och mer tid med patienten. Patienterna hade önskat att informationen om 

sambandet mellan diabetes och munhälsa redan tillhandahölls vid diagnostiseringen av 

sjukdomen diabetes. En patient i studien av Lindenmeyer (2013) menar att det fanns 

mycket information att få om fötter och ögon relaterade till diabetes, och ansåg därför att 

det vore en god ide´ att samtidigt informera om munhälsa och dess samband med 

sjukdomen.  

 

Vidare framkom att de flesta deltagare i studien ansåg att det var deras eget ansvar att 

informera tandläkaren om deras sjukdom diabetes. Dessutom framkom att de ansåg att 

medicinska läkare och tandläkare borde samarbeta mer genom att ge information om 

länken mellan munhälsa och diabetes. De ansåg dock inte att tandläkaren bör ge råd utöver 

tandläkarens ansvarsområde angående diabetes, utan ansåg att detta var läkarens uppgift. 

Enlig Gaszynska, Szatko, Godale & Gaszynski (2014) kan det ibland vara svårt för den 

äldre att uttrycka behov av tandvård. Studien som är utförd på ett äldreboende visade att 

trots att 60 procent av de äldre boende var i behov av tandvård, var inte mer än 27 procent 

av dem medvetna om sitt eget behov av tandvård, och endast tio procent av dem hade 

rapporterat detta behov till vårdpersonal.  
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Dokumentation 

Enligt en studie av Paulsson et al. (2008) framkom att god munvård vara en egenskap som 

ingår i en god omvårdnad och som en fundamental sjuksköterskeuppgift. Det är därför 

viktigt, menar Paulsson et al. (2008) att redan vid ankomsten hos den nyinskrivne patienten 

undersöka munstatus, riskfaktorer, patientens förmåga att själv uträtta munvård, eller om 

patienten behöver hjälp med detta för att därefter dokumentera detta. Författarna, menar att 

Revised oral assessment guide (ROAG) är ett lättanvändligt och pålitligt instrument som 

kan användas av både patient och vårdpersonal, och kan även användas som instrument för 

dokumentation (Paulsson et al., 2008). 

 

I Lindqvist (2012) studie som baserade sig på tre olika äldreboenden, framkom vikten av 

att använda system som dokumenterar avvikelser i omvårdnaden, och framförallt för 

munvård om detta inte har kunnat utföras korrekt. Har det inte gått att sköta en boendes 

tänder måste detta dokumenteras i personens journal då andra vårdpersonal behöver denna 

information för att kunna utföra daglig omvårdnad (Lindqvist, 2012). Då journalföring är 

en viktig del av sjuksköterskans ansvar, var det inte alltid munhälsoproblem som 

rapporterades i de elektroniska journalerna. Från intervjuerna i studien framkom det att 

information kring generell omvårdnad både dokumenterades och delades verbalt vid 

personalens skiftbyte, men informationen om den dagliga munhälsan hos varje person 

glömdes bort. Vidare framkom inte om tandborstning kunde utföras av den äldre själv eller 

om vårdpersonalens hjälp behövdes (Lindqvist, 2012). 

 

Kunskap 

Ansvarsområde 

I Lindqvist (2012) studie om omsorgsboende, framkom i en intervju med en omsorgschef 

att det inte fanns någon tydlig plan för munvård, utan det antogs ingå i det dagliga 

vårdomsorgsarbetet. Vidare framkom att även om det dagliga omsorgsarbetet av de äldre 

på boendet ska vara av hög kvalitet låg det övergripande ansvaret hos cheferna (Lindqvist, 

2012). Studien visade att sjuksköterskor inte var involverad i det praktiska arbetet 

angående munvård. Det framkom att undersköterskor och övrig vårdpersonal var de som 

utförde den dagliga munrutinen hos de äldre. Lindqvist (2012) menar att det ska finnas en 

plan och ett schema över utförda sysslor, som ska uppdateras regelbundet beroende på den 

äldre personens hälsa, och om det har skett några förändringar gällande den äldres 

hälsotillstånd (Lindqvist, 2012).  

 

Vidare framkom att tandhygienistens råd om daglig munvård ofta sattes upp på de äldres 

egna badrumsskåp. Resultatet visade också att andra dagliga rutiner, än munvård, 

prioriterades i brist på tid och att vårdpersonalen vid dessa tillfällen valde bort 

tandborstning hos den äldre personen då den ansågs som en syssla som tog för lång tid 

(Lindqvist, 2012). En annan studie visar att en otillräcklig nivå av utförd munhygien fanns 

hos hälften av de boende, och att cirka 42 procent inte hade besökt en tandläkare på över 

fem år, och 75 procent på över ett år. Den främsta orsaken till detta resultat var att 

organisationen inte hade planerat in tandläkarbesök för de äldre boende. Men även andra 

orsaker var svårigheter i att organisera tandläkarbesök, förminskat behov av tandvård och 

inget uppmärksammat behov (Gaszynska et al, 2014).  

 

Resultatet av de personer som själva borstade tänderna, tog hand om sina proteser och 

delproteser minst två gånger om dagen, var att var tredje person hade en otillräcklig nivå 

av munvård. Personer med svårigheter att utföra egenvård i form av tandborstning 
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tillfrågades om det fanns hjälp att få från personal och familjemedlemmar, en tredjedel av 

dem uttryckte behov av hjälp och hoppades på att få hjälpen. En femtedel av dem som 

förväntade sig hjälpen, fick hjälp av familj och vänner då de hälsade på, och en tiondel av 

de äldre fick hjälp av sjuksköterskor eller annan vårdgivare. Av de äldre personer som 

ansåg sig själva kunna klara av munhygienen var det 26 procent av dem som inte klarade 

av att utföra en korrekt munvård, och nästan hälften av de som fick den hjälp de behövde, 

var inte nivån av utförd munvård tillräckligt hög (Gaszynska et al, 2014). 

 

Svårigheter att utföra munvård  

Paulsson et al. (2008) visade i sin studie att ingen av patienterna som ingick i studien 

upplevde att det var obehagligt att ha munnen undersökt av vårdpersonal. Medans Forsell 

et al. (2011) visar i sitt resultat att 87 procent av vårdgivarna ansåg att munhygien och 

munvård på andra personer var obehaglig att utföra och att det fanns en ovilja att utföra 

munvård hos de boende. Detta upplevda obehag försvann dock efter att vårdpersonalen 

hade fått utbildning i munhygien. Det framkom också att en stor del av vårdpersonalen 

uppfattade motvilja ifrån de boende gällande munvård, dock framkom ingen skillnad i 

detta efter de erhållit utbildning i munvård. Vidare framkom att 84 procent av 

vårdpersonalen uppfattade att de behövde använda ett milt våld för att uppnå en 

tillfredställande munvård hos de äldre personerna (Forsell et al., 2011). En annan 

anledning till att personalen kände motbjudande inför att utföra munvård som framkom 

vara att en del av personalen själva kände obehag och rädslor inför det egna 

tandläkarbesöken (Lindqvist, 2012). Gaszynska et al.(2014) visade i sin studie att var 

fjärde person hade nedsatt förmåga att själv utföra korrekt munvård och ta hand om 

tandproteser, och endast en tredjedel av dessa fick hjälp med detta från annan person. 

 

Hjälpmedel 

Olika hjälpmedel och mätinstrument kan användas för att underlätta omvårdnaden av 

munhälsan. Paulson et al.(2008) visar i sin studie att med bedömningsinstrumentet ROAG 

har både vårdgivarna och patienterna bedömt munstatus och munrelaterade problem 

likartat till 80 procent. Duyck et al. (2016) visar i sin studie att tandproteser som förvaras i 

vatten över natten med en rengöringstablett, reducerade det totala bakterieantalet märkbart 

i jämförelse med tandproteser som förvaras i endast vanligt vatten. Andra hjälpmedel som 

användes av vårdpersonalen var även klorhexidinglukonalt (1 procent) gel som visade sig 

ha en signifikant positivt resultat. Även elektriska tandborstar framkom som användbara 

redskap som kan användas i munvården av äldre personer (Kullberg et al., 2010). 

 

Utbildning   

I Lindqvist (2012) studie framkom att vårdpersonalen behöver mer kunskap och utbildning 

gällande munhälsa och munvård (Lindqvist, 2012). Kullberg et al. (2010) visar i sin studie 

att utbildning om munhygien för personal på äldreboende hade en stor effekt. Tre veckor 

efter att utbildning om munvård hade genomförts, hade blödande tandkött och ansamling 

av plack reducerats märkbart (Kullberg et al., 2010). Resultatet av Sjögren et al. (2009) 

visade vikten av kunskap och utbildning gällande munvård. Vårdpersonalen på ett 

äldreboende fick utbildning i munhygien och resultatet av plack index hade inte försämrats 

efter ett och ett halvt år då en uppföljning var gjord. Istället visade det att 

utbildningsprogrammet höll samma mått ett och ett halvt år senare. Dock hade 

användandet av klorhexidinglukonalt (1procent) gel och användning av elektrisk 

tandborste minskat (Sjögren et al., 2009).  

 



12 
 

Forsell et al.(2011) visar att 92 procent av vårdpersonalen tyckte att de hade tillräckligt 

med tid att ägna till munvård hos de boende. De flesta i studien tyckte att de hade 

tillräckligt med kunskap om munvård och 65 procent av dem föredrog inte andra sysslor 

över munhygien.  Resultatet visade att mindre än 30 procent av personalen var nöjda med 

resultatet av den tillägnande munvården (Forsell et al., 2011). 

 

Interprofessionellt samarbete 

Paquette, Bell, Philips, Offenbacher och Wilder (2014) visade i sin studie att det fanns ett 

visst intresse ifrån tandläkare att under utbildningen samarbeta mer med läkarstudenter om 

den allmänhälsa som kan påverkas av munhälsa, så som exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes, systemiska sjukdomar och livsstil så som rökning. I Preston, 

Kearns, Barber och Gosney (2006) studie tillfrågades sjukhuspersonal och vårdgivare på 

äldreboende om äldre och munvård. Därefter jämfördes dessa resultat som visade att 

sjukhuspersonal visste till största del att munvård hos äldre innebar att vårdgivaren bör ta 

ut tandproteser under natten, men 17 procent av personalen var omedvetna om detta. I 

jämförelse med personal på äldreboende, visste nio procent av dem att tandproteser ska tas 

ut över natten. Vid frågan om tandlöshet framkom samma resultat hos båda 

personalgrupperna, 82 procent visste att tandlösa personer fortfarande behöver genomföra 

god och regelbunden munvård.  

 

Wallace et al. (2014) resultat visade att tandhygieniststudenter fick en ökad kunskap av 

äldre personer och deras munvårds behov genom att praktisera på äldreboende. Resultatet 

visade att studenterna trodde att de flesta äldre hade tandprotes, och saknade kunskaper om 

att det faktiskt fanns fler äldre personer med fast sittande tänder. Det framkom också att 

kunskapen om att karies och periodental sjukdom var vanligt bland de äldre på 

äldreboenden och att de också ofta hade tandvärk var något som de redan kände till. Det 

interprofessionella arbetet visar sig ha varit informativt även för tandhygienisterna som var 

av uppfattningen att vårdpersonalen gav bra munvård till personer med demens, att 

munvård och hälsoriskbedöming var genomförd varje år och att tandhygienister fanns 

lättillgängligt. Samt att kvalificerade tandhygienister genomförde munhygien och att 

vårdpersonal rengjorde löständer regelbundet. Det fanns ett antal barriärer hos 

vårdpersonalen och deras genomförande av munhygien och deras rutiner i äldreboenden 

(Wallace et al., 2014). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Ur resultatet framkom att munhälsa har samband till andra relaterade sjukdomar och att 

munhälsa kan påverka och påverkas av olika sjukdomstillstånd, antingen direkt eller 

indirekt (Wallace et al., 2014). Munhälsan kan också påverkas av olika sjukdomar och en 

riskgrupp är de som har Alzheimers sjukdom, demens och/eller Parkinsons sjukdom, då de 

får svårigheter att utföra grundlig munvård på egen hand. Personer med demens har 

minskad känsel, personer med Alzheimers har ökad muntorrhet på grund av mindre 

salivflöde och personer med Parkinsons har förändrad motorik, vilket sammantaget kan 

svårgöra den dagliga munvårdsrutinen. Då åldrandet kan leda till att egenvården försämras 

och patienten behöver stöd av vårdgivare för att klara av den dagliga hygienen (Wang el 

al., 2014) kan en härledning till Hendersons omvårdnadsteori göras genom att hon menar 

att sjuksköterskans unika funktion är att hjälpa patienten med de dagliga behoven (Gustin 

Wiklund & Lindwall, 2012) där munvård är inkluderad.  
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Resultatet visar också ett samband mellan dålig munhälsa och allmänhälsan (Mozafari et 

al., 2015). Chtteau et al. (2013). Allmänhälsa innebär både fysiskt, psykisk och social 

hälsa. Till exempel har äldre personer med diabetes ökade risker för tandlossning. 

(Lindenmeyer, 2013). Det framkommer också att äldre personer med bristande munhälsa 

är mer benägna till malnutrition på grund av svårigheter att äta. Det kan till exempel bero 

dåligt anpassade proteser, karies, tandlossning eller muntorrhet. Socialt umgänge väljs 

ibland bort eller undviks om personen har svårt att äta, dålig andedräkt eller saknar 

tänder (Chtteau et al., 2013). Detta visar på betydelsen av att öka kunskapen om sambandet 

mellan munhälsa och allmänhälsa både för sjukvårdspersonalen, den äldre och dess 

anhöriga. Att förbättra munhälsan för den äldre kan ha positiva effekter på andra 

hälsoaspekter. Den äldres livskvalitet kan bli bättre inte bara socialt, men även genom att 

till exempel malnutrition kan undvikas om den äldre kan tugga maten och njuta av dess 

smaker.  

Bristande kunskaper har lett till att sambandet mellan munvård och allmänvård inte har 

setts. En orsak kan vara att munvård är skild ifrån den övriga allmänna vården (Öhrn & 

Andersson, 2006). Det är på den senaste tiden man har börjat forska och få evidens på att 

munhälsa har en stor inverkan på allmänhälsan, vilket har lett till ett ökat intresse och ökat 

behov av att utbilda sjuksköterskor och annan vårdpersonal om vikten av munhälsa och 

dess konsekvenser om den inte sköts vilket framkommer i resultatet av studier (Forsell et 

al., 2010). 

I flera studier bland annat Morishita et al. (2015) och Lindqvist (2012), framkommer att 

munhälsa inte prioriteras. Resultatet i Lindqvist (2012) studie visar att munhälsa oftast 

bortprioriteras av vårdare på äldreboende på grund av tidsbrist, okunskap om ämnet samt 

ibland på grund av personalens egen tandläkarskräck. Tidsbristen kan till exempel 

förklaras med att själva utförandet av munvården tar längre tid hos en patient med demens 

då patienten kan uppfatta munvård som en hotfull handling av vårdpersonalen, och svarar 

genom att vägra öppna munnen, bita i hop tänderna eller vända bort huvudet. Även slag 

och sparkar från patienten förekommer, vilket försvårar utförandet av munvården 

(Jablonski et al., 2011).  

Det har framkommit ur resultatet att munhälsa inte bara handlar om att borsta tänder. Det 

handlar också om att använda tandkräm, munskölj och tandtråd. Det är också viktigt att 

personer som har tandprotes tar hand om den på ett noggrant sätt. Detta görs bland annat 

genom att använda rengöringstabletter när de förvaras under natten (Duyck et al., 2016).  

Resultatet från (Duyck et al., 2016) studie visar fördelarna med att använda 

rengöringstabletter med proteser över natten, detta har en stor betydelse för munhälsan då 

rengöringstabletten har en stor bakteriedödande effekt samtidigt som studien visar att även 

att många äldre tycker det känns obehagligt att låta någon annan än de själva hantera deras 

proteser. Detta kan uppfattas som ett etiskt dilemma som kan förekomma i utförandet av 

munvård. För att underlätta omvårdnaden och utföra den etiskt korrekt, kan en tablett vara 

ett bra alternativ, då den äldres integritet respekteras genom att själv hantera sin egen 

protes och sjuksköterskan bara erbjuder en kopp med innehållande vatten och upplöst 

tablett. 

Det är också viktigt med regelbundna besök hos tandläkaren. Gaszynska et al (2014) visar i 

sin studie att tandläkarbesöken inte prioriteras för de äldre på ett boende. Av studien 

framkommer att sjuksköterskans brist på kunskap om munhälsans betydelse och 
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svårigheter att bedöma behovet av tandvård har lett till att tandläkarbesök bortprioriterats. 

Oavsett om den äldre har sina egna naturliga tänder kvar, eller har tandprotes, är vården av 

munnen lika viktig. Av detta kan slutsatsen dras om att kunskap om munhälsans betydelse 

hos sjuksköterskan behöver förbättras för att kunna uppnå en god omvårdnad i enlighet 

med Hendersons teorier och för att göra omvårdnaden individanpassad.  

I Paulsson et al. (2008) resultat diskuteras vem som bär huvudansvaret för personer på 

äldreboendet, och vem som även då har ansvar för att munhälsan utförs. Enhetschefen är 

huvudansvarig, men uppger att hen inte är insatt i den dagliga vårdrutinen. Sjuksköterskan 

har ansvaret för dagliga rutiner, men är främst ansvarig för den medicinska delen av 

omvårdnaden. Studien visar att det oftast är undersköterskan som uträttar den daglig 

hygienen och munvården hos de äldre och sjuksköterskan förlitar sig då på 

avvikelserapporter istället för muntliga rapporteringar vid skiftbyte. I omvårdnaden ingår 

dokumentation som en av sjuksköterskans uppgifter, men i Paulsson et al. (2008) studie 

visar det sig att munhälsoproblem inte alltid dokumenteras.   

McCormack et al. (2011) lyfter fram betydelsen av att ledningen ger förutsättningar och 

uppmuntrar till en lärande och utvecklande arbetsplats och en arbetsmiljö som ger 

möjligheter att utveckla en personcentrerad omvårdnad.  Det är viktigt att  ha en 

kommunikation med patienten för att möta den där den befinner sig i sitt tillstånd. För att 

få in munhälsa i den dagliga rutinen och möta varje patients egna behov är den 

personcentrerad omvårdnaden av betydelse.   

Andra instrument som kan användas är ROAG, de bedömnings instrument som patienten 

själv kan fylla i med eller utan hjälp av sköterskan och i journalsystemet Take Care, kan 

den dagliga “att göra listan” användas för att säkerställa munhälsans utförande. Ett annat 

sätt att försäkra sig om daglig munvård är att utöva ett interprofessionellt samarbete med 

tandhygienisten och till exempel sätta upp dennes råd om daglig munhälsa på den äldres 

badrumsskåp. Här påvisas vikten av kommunikation och information mellan 

vårdpersonalen. För att kunna optimera omvårdnaden, bör munhygienen ha en lika viktig 

del i omvårdnads processen som läkemedel, kalorimätning och andra viktiga 

omsorgsåtgärder (Sjögren et al., 2009). 

Av Wallace et al. (2014) resultat framkom att förutom ett utökat interprofessionellt 

samarbete mellan sjuksköterska och tandläkare/ tandhygienist så behövs både kunskap och 

mer utbildning om munhygien och hur man utför den. I en studie till exempel hade 

blödande tandkött och ansamling av plack reducerats märkbart efter att personalen fått 

utbildning om munvård (Kullberg et al., 2010). Resultatet från en liknande studie visar att 

ett förbättrat resultat av munhälsan hos de äldre på ett äldreboende inte hade försämrats 

efter ett och ett halvt år ett utbildningen (Sjögren et al., 2009). Paquette et al. (2014) visar 

att det finns intresse ifrån tandläkar professionens sida att inleda ett samarbete med 

allmänvården. En slutsats som kan dras utifrån detta fynd är att utbildning om munvård är 

av betydelse för sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom äldreomsorgen för att 

förbättra munhälsan. (Koo el al., 2016). Detta för att förstärka vikten av att daglig munvård 

ingår i övrig daglig hygien, utan risk att glömmas bort.  

Med enkla medel som daglig grundlig munvård, kan vi minska ekonomiska kostnader för 

individen och samhället. Coleman och Watson (2006) visar att ungefär $800 miljoner per 

år har sparats in genom att minska pneumonirelaterade sjukdomar inom äldreomsorgen 
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genom förbättrad munvård. Med kunskap och träning så kan även en svårhanterlig, ovillig 

patient få god munvård, och sjuksköterskans uppgift är att utöva god omvårdnad. 

 

Vidare forskning kan vara nödvändigt för att ytterligare se om ökad kunskap om munvård 

för vårdpersonal leder till minskade följdsjukdomar. Även läkare och andra professioner 

kan med ny kunskap om munhälsans betydelse medicinskt och ekonomiskt ta ett större 

ansvar för att informera patienter i förebyggande syfte (Paquette, 2014). Under tiden anser 

jag att vi som nyexaminerade sjuksköterskor har en viktig uppgift att fylla, genom att 

informera om detta när vi arbetar med äldre patienter. Kan vi bemöta patienten där den är, 

informera patienten om behov och stödja patienten i utförandet, då har vi handlat 

professionellt och i linje med Hendersons omvårdnads teorier (Gustin Wiklund & 

Lindwall, 2012). 

 

Med denna studie vill jag visa att Hendersons omvårdnadsprinciper är relevanta för 

munhälsa hos den äldre, genom att skapa en relation med den äldre för att tillgodose 

behov, då målet är att göra det dagliga livet så normalt som möjligt för patienten. 

Omvårdnadsprincipen att lära, det vill säga, lära patienten att acceptera sig själv i sin 

åldrande kropp och behovet av god munvård for att förebygga sjukdom och ohälsa är också 

av stor betydelse.  

 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte var vald metod en litteraturöversikt. Denna metod ansågs 

vara lämplig då det redan fanns ett stort urval av redan publicerade studier inom 

ämnesområdet. Dessutom var dessa olika studier genomförda med olika metoder vilket 

medförde att de kunde jämföras utifrån olika perspektiv och utgångspunkter (Forsberg & 

Wengström, 2016). Vetenskapliga artiklar som bedömts hålla kvalitet I och II är de artiklar 

som inkluderats, detta för att höja föreliggande studiers resultat. Valet av kvantitiva och 

kvalitativa studier möjliggjorde en mångfald av studier utifrån olika perspektiv, speciellt 

utifrån vårdgivarens och vårdtagarens perspektiv (Henricson, 2012). En intervjustudie hade 

kunnat genomföras och kunnat ge liknande resultat, dock hade metoden givit ett smalare 

resultat på grund av den begränsade mängden data, men med ett större djup (Forsberg & 

Wengström, 2016). Genom en semistrukturerad frågeställning hade äldre personer kunnat 

besvara frågorna utifrån sina egna perspektiv (Polit & Beck, 2017). En nackdel med en 

litteraturöversikt kan vara att författaren själv väljer ut de vetenskapliga artiklar som ska 

inkluderas. Detta förfaringssätt kan påverka resultatet negativt om författaren inte är 

objektiv och noggrann i sitt förfaringssätt med att söka data som besvarar studiens syfte.  

 

Till en början inkluderades artiklar som inte var äldre än 10 år gamla, detta ändrades dock 

tidigt i sökprocessen till äldre artiklar för att inte gå miste om artiklar som svarade på 

studiens syfte. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är forskning en färskvara där 

författaren bör vara uppmärksam på när studierna är publicerade, men då studier av god 

kvalitet var äldre än 10 år, inkluderades dessa av kvalitets skäl. Vidare gjordes inga 

avgränsningar geografiskt då författaren var intresserad av äldres munhälsa globalt. Detta 

kan ha påverkat resultatet då sjuksköterskans roll och ansvarsområde kan se olika ut i olika 

länder. Även andra faktorer kring olikheter vad det gäller munhälsa kan ha påverkat 

resultatet. I granskningen av vetenskapliga artiklar, kan aktuell forskning bland annat bidra 

till upptäckten av eventuella kunskapsluckor inom ett visst område (Polit & Beck, 2017).  
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Datainsamlingen skedde med hjälp av frisökning och datasökning i databaserna CINAHAL 

och PubMed. För att säkerställa att studierna var av god kvalitet, peer reviewed och 

vetenskapliga användes begränsningar i sökningarna. En fördel med en litteraturöversikt är 

att det generella forskningsspråket är engelska, ett språk författaren behärskar. Det visade 

sig att översättning till det svenska språket av inkluderade artiklars resultat var en 

utmaning då författaren ibland upplevde det svårt att översätta och välja rätt ord. Dock tror 

jag inte att detta har påverkat resultatet på något sätt, då jag har tagit hjälp av andra 

personer för att översätta så betydelsen blev rätt. Men det kan ha påverkat tillförlitligheten 

av studien negativt, eftersom tillförlitligheten ökar när två personer, eller fler, söker och 

bearbetar informationen (Forsberg & Wengström, 2016). Endast jag har själv läst 

artiklarna, däremot har fler personer hjälpt till med vissa delar av översättningen. 

 

Det hade varit givande att ta hjälp av bibliotekarie för att finna sökord som ansågs 

relevanta för att besvara studiens syfte då min kunskap inom databassökning var 

begränsad. Till stor del användes fritextsökning som sökmetod då detta gav träffar som 

annars inte hade upptäckts. Även så kallade Svenska MeSh-termer och Cinahl Headings 

användes för att vidgade träffarna utifrån studiens syfte.  

 

Granskning av inkluderade artiklar skedde genom att jag läste samtliga artiklar ensam. Att 

enbart en person granskade texterna kan anses påverka studiens resultat negativt då 

relevanta artiklar riskerade att missas på grund av språkförbistring eller slarv (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

 

Den geografiska bredden på inkluderade studier var intressant och öppnade upp för olika 

perspektiv. En nackdel kan anses vara de kulturella skillnader gällande vad olika 

professioner i de olika länderna gör. Ett exempel kan ses i den franska studien av Catteau 

med kollegor (2016) i den existerar inte professionen som vi i Sverige kallar tandhygienist. 

Å andra sidan fanns flera likheter såsom kunskapen om munvård och dess relation till 

andra sjukdomar, och att munvården blir sämre med ökad ålder och att vårdgivare i äldre 

omsorgen saknar ordentlig kunskap om vikten av munvård.  

 

SLUTSATS 

Syftet var att beskriva omvårdnad för god munhälsa av personer 65 år och äldre inom vård- 

och omsorgsboenden. Studien inleddes med att beskriva munnens anatomi och funktion 

samt sjukdomar kopplade till munnen. Bristande munhygien hos den äldre kan få allvarliga 

konsekvenser för allmänhälsan och påverka livskvaliteten. Under arbetets gång ökade 

kunskapen om vikten av god munvård och att bristande kunskap och utbildning hos 

vårdpersonalen har lett till onödigt lidande för de äldre och även ökade samhällskostnader. 

Även om ökat intresse för ämnet har lett till mer forskning är det nödvändigt att ny 

kunskap går från teori till praktik om en förändring ska ske. Alla kategorier av 

vårdpersonal och sjukvårdspersonal behöver utökad utbildning inom ämnet munhälsa och 

munvård, för att kunna tillgodose behov och implementera detta i omvårdnadsarbetet.  

 

Fortsatta studier 

En observationsstudie inom äldrevården skulle vara intressant att utföra. Detta för att i 

praktiken observera om och hur munvård inkluderas i den dagliga hygienrutinen och för att 

undersöka om ytterligare utbildning inom munhälsa skulle behövas för vårdpersonalen. 

Om en utbildning inom munhälsa tillhandahölls, skulle en följstudie efter utbildningen 

kunna ge svar på om ökad kunskap leder till en förändring i det dagliga arbetet, om 
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munhälsan prioriteras och inkluderas i dagliga hygienrutiner, samt att se om det blir någon 

förändring i journalföringen.  

 

Klinisk relevans 

Förhoppningen med denna studie är att lyfta fram vikten av god munvård samt att 

informera om vilka konsekvenser bristande munvård kan ha på allmänhälsan och 

livskvaliteten hos äldre. Kunskapen och informationen bör kunna användas av 

vårdpersonal på äldreboenden och andra omsorgsenheter då äldre personer är beroende av 

hjälp av personal i samband med skötsel av daglig munhygien . Denna information berör 

den egna personen, anhörig, all vårdpersonal inklusive enhetschefer. Enhetschefen kan få 

ekonomiska fördelar med detta, och hoppet är att det leder till vidareutbildning för 

vårdpersonalen inom ämnet munhälsa. Sjuksköterskan kan uppmana till daglig 

journalföring av utförd omvårdnad och delegera munvårdsrutiner i samband med övriga 

hygienrutiner till vårdpersonalen inom omsorgsarbetet hos de äldre. 
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Speciellt tack till Lotta Persson-Öhrn för goda middagar, uppmuntran och språkhjälp. Tack 
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vill även tacka min familj, vänner, kurskamrater och examinator för värdefulla 
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 Bilaga A 

 

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller).  

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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 Bilaga B           

        
Tabell 2. Matris med inkluderade vetenskapliga artiklar i resultatet. 

 

 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Duyck, J., 

Vandamme, K., 

Krausch-Hoffman, S., 

Boon, L., 

De Keersmaecker, K., 

Jalon, E., & 

Teughels, W. 

 

2016 

 

Belgien 

 

Impact of 

denture 

cleaning 

method and 

overnigh 

storage 

condition on 

denture 

biofilm mass 

and 

composition: 

A cross-over 

randomized 

clinical trial 

Att jämföra 

rengöring av 

löständer i 

kombination med 

övernatts 

förvaring, och 

studera 

beläggningar och 

bakteriebildning 

på löständer 

gjorda av akryliskt 

material. 

Fyra tillstånd, med 

två olika 

rengöringsmetoder 

och två övernatts 

förvaringar. Varje 

test genomfördes i 

en fem dagars 

period. 

Provtagning på 

beläggningar var 

genomförda i 

början och slutet 

av studien för att 

senare analyseras 

och jämföras. 

120 

(107) 

Förvaring över 

natten med en 

rengörings tablett, 

har en märkbar 

skillnad i 

avlägsning av 

bakterier och 

beläggningar. 

Dock gav inte 

resultatet någon 

större skillnad i 

bakterie mängd, 

med de två 

kombinerade 

metoderna. 

RCT 

I 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Forsell, M 

Sjögren, P 

Kullberg, E 

Johansson, O 

Wedel, P 

Herbst, B 

Hoogstraate, J 

2011 

Sverige 

 

Attitudes and 

perceptions 

towards oral 

hygiene tasks 

among geriatric 

nursing home staff 

Att bedömma 

vårdgivarnas 

attityd angående 

munvård hos 

äldre, före och 

efter utbildning i 

munhygien. 

Frågeställningar, 

för att ta reda på 

vilken kunskap 

som redan fanns, 

samt attityden för 

arbetet av 

munvård. Sen fick 

personalen 

utbildning, och 

fick sedan svara 

på samma frågor, 

senare gjordes 

analys av 

skillnaden innan 

och efter 

utbildningen. 

105 

(18) 

Vård personal 

uppfattade 

munvård som 

obehaglig, 

speciellt då 

vårdtagaren ofta 

var motvillig till 

hjälpen. Efter 

utbildningen 

uppfattas 

uppgiften enklare. 

Dock behövs mer 

studier över 

hurvida 

personalen 

upplever 

uppgiften, samt att 

vårdpersonal 

behöver mer 

utbildning i 

området 

munhälsa. 

(R) 

I 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Gaszynska, E., 

Szatko, F., 

Godala, M., & 

Gaszynski, T. 

2014 

Polen 

Oral health 

status, dental 

treatment needs, 

and barriers to 

dental care of 

elderly care home 

residents in Lodz, 

Poland 

Att fastställa oral 

status, och 

tandvårdsbehov 

samt identifiera 

barriärer för att 

underlätta 

tandvård hos äldre 

i äldreboenden i 

Lodz, Polen 

Cross-sectional 

studie, som 

innefattar 

undersökning 

samt 

frågeställningar 

som sedan 

sammanställdes 

och jämfördes 

315 

(56) 

Bara 5.8% av 

deltagarna hade 

tillräckligt många 

egna tänder,. 59,8% 

behövde tandäkarvård. 

Det är möjligt att 

förbättra 

informationen om 

vikten av god 

munvård, trots 

ekonomiska faktorer 

hos både vårdtagare 

och vårdgivare, 

genom att inkludera 

munvård och 

tandläkarundersökning 

i den generella 

hälsoundersökningen 

som görs en gång per 

år. 

(K) 

I 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Imai, S., & 

Mansfield, C. J. 

(2015) 

USA  

Oral health in 

North Carolina: 

Relationship with 

general health and 

behavioral risk 

factors 

Att titta på hur 

munhälsa 

påverkar 

allmänhälsan både 

fysiskt och 

psykiskt. Samt hur 

beteende och 

socioekonomiska 

faktorer kan 

påverka tandlöshet 

och munvård. 

BRFSS är en 

standard survey 

som används i 

hela USA, denna 

studie gjordes i 

North Carolina. 

Den görs vart 

annat år, och de 

senaste 3 studierna  

analyserades. 

Analysen var 

uppdelad i 2 delar, 

samt att de var 

uppdelade i åldern 

unde 65 år, eller 

över 65år. Jag 

valde att titta på 

den del som 

inkluderade över 

65år. 

43,622 

(0) 

Det finns starka samband 

mellan otillräcklig 

munvård , tandlöshet och 

allmänhälsan. 

Demografiska affekter, 

utbildning och ekonomi 

är några hälso relaterared 

risk faktorer. 

(P) 

II 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 



VI 

 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Kullberg, E., 

Sjögren, P., 

Forsell, M., 

Hoogstraate, J., 

Hebst. B., & 

Johansson, O. 

 

2010 

 

Sverige 

Dental hygiene 

education for 

nursing staff in a 

nursing home for 

older people. 

Rapport av en 

studie som 

utvärderat 

resultatet av 

återkommande 

utbildnings 

program för 

sjuksköterskor och 

vårdgivare på 

äldreboende. 

Undersökning 

gjordes av 

munstatus, innan 

studiens början 

och tre veckor 

senare gjordes en 

uppföljnings 

undersökning för 

att se om den 

upprepande 

utbildningen hade 

någon effekt. 

43 

(0) 

Återkommande 

munhygien 

utbildning för 

personal förbättrar 

munstatusen hos 

de äldre på 

äldreboendet. 

Förbättrad 

munhygien bidrar 

till förbättrad 

allmänhälsa, och 

minskar 

hälsovårds 

kostnader. 

K 

II 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Lindenmeyer, A 

Bowyer, V 

Roscoe, J 

Dale, J 

Sutcliffe, P 

2013, 

England 

Oral health 

awareness and 

care preferences in 

patients with 

diabetes: a 

qualitative study 

Att utforska 

patientens 

erfarenheter 

mellan munvård 

och diabetes typ 2. 

Relationen mellan 

munvård, diabetes 

och egen 

munhygien.  

Semi 

struktureread 

telefonintervjuer 

med stöd av ett 

frågeformulär. 

Svaren var sedan 

analyserade och 

katigoriserade 

efter teman. 

20 

(0) 

Det finns behov 

av information för 

sambandet mellan 

diabetes och god 

munhälsa, 

broschyrer och 

annat tryckt 

material bör finnas 

tillgängligt. 

(K) 

II 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Lindqvist, L 

Seleskog, G 

Wårdh, I 

Von 

Bultzingslöwen, I 

2012, 

Sweden 

Oral care 

perspectives of 

professionals in 

nursing homes for 

the elderly 

Att ta reda på vad 

olika professioner 

inom äldreboende, 

har för uppfattning 

av vad god daglig 

munvård består 

av. 

Kvalitativ design 

med individuella 

intervjuer med 

open-ending 

frågor. Data 

insamling. 

Statistik analys 

23 

(0) 

Vem som bär 

huvudansvaret för 

munvård verkade 

vara otydligt. 

Tidspress och 

dålig informerad 

personal var några 

av de 

huvudsakliga 

faktorer i denna 

studie. träning, 

struktur, 

information och 

uppföljning 

behövs för att göra 

detta till en daglig 

rutin hos all 

personal. 

(K) 

II 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Morishita, S 

Watanabe, Y 

Ohara, Y 

Edahiro, A 

Sato, E 

Takeo, S & 

Hirano, H 

2015, 

Japan 

Factors associated 

with older adults’ 

need for oral 

hygiene 

management by 

dental 

professionals 

Att undersöka 

behovet av 

munhygien hos 

äldre och att 

utveckla ett 

munvårds system 

på en regional 

nivå 

Frågeformular 

Av daglig rutin 

och 

tandläkarbesök. 

Som sedan 

sammanställdes 

till en analys 

425 

(53) 

Munvård hos äldre 

är ofta i behov av 

assistans av 

vårdpersonal, 

speciellt äldre som 

har dementia. Det 

är viktigt att att 

vårdpersonal får  

utbildning inom 

munvård 

(K) 

I 
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X 

 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Mozafari, P. M., 

Amirchaghmaghi, M., 

Moeintaghavi, A., 

Khajedaluee, M., 

Dorri, M., 

Koohestanian, N., & 

Abasianhoseini, L. S. 

 

2015 

 

Iran 

Oral health 

related quality 

of life in a 

group of 

geriatrics 

Att fastställa 

samband mellan 

munhälsa och 

livskvalitet hos 

äldre invivider 

som har blivit 

remitterade för 

tand eller käk 

problem, med en 

grupp som inte 

hade några 

problem. 

Två grupper, en 

kontroll grupp och 

en försöks grupp. 

En jämförelse av 

intervjuerna 

sammansattes 

sedan till en 

analys 

213 

(0) 

En del 

vardgssysslor var 

nedsatta i 

kontrollgruppen, 

men resultate visar 

att mer fokus på 

munvård behövs 

för att förbättra 

allmänhälsan hos 

äldre personer, 

dock behövs mer 

studier innan 

slutsatser kan dras 

och generalisera 

den allmänna 

äldre 

populationen. 

CCT 

II 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Paquette, D. W.,  

Bell, K. P., 

Phillips, C., 

Offenbacher, S., & 

Wilder, R. S. 

2014 

USA 

 

Dentists’ 

knowledge and 

opinions of 

oral-systemic 

disease 

relationships: 

Relevance to 

patient care 

and education 

Att utforska 

tandläkares 

kunskap och 

dokumentera deras 

utvärderingar kring 

evidens om 

förhållandet mellan 

munhälsa och 

systemisk sjukdom. 

Frågeformulär 

besvarades, sedan 

sammanställdes 

för en analys 

667 

(20) 

Sammanställde 

kunskapsnivån 

hos alla 647 

deltagare, vilket 

visade på kunskap 

om munhygien i 

relation till 

systemiska 

sjukdomar. Visade 

starkt stöd till 

utökat 

interprofessionellt 

arbete med 

hälsovården för ett 

utökat 

kunskapsområde 

till deras patienter 

för att främja 

allmänhälsan.  

K 

I 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Paulsson, G., 

Wårdh, I., 

Andersson, P., & 

Öhrn, K. 

 

2008 

 

Sverige 

Comparison of 

oral health 

assessments 

between nursing 

staff and patients 

on medical wards. 

Att jämföra 

vårdpersonal och 

patient 

värderingar när 

det kommer till 

munhälsa och se 

om det fanns 

skillnader eller 

likheter.  

Utvärdering av 

munnen gjordes 

dagligen med 

hjälp av utbildning 

av en 

tandhygieneist, 

samt ROAG, 

skalan användes 

för analys. 

152 

(0) 

Överlag så 

stämmde resultatet 

relativt bra 

överens, med hur 

vårdgivaren och 

patienten 

uppfattade 

munhälsans status, 

dock där det var 

skillnader, var det 

vårdgivarna som 

bedömde 

munstatus sämre. 

P 

II 

Matris över inkluderade artiklar  
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Preston, A. J., 

Kearns, A., 

Barber, M. W., & 

Gosney, M, A. 

2006 

England 

The knowledge of 

healthcare 

professionals 

regarding elderly 

persons' oral care 

Att jämföra 

vårdgivares 

kunskap om äldres 

behov av munvård 

på både akut och 

rehabiliterande 

nivårer på sjukhus 

samt äldreboende. 

En semi 

strukturerad 

frågeformulär dels 

för att ta reda på 

vårdgivarens egen 

tandvårds rutin 

och kunskap, samt 

kunskap om äldres 

munvård.  

Grupp 1 

115 

(15) 

 

Grupp 2 

75 

(0) 

Kunskap om 

äldres munvård 

saknades hos 

personal både på 

sjukhus och 

äldreboende.  

(K) 

I 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Sjögren, P., 

Kullberg, E., 

Hoogstraate, J., 

Johansson, O., 

Herbst, B., & 

Forsell, M. 

 

2009 

 

Sverige 

Evaluation of 

dental hygiene 

education for 

nursing home staff 

Att undersöka 

långtids effekten 

och status 

angeånde 

munhygien på 

personer som bor 

på äldreboende. 

Detta är en 

uppföljning av en 

studies som 

genomfördes ett 

och ett halvt år 

tidigare, då 

vårdgivare 

tillhandahöll 

munvårds 

utbildning . 

Plack och 

beläggning var 

mätt två år senare 

efter att 

utbildningen var 

genomförd. 

År 2006 

60 

(0) 

 

Uppföljning 

År 2008 

41 

(19) 

Munvårds 

utbildning för 

vårdgivare inom 

äldreomsorgen är 

viktigt för att 

kunna bibehålla en 

god munstatus hos 

äldre. Vidar 

utbildning är 

rekommenderat 

för att bibehålla en 

bra nivå på 

munvård för de 

äldre. 

K 

II 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Wallace, J. P., 

Blinkhorn, A. S., 

Blinkhorn, F., A. 

2014 

Australien 

An assessment of 

the educational 

value of service-

learning 

community 

placements in 

residential aged 

care facilities 

 

Att fastställa om 

tandhygienist 

studenter fick mer 

kunskap och insikt 

om munvård hos 

äldre på 

äldreboenden, 

efter praktik som 

var en dag i 

veckan i 12 

veckor.  

Fråge formulär var 

presenterat före 

praktiken, och 

efter praktiken för 

att jämföra 

kunskap om 

munvård hos 

äldre. Sedan 

jämfördes 

resultaten efter 

praktiken var 

slutförd. 

33 

(7) 

Studenterna 

rapporterade ökad 

kunskap inom 

medicin och 

tandvård angående 

äldre. Detta ledde 

till ett nytt intresse 

för 

tandvårdspersonal 

och vårdpersonal 

kan bättre 

identifiera 

problem och 

använda åtgärder. 

(P) 

I 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Watando, A, 

Ebihara, S, 

Ebihara, T, 

Okazaki, T, 

Takahashi, H, 

Asada, M, & 

Sasaki, H 

2004 

Japan 

Daily oral care 

and cough reflex 

sensitivity in 

elderly nursing 

home patients 

Att utforska 

vilken effekt 

grundlig munvård 

kan ha på nedsatt 

host reflex 

sensorer, vilket är 

en faktor i 

aspirataion 

pneumoni. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie, med en 

kontrollgrupp och 

interventionsgrupp 

som höll på i 1 

måndad. 

Uppföljning med 

statistikisk analys 

Grupp 1 

kontrollgrupp 

30 

(1) 

 

Grupp 2 

Interventionsgrupp 

30 

(0) 

En ihållande 

daglig munhygien 

kan minska risken 

för pneumoni 

genom förbättrad 

host-reflex 

sensorer i äldre 

personer 

(RCT) 

II 
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