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SAMMANFATTNING 

 

Munvård är en förutsättning för optimal munhälsa och en viktig indikator för den vård en 

patient får. En välfungerande munvård har stor betydelse för patienter som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning vid kritisk sjukdom. Intensivvårdspatienterna, speciellt de intuberade, 

har särskilda behov när det gäller munhygien. Ett av dessa speciella behov är att minska 

risken för infektion. Munfloran hos friska individer håller sig stabil över tiden, men förändras 

snabbt vid kritisk sjukdom och sjukhusinläggning till att bli en mer virulent bakterieflora i 

munhålan. Den förändringen inkluderar kolonisering av respiratoriska patogener i munnen 

och oropharynx som kan orsaka ventilatorassocierad pneumoni (VAP). Kritiskt sjuka 

patienters munhälsa kan riskeras på en intensivvårdsavdelning (IVA) av själva intensivvårds-

utrustningen, intensivvårdspatientens medicinska tillstånd eller behandlingar och patientens 

oförmåga att ta hand om sin egen munvård. Detta visar behovet av ansträngningar i form av 

ökad kunskap om effekten av munvårdsåtgärder som kan förbygga VAP hos intensivvårds-

patienten.  

 

Syftet är att belysa effekten av munvårdsåtgärder för att förebygga ventilatorassocierad 

pneumoni (VAP) hos intensivvårdspatienten. 

 

Den här systematiska litteraturstudien bygger på randomiserade kontrollerade studier (RKS) 

med systematisk sökning, urval, granskning och analys av data inhämtade från databaserna 

PubMed och CINAHL. 

  

De munvårdsåtgärder som visade sig ha förebyggande effekt på VAP var manuell tand-

borstning med barntandborste och tandläkarvård i kombination med klorhexidinmunsköljning 

i två olika koncentrationer, manuell tandborstning med låg-antibakteriell gel, manuell 

tandborstning med barn- och interdentaltandborste kombinerad med klorhexidin, elektrisk 

tandborstning med klorhexidin och elektrisk och manuell tandborstning i kombination med 

renat vatten. 

 

De munvårdsåtgärder som kan tillämpas för att förebygga VAP hos intensivvårdspatienter 

behöver inte vara omfattande eller tidskrävande. Billiga redskap som manuella tandborstar 

kan vara lika effektiva som elektriska tandborstar och kan kombineras med lättillgängliga 

medel som klorhexidin och förebygga VAP. Själva munvårdsåtgärderna bör vara i proportion 

till munnens status och behov av munvård. 

 

Nyckelord: Intensivvård, intensivvårdspatient, munvård, munvårdsåtgärd, VAP



 

ABSTRACT 

 

Oral care is a prerequisite for optimal oral health and an important indicator of the care a 

patient receives. A well-functioning oral care is of great importance to patients who are 

treated in an intensive care unit (ICU) due to critical illness. Intensive care patients, especially 

those who are intubated, have special needs regarding oral hygiene. One of these special 

needs is to reduce the risk of infection. The oral flora of healthy individuals stays stable over 

time, but rapidly changes in critical illness and hospitalization, to become a more virulent 

bacterial flora in the oral cavity. That change includes colonization of respiratory pathogens in 

the mouth and oropharynx that can cause ventilator-associated pneumonia (VAP). Critically 

ill patients' oral health may be at risk at an ICU because of the intensive care equipment, the 

patient's medical condition, or treatments and the patient's inability to take care of his or her 

own oral care. This demonstrates the need for efforts in the form of increased knowledge 

about the effect of oral care measures that can prevent the intensive care patient from 

receiving VAP.  

 

The aim of this study is to highlight the effect of oral care measures to prevent the intensive 

care patient from receiving VAP.  

 

This systematic review is based on randomized controlled studies with systematic search, 

selection, review, and analysis of data retrieved from PubMed and CINAHL databases.    

 

Oral care measures that were shown to have preventative effect on VAP were manual 

toothbrushing with children’s toothbrush and dental care in combination with chlorhexidine 

mouth rinse in two different concentrations, manual toothbrushing with low-antibacterial gel, 

manual tooth brushing with children’s toothbrush and interdental toothbrush combined with 

chlorhexidine, electric toothbrushing with chlorhexidine and electric and manual tooth-

brushing in combination with purified water.  

 

The oral care measures that can be used to prevent intensive care patients from receiving VAP 

need not to be extensive or time consuming. Inexpensive tools like manual toothbrushes can 

be as effective as electric toothbrushes and can be combined with readily available agents like 

chlorhexidine. The oral care measures should be in proportion to the mouth's health condition 

and need for oral care.  

 

Keywords: intensive care, intensive care patient, mouth care, oral care, VAP 
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INLEDNING 

Forskning visar att munvård är en förutsättning för optimal munhälsa och en viktig 

indikator för den vård en patient får. En frisk mun är viktig för att människan ska kunna 

bevara de mest grundläggande funktionerna, som att äta och dricka, men också för att 

förebygga allvarliga sjukdomar, bevara hälsan, livskvaliten och komfort (Nazarko, 2008). 

Daglig regelbunden munvård är självklar för individens basala munhygien och bevarande 

av munhälsan (O'Reilly, 2003), trots det är munvård ofta en förbisedd grundläggande 

omvårdnadsåtgärd inom vården (Nazarko, 2008).  

 

Friska tänder ansågs tidigare vara en tillräcklig markör för att definiera begreppet mun-

hälsa, till skillnad från idag, då begreppet utvecklats till att inkludera munnens funktion 

och tillstånd, men också välbefinnande och den allmänna hälsan (Andersson & Öhrn, 

2006). Det hälsorelaterade välbefinnandet med avseende på munhälsa och frisk mun är ett 

resultat av interaktionen mellan munhälsan och övriga kroppen (Sischo & Broder, 2011). 

Enligt Hugoson, Koch, Johansson och Odontologiska institutionen (2003) styrs männi-

skans hälsotillstånd av olika faktorer, såsom fysiologiska och psykologiska. De beskriver 

att ”Oral hälsa är en del av den allmänna hälsan och bidrar till fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande med upplevda och fullgoda orala funktioner satta i relation till individens 

förutsättningar samt frånvaro av sjukdom” (Hugoson et al., 2003, s. 140). God munhälsa 

innebär att ”munnens och de omgivande vävnadernas tillstånd bidrar till allmänt välbe-

finnande och möjliggör för individen att tala och delta i socialt liv utan tecken på sjukdom 

och obehag” (Andersson & Öhrn, 2006, s. 25). Dålig munhygien och oralsjukdom leder till 

påverkan på munhälsans status och den allmänna hälsan (O’Reilly, 2003; Andersson & 

Öhrn, 2006).  

 

Oförmåga att upprätthålla sin munhygien p.g.a. svår sjukdom och bristande munvård kan 

leda till utvecklade skador i munhålans strukturer (Nazarko, 2008). Dålig munhygien ökar i 

sin tur förekomst av patogener i munhålan. Dessa patogener kan aspireras i de nedre luft-

vägarna och orsaka infektioner i olika organ, t.ex. lungorna (Shay, Scannapieco, 

Terpenning, Smith, & Taylor, 2005). Kritiskt sjuka patienter är riskpatienter i behov av 

adekvat munvård och munhygien, särskilt de medvetslösa eller försvagade (Torrance, 

1990). Intensivvårdspatienter är en patientgrupp i den kritiskt sjuka populationen med hög 

risk för utveckling av lunginfektioner. En av dessa lunginfektioner är ventilatorassocierad 

pneumoni (VAP), som är en form av pneumoni till följd av respiratorvård i samband med 

överkolonisering av patogener i munhålan (Shay, Scannapieco, Terpenning, Smith, & 

Taylor, 2005). Enligt Munro och Grap (2004) är munvård en mycket viktig omvårdnadsdel 

och kan ha en avgörande effekt på intensivvårdspatienters generella hälsa (Munro & Grap, 

2004). Även om behovet av en adekvat munhygien för dessa patienter är en välkänd 

vårdprioritet blir munvården förbisedd av vårdpersonalen till fördel för det medicinska 

vårdbehovet (Torrance, 1990; Munro & Grap, 2004).  

BAKGRUND 

I den här litteraturstudien används Stubberuds och Gulbrandsens (2009) definition av 

intensivvård och intensivvårdspatient. Enligt författarna är ”kritisk sjukdom” ett mycket 

allvarligt hälsotillstånd som är livshotande. ”Intensivvård” är en högspecialiserad 

medicinsk-teknologisk vårdform avsedd att vårda patienter som har eller riskerar att 

utveckla svikt i en eller flera livsviktiga organ, vilket kan leda till kollaps i vitala 

funktioner, såsom respiration, cirkulation, metabolism och elimination.  
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På en ”intensivvårdsavdelning (IVA)” vårdas svårt sjuka och skadade patienter som inte 

kan vårdas på andra vårdavdelningar p.g.a. sviktande vitala funktioner och för att en IVA 

har resurser och kompetens för vård av kritiskt sjuka patienter. En patient blir ”intensiv-

vårdspatient” ”… när det föreligger hotande eller manifest akutsvikt i en eller flera vitala 

funktioner, och tillståndet ska vara partiellt reversibelt…” (Stubberud & Gulbrandsen, 

2009, s. 20).  

 

Bra munhälsa har visat sig vara viktig, inte enbart för själva välbefinnandet utan också för 

näring och korrekt läkning (Petersen, Bourgeois, Ogawa, Estupinan-Day, & Ndiaye, 2005), 

vilket innebär att munnens hälsostatus och munvård är viktiga faktorer i sjukdomar, efter-

som en god hälsostatus i munnen återspeglar den faktiska fysiska statusen hos en svårt sjuk 

patient. En god munhygien kan förhindra ytterligare komplikationer och främjar åter-

hämtning vid sjukhusvistelse (Konradsen, Trosborg, Christensen, & Pedersen 2012). 

Munnens anatomi och fysiologi 

Munnen uppfyller en rad olika fysiologiska funktioner. Två av de viktigaste fysiologiska 

funktionerna är relaterade till matsmältning och försvar (Torrance, 1990). Munhålan består 

av överkäke och underkäke. Läppar, kinder, tungan och svalg är munstrukturer uppbyggda 

av muskler som samarbetar för att möjliggöra munnens olika funktioner. Gommen är mun-

kavitetens valvformiga tak. Munslemhinnan täcker munhålans insida och har som uppgift 

att skydda mot skador och slitage. En frisk mun har rosa och icke såriga slemhinnor, rosa 

tunga, frisk andedräkt, oskadade tänder och tandkött (Grevér Sjölander, 1998). Munhålan 

är täckt med specialiserade celler, känsliga för smärta, beröring och temperaturvariationer. 

Munhålan bildar tillsammans med näsan och svalget de övre luftvägarna i det respira-

toriska systemet. Munhålan mynnar ut i svalget och svalget förbinder näshålan med luft-

strupen och munhålan med matstrupen. Svalget har som uppgift att transportera luft och 

föda (Bjålie, 1998). Pharynx, också kallad svalg, indelas i nasopharynx, oropharynx och 

laryngopharynx (Lewis, 2007). Oropharynx är den mellersta delen av svalget beläget i höjd 

med munhålan (Lindskog, 2004). Stora mängder dentalplack och bakteriekolonisation i 

saliv eller i oropharynx, verkar orsaka pneumoni (Langmore et al., 1998). 

 

Munnens mikroflora 

Människans munhåla koloniseras av över cirka 700 identifierade bakteriearter. Av dessa 

bakterier har över 400 arter hittats i den paradontala fickan. De resterande 300 arterna har 

identifierats i andra mundelar som tungan, munslemhinnan, kariesangripna områden och 

endodontala infektioner. Varje enskild individ antas ha mellan cirka 100 - 200 av dessa  

700 arter i munhålan, vilket innebär att det finns en stor variation i mikroflorasamman-

sättningen i munnen mellan olika individer. Vissa bakterier, som t.ex. Streptococcus 

species och Veillonella species, påträffas i de flesta individers munhålor, dock är majo-

riteten av dessa arter selektiva för en specifik plats i munhålan, såsom parodontal ficka, 

tungrygg och hårda gommen (Paster, Olsen, Aas, & Dewhirst, 2006). Sammanfattningsvis 

består munhålans normala mikroflora av gramnegativa- och grampositiva stavar samt 

gramnegativa- och grampositiva kocker. Dessa indelas i anginosusgruppen, mitisgruppen, 

salivariusgruppen och mutansgruppen (Lund, 2012). Svampar, som t.ex. candida, kolo-

niserar också den friska munnen och interagerar med den befintliga bakteriefloran, vilket 

kan gynna balansen i det orala ekosystemet (Krom, Kidwai, & Ten Cate, 2014). Alla dessa 

mikroorganismer är en del i den befintliga mikrofloran i munhålan hos friska individer och 

kan uppträda som opportunistiska patogener när det uppstår obalans i munnens naturliga 

miljö (Willberg, Välimaa, Gürsoy, & Könönen, 2014). Obalans i munmiljön kan även leda 

till parodontit, vilken är en kronisk inflammatorisk sjukdom som innebär att det 
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parodontala ligamentet bryts ner. Det medför att djupa paradontala fickor, så kallade 

tandköttsfickor, uppstår i tandvävnaden. Detta gynnar spridningen av anaeroba bakterier, 

vilket kan orsaka andra infektioner i kroppen (Yu et al., 2015). Munbakterier och 

parodontit i kombination med dålig munhygien kan påverka incidensen av lunginfektioner 

hos kritiskt sjuka patienter. Det verkar som om munkolonisering av potentiella respira-

toriska patogener, eventuellt främjade av parodontit och munspecifika bakterier, eller av 

parodontala sjudomar, bidrar till lunginflammation. Tänderna och tandköttskanterna är 

platser som gynnar bakteriell kolonisering. Paradontala fickor kan fungera som reservoarer 

för potentiella patogener som orsakar lunginflammation. Parodontit tillsammans med dålig 

munhygien eller ansamling av dentalplack kan främja uppkomsten av VAP hos intensiv-

vårdspatienter (Paju & Scannapieco, 2007). 

 

Tanden 

En frisk tand består av emalj, tandben, tandpulpa, tandkrona och tandrötter. Emaljen är en 

skyddande, vit, hård, glänsande vävnad som täcker hela tandytan. Tandben är en porös 

vävnad som utgör större delen av tandkroppen och behöver den skyddande emaljen eller en 

artificiell krona som skydd mot munbakteriernas angrepp. Tandkronan är den tanddel som 

kan ses ovanför tandköttlinjen. Tandpulpan är tandens mjuka inre vävnad och innehåller 

blodkärl, nerver och bindväv. Den förser tanden med näring under dess tillväxt och 

utveckling. Det parodontala ligamentet är tandens upphängningsapparat. Det är den vävnad 

som stödjer och håller tanden på plats, samt skyddar tanden och benet från stötar när det 

tuggas och bits. Tandrötterna är den del av tanden som sitter i benet under tandköttet. De 

brukar vara dubbelt så långa som kronan och är förankrade i käkbenet. Tandköttet, även 

kallad gingiva, täcker benet och omger tänderna. Friska tänder håller benvävnaden frisk. 

Dentalplack lagras kring tandköttet vid bristande munvård, vilket leder till blödande 

tandkött och tandinfektioner (Nazarko, 2008).  

 

Saliven 

Saliven har smörjande, rengörande, buffrande, remineraliserande och antibakteriella 

funktioner. Saliven är den vätska som finns i munhålan med uppgift att fukta och smörja 

munslemhinnan, samt spola rent i munnen (Grevér Sjölander, 1998). Saliven innehåller 

specifika medfödda immunologiska komponenter (Fitch, Munro, Glass, & Pellegrini, 

1999). Den är rik på bl.a. immunoglobulin A och bikarbonatjoner. Bikarbonatjoner 

neutraliserar de bakterieproducerande syrorna i munhålan, vilket skyddar tänderna från 

syrornas angrepp (Bjålie, 1998; Torrance, 1990). Under normala förhållanden producerar 

spottkörtlarna i munhålan cirka 1,5 liter saliv dagligen. En rätt balanserad saliv har 7,0 i 

pH-värde. Vid stimulering av munhålan kan salivsekretionen öka upp till ungefär  

4 milliliter/min (Torrance, 1990). Under vila produceras mellan 0,25 - 0,35 milliliter 

saliv/minut. Den salivproduktionen som uppstår vid tuggning, doft av mat eller sugning på 

surt är mellan 1 - 3 milliliter saliv/minut. Hyposalivering eller låga nivåer salivproduktion 

uppskattas till mindre än 0,7 milliliter/minut för stimulerad saliv och 0,1 milliliter/minut 

för saliv producerad i vila (Norden, 2002). Den stora salivproduktionen har som uppgift att 

spola rent i munnen så att munslemhinnan och tänderna blir rena (Torrance, 1990) genom 

att mekaniskt avlägsna dentalplack och mikroorganismer (Fitch et al., 1999). Saliven 

fungerar som smörjmedel genom att täcka födan och munslemhinnan vid förtäring, vilket 

skyddar munhålan från mekaniskt trauma. Saliven innehåller också höga halter kalcium 

som skyddar tändernas eget kalcium från att erodera. Ett pH-värde i saliven under  

7,0 minskar den kalciumstabiliserande funktionen med en märkbar tanddeminera-

liseringseffekt (Torrance, 1990).  
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Uppkomst av obalans i munhålan 

Munhälsan behöver ett välfungerande lokalt och systemiskt försvarssystem, eftersom 

munnen är ett viktigt gränssnitt mellan de interna och externa miljöerna i kroppen. Mun-

hålan ger en varm och fuktig miljö för en mängd olika bakterier. Vid normal munhälsa är 

inte detta ett problem, utan ett skydd som kan ge ett försvar genom att förhindra dominans 

av enskilda patogener (Torrance, 1990). Munhälsan påverkas av dentalplack, munnens 

mikroflora och själva munnens immunsystem (Munro & Grap, 2004). 

 
Dentalplack 

Dentalplack är en biofilm på tandytan, som ger ett mikrohabitat för mikroorganismer. 

Mikrobiell flora koncentreras i dentalplacken, vilket utgör en sammansatt miljö med sam-

beroende mikroorganismer inbäddade i bakterie- och salivprodukter. Dentalplack möjlig-

gör mikroorganismers adhesion till tandytan och till andra mikroorganismer. Dentalplack-

ackumulering ökar bl.a. genom bakteriell lagring av mikrobiella arter (Munro & Grap, 

2004). Tanden är den enda icke fällande kroppsytan i människokroppen. Det innebär att 

den har en distinkt yta för mikrobiell kolonisering där bakterienivåerna kan uppgå till  

1011 mikroorganismer per milligram dentalplack (Li, Kolltveit, Tronstad, & Olsen, 2000). 

En del föroreningar i munnen kommer från matrester som påverkar den mikrobiella florans 

komponenter genom att vara näringskälla för organismerna i dentalplacken. Tandstenar 

uppstår när mineraler lagras i dentalplacken. Därför är dentalplack en möjlig reservoar för 

patogener hos patienter med dålig munhygien (Munro & Grap, 2004) och kan spela en 

viktig roll som källa till uppkomsten av s.k. nosokomiala infektioner (Fourrier et al., 2000). 

Munfloran hos friska individer håller sig stabil över tiden, men förändras snabbt vid kritisk 

sjukdom och under de första 48 timmarna efter sjukhusinläggning. Därefter ändras mikro-

floran i både mun och oropharynx från vanliga övervägande grampositiva streptokocker 

och dentala patogener, till att bli övervuxen med gramnegativa organismer hos kritiskt 

sjuka patienter. Detta skapar en mer virulent bakterieflora, inklusive respiratoriska 

patogener i munnen och oropharynx, som kan orsaka ventilatorassocierad pneumoni 

(VAP) vid aspiration (Munro & Grap, 2004).  

 

Intubation 

Uppkomst och utveckling av VAP uppstår när en konstgjord yta, exempelvis en endo-

trakealtub, förbikopplar anatomiska barriärer, sådana som glottis och larynx mellan 

oropharynx och luftstrupen och underlättar bakterietransport från munhålan till lungan 

(Leibovitz et al., 2003; Munro & Grap, 2004). Sjukdomsmekanismerna som orsakar 

förändring i munnens mikrobiella flora är okända. Däremot kan den systemiska förändring, 

som följer insjuknande i en kritisk sjukdom i form av försämrat immunförsvar, minskad 

salivproduktion och försämring av de normala försvarsmekanismerna i munhålan, bidra till 

att öka risken för utveckling av VAP (Heo, Haase, Lesse, Gill, & Scannapieco, 2008). 

 

Muntorrhet 

Patienter med begränsat oralt intag, exempelvis intensivvårdspatienter eller medvetande-

sänkta patienter, upplever en märkbar störning av den normala munfunktionen och kräver 

noggrann munbedömning och munvård. Patienter utan stimuli för salivproduktion med 

ytterligare problem i form av ångest och smärta kan drabbas av muntorrhet. Munandning, 

syrgasterapi och intermittent munsugning är bidragande faktorer till muntorrhet hos 

intensivvårdspatienten. Dessutom kan orala luftvägar, endotrakealtub och oral matnings-

sond hålla patientens mun ständigt öppen (Fitch et al., 1999). Muntorrhet skadar slem-

hinnorna och ökar också vid den stress och ångest som generellt åtföljer kritisk sjukdom 
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(Fitch et al., 1999). Varje störning i munhålans fysiologi kan med sannolikhet minska 

effekten av immunförsvaret i munhålan och predisponera för infektion. Xerostomi, torr 

mun, kan också orsakas av sjukdom, läkemedel och dehydrering. Obehandlad muntorrhet 

kan snabbt leda till inflammation och infektion i munhålans slemhinnor, vilket är en 

ytterligare börda för den redan försvagade intensivvårdspatienten (Torrance, 1990). 

Minskad salivproduktion gynnar lagring av organiskt material i munhålan och en betydlig 

ökning av dentalplack runt tänderna. Det gynnar också ökad ansamling av beläggning på 

tungan och i munhålan. Muntorrhet kan också öka predispositionen för sårbildning och 

underlättar kolonisering av respiratoriska patogener härrörande från sjukhusmiljön. Alla 

dessa faktorer ökar risken för muninfektioner och kan äventyra patientens prognos (De 

Marco et al., 2013). De som kan ombesörja sin egen munvård har möjlighet att motverka 

muntorrhet med regelbunden munvård, men egna munvårdsaktiviteter är ofta begränsade 

eller omöjliga för intensivvårdspatienten (Fitch et al., 1999). 

Nosokomiala infektioner och VAP 

Nosokomiala infektioner är vårdrelaterade infektioner, så kallade sjukhusförvärvade 

infektioner. Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) är en undergrupp av dessa infektioner. 

VAP är en form av pneumoni som debuterar inom 48 timmar efter intubation eller trakeo-

stomi, samt vid start av mekanisk ventilation (Hanberger, 2016). VAP är en av de vanligast 

förekommande infektionerna inom intensivvården. Cirka 80 procent av vårdrelaterade 

pneumonier är förknippade med respiratorvård. Förekomsten av VAP är mellan  

20 - 70 procent och varierar mellan olika intensivvårdsavdelningar och intensivvårds-

patientkategorier (Socialstyrelsen, 2006). På intensivvårdsenheter i Europa har prevalensen 

för pneumoni och infektion i de nedre luftvägarna varit 46,9 procent respektive  

17,8 procent år 1992. Hög ålder, endotrakeal intubation, trakeostomi, mekanisk ventilation, 

organsvikt, tidigare antibiotikabehandling och längden på sjukhusvistelsen har varit några 

av riskfaktorerna för VAP och dödlighet bland intensivvårdspatienter (Vincent et al., 

1995). VAP är en lunginflammation orsakad av smittsamma mikroorganismer, som inte 

har varit närvarande eller har haft en inkubationstid vid tidpunkten då mekanisk ventilation 

startats. VAP indelas i tidigt debuterad, vilket inträffar under de första fyra dygnen av 

mekanisk ventilation, och sent debuterad VAP, som uppstår fem eller fler dagar efter start 

av mekanisk ventilation (Chastre & Fagon, 2002). Gramnegativa bakterier och gram-

positiva kocker är bland de vanligast förekommande patogener som orsakar utveckling av 

sjukhusförvärvad pneumoni. Risken för att utveckla VAP var 0,5 - 0,7 procent bland de 

patienter som behandlades med respirator i mer än 48 timmar på intensivvårdsavdelningar i 

Sverige mellan åren 2012 och 2014 (Hanberger, 2016). Forskning visar att de bakterier 

som brukar orsaka VAP koloniserar dentalplacken och munslemhinnan hos intensivvårds-

patienterna. I många fall uppstår denna kolonisering med ett stort antal bakterier, vilket 

innebär att dentalplack verkar vara en viktig reservoar för VAP-patogener hos intensiv-

vårdspatienten (Heo et al., 2008; Scannapieco, Stewart, & Mylotte, 1992). Detta visar 

också behovet av ansträngningar som kan förbättra munhygienen och minska mängden 

dentalplack och oropharyngealkolonisering hos intensivvårdspatienter (Scannapieco et al., 

1992). 

Intensivvårdspatienten 

Pneumoni innebär aspiration av patogener i de nedre luftvägarna och värdens oförmåga att 

rensa bort dem (Verghese & Berk, 1983; Heo et al., 2008). Det kan också vara så att 

patienter som läggs in på en IVA och har redan preexisterande bristande munhälsa, 

inklusive förfallna tänder och höga dentalplacknivåer, har ökad sårbarhet mot systemiska 
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sjukdomar. Detta kan i sin tur försvåra deras munvård (Jones, Munro, & Grap, 2011). 

Forskning visar att patienter som har varit friska innan ankomst till IVA, t.ex. trauma-

patienter, utvecklar överväxt av patogener i munhålan i samband med inläggning på en 

IVA. Dessa patogener befaras härstamma, antingen från patienternas egen ursprungliga 

munflora eller från omgivningen på intensivvårdsavdelningen. Dessa patogener sprider sig 

därefter från munnen till luftstrupen och in i lungorna och initierar VAP (Heo et al., 2008). 

Detta kan bekräfta forskningsresultat i Munro och Grap (2004) som visar att kritiskt sjuka 

patienters munhälsa kan riskeras på en IVA av själva intensivvårdsutrustningen, intensiv-

vårdspatientens medicinska tillstånd eller behandlingar och patientens oförmåga att ta hand 

om sin egen munvård (Munro & Grap, 2004). Försämring av den kognitiva eller motoriska 

förmågan hindrar patienten från att bibehålla en bra munvård. Sedering och långvarig 

läkemedelsbehandling är också inverkande riskfaktorer för att drabbas av VAP på en IVA 

(Marsh & Percival, 2006).  

 

Intensivvårdspatienterna, speciellt de intuberade, har särskilda behov när det gäller mun-

hygien. Ett av dessa speciella behov är att minska risken för infektion (McNeill, 2000). 

Dessa patienters kritiska tillstånd kräver den högsta professionella vårdstandarden. 

Intensivvårdspatienter kan ha fem gånger större risk att utveckla nosokomiala infektioner 

än de patienter som vårdas på vanliga vårdavdelningar. Lungan är ett av de organ som 

drabbas i vanliga fall av dessa infektioner. Intensivvårdspatientens specifika behov är 

relaterade till olika tillstånd som uppstår under intensivvårdsvistelsen. Dessa patienter 

drabbas av minskad salivproduktion och avvikande förändringar i salivens pH-värde, vilket 

kan bidra till förändringar i munhygienen och i munstrukturernas hälsa. Muntorrhet p.g.a. 

syrgasterapi och olika läkemedel som minskar salivproduktionen i kombination med otill-

räckligt oralt vätskeintag kan leda till inflammationer och sår i munslemhinnan, samt 

hindra munvården (Adam & Forrest, 1999). Endotrakealtuben kan hålla patientens mun 

konstant öppen, vilket också leder till muntorrhet (Fitch et al., 1999). Forskning visar att 

intensivvårdspatienter som är intuberade behöver munvård mycket ofta och i större 

omfattning än icke intuberade intensivvårdspatienter (Grap, Munro, Ashtiani, & Bryant, 

2003; Hanneman & Gusick, 2005). Intensivvårdspatienter med enteral och parenteral 

nutrition behöver också munvård i stor omfattning. Intensivvårdspatienter med tand-

implantat eller tandproteser kan utveckla problem i munslemhinnan och vara i behov av en 

regelbunden munhälsokontroll och adekvat munvård under intensivvårdsvistelsen (Yildiz, 

Durna, & Akin, 2013). 

Basal omvårdnad av munnen 

Intensivvårdspatienter är beroende av sina vårdgivare, särskilt sjuksköterskor för att upp-

rätthålla en god munvård. Enligt forskning utför sjuksköterskor munvård på intensivvårds-

patienter för att ge patientkomfort, men denna munvård är inte inriktad på att avlägsna 

dentalplack. Bedömning av mängden dentalplack i munnen på intensivvårdspatienten 

skulle kunna vara en viktig del i sjuksköterskans munhälsokontroll. Exempelvis tenderar 

dentalplack att ackumuleras på baktänderna, de så kallade molarer och premolarer, vilket i 

kombination med endotrakealtub och annan vårdutrustning kan försvåra munvården på 

intensivvårdspatienten (Jones et al., 2011). En förutsättning för att kunna ge kritiskt sjuka 

patienter en god munvårdsstandard kan vara utvecklad kunskap och förståelse om munnen 

och dess olika delars normala anatomi och fysiologi hos sjuksköterskan. En god munvårds-

standard kan också kräva kunskap om vikten av en adekvat munbefuktning, nutrition, oral 

mikrobiologi och effekten olika läkemedel, behandlingar och sjukdomar har på munnens 

hygien (Thurgood, 1994). 
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Omvårdnadens betydelse 

Även om munhälsan är viktig för individens allmänna hälsotillstånd, näringsintag och till-

fredställelse, så är den inte högprioriterad på sjukhus, mycket p.g.a. att kunskap om 

munvård inte är prioriterad i vårdyrkenas grundutbildning, vilket leder till teoretisk och 

praktisk kunskapsbrist. Trots att vårdpersonalen tycker att munhälsan är viktig, kan 

tidsbrist och känslor av obehag vid skötseln vara faktorer som bidrar till att munvård 

förbises i omvårdnaden (Andersson & Öhrn, 2006). Intensivvårdspatienten omhändertas i 

en komplex, högteknologisk miljö och har många behov (Yildiz et al., 2013). Intensiv-

vårdsjuksköterskan prioriterar den rätta vården för de omedelbara medicinska behoven 

intensivvårdspatienten har vid ankomst till intensivvårdsavdelningen. Förutom att planera 

och leverera omvårdnad i samband med de medicinska behoven, ansvarar intensivvårds-

sjuksköterskan för att bibehålla intensivvårdspatientens komfort och för att förhindra 

komplikationer, samt upprätthålla patientens funktion på högsta möjliga nivå. Att förhindra 

försämring av munhälsan, är en viktig del av detta ansvarsområde (Fitch et al., 1999).  

 
Jones, Newton och Bower (2004) har visat att det är väldigt få sjuksköterskor som 

använder sig av evidensbaserade bedömningsinstrument för inspektion av intensivvårds-

patientens orala behov, även om dessa redan finns. Författarna menar att detta kan bero på 

olika faktorer, t.ex. att sjuksköterskorna inte vet hur de kan använda bedömnings-

instrumenten, omedvetenhet om verktygens existens eller brist på insikt om behovet av 

förändring i tillämpning av utvärderingsmetoder för patientens orala behov. Dessutom 

handlar detta om en kunskapsförändring på avdelningen och hos individerna. Jones et al. 

(2004) noterade i sin forskning t.ex. att en del sjuksköterskor använder sig av muntork 

istället för tandborste för att rengöra munnen hos patienter som vårdas på en IVA, vilket 

tidigare studier visar vara en ineffektiv munvårdsmetod för bl.a. borttagning av dental-

plack. Forskarna kom fram till att en grupp sjuksköterskor kommenterade att deras 

patienter var tandlösa och därför inte i behov av munvårdsåtgärder. Detta forsknings-

resultat återspeglar bristande kännedom om aktuell evidensbaserad kunskap och de lokala 

rutinerna på intensivvårdsavdelningen. Även intuberade tandlösa intensivvårdspatienter 

bör ha både munslemhinnan och tungan tandborstad för att kunna upprätthålla en sund 

munmiljö (Jones et al., 2004).  

Hendersons omvårdnadsteori 

Omvårdnadsteorin om människans grundläggande behov härstammar från Hendersons 

(1969) syn på att människans sjukdom inte ska försämra en patients standard, utan snarare 

tvärtom. En sjuksköterska ska hjälpa patienten med dess munvård, oberoende av patientens 

hälsotillstånd och använda sig av rätt redskap för att utföra den. Han eller hon ska alltid 

klara av att ge munvård till de patienter som inte kan sköta sin munhygien på egen hand. 

Henderson (1969) betonar att tandborstning är en enkel handling för alla människor, men 

att det är svårt och riskfyllt att utföra en grundlig munhygien på svårt sjuka och med-

vetslösa patienter, samtidigt som få sjuksköterskor klarar av att utföra det säkert och 

riskfritt.  

Problemformulering 

Munhälsan har en central betydelse för människans upplevelse av välbefinnande. Kroppen 

och det allmänna hälsotillståndet påverkas om inte en god munhälsa upprätthålls, p.g.a. att 

munnen är ett av människans livsviktiga organ. Intensivvårdspatienten är beroende av 

avancerad intensivvård för sin överlevnad, men också av en god basal munvård som 
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bevarar funktionen i munhålan och förhindrar skador. Svår sjukdom kan göra patienten 

oförmögen att sköta sin munhygien. Brist på munvård orsakar bakterietillväxt i munnen, 

som kan spridas till de nedre luftvägarna och ge infektioner i form av VAP. Det kan 

försämra patientens status med ökat patientlidande och förlängd sjukhusvistelse som följd. 

Därför är god munvård av stor betydelse, men ofta förbisedd.  

SYFTE 

Syftet är att belysa effekten av munvårdsåtgärder för att förebygga ventilatorassocierad 

pneumoni (VAP) hos intensivvårdspatienten. 

METOD 

Ansats 

Den här systematiska litteraturstudien bygger på randomiserade kontrollerade studier 

(RKS). Bettany-Saltikov (2012) beskriver att RKS följer en explicit och noggrann 

forskningsmetod som möjliggör granskning av forskningsresultat och forskningssyfte. 

RKS studerar t.ex. behandlingseffekter på patienter (Bettany-Saltikov, 2012), vilket gör 

valet av RKS lämplig för att besvara den systematiska litteraturstudiens formulerade syfte i 

denna uppsats. 

 

Bettany-Saltikov (2012) beskriver att det finns två huvudtyper av systematiska litteratur-

studier: kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa systematiska litteraturstudier består 

enbart av kvantitativa originalforskningsstudier och kvalitativa systematiska litteratur-

studier består av enbart kvalitativa originalforskningsstudier (Bettany-Saltikov, 2012). I 

Polit och Beck (2012) framkommer att den kvantitativa ansatsen bygger på en noggrann 

studie av verkligheten. Kvantitativa forskare samlar empiriska bevis med hjälp av 

empiriska observationer. Forskaren använder sig av ett logiskt resonemang och en struktu-

rerad plan för att generera resultat, som är förankrade i verkligheten och inte i forskarens 

egen övertygelse. Genom att systematiskt definiera ett problem, välja relaterade begrepp 

härleds lösningen på det formulerade problemet. Den insamlade informationen är för det 

mesta kvantitativ, d.v.s. numerisk, vilken erhålls från en vedertagen mätning som är statis-

tiskt analyserad. Kvantitativ forskning ska uppfylla kraven på reliabilitet och validitet, 

d.v.s. noggrannheten och överensstämmelse i insamlade data. Resultatet i studien ska vara 

övertygande, instämmande och välgrundat (Polit & Beck, 2012).  

Design 

En systematisk litteraturstudie är en sammanfattning av högkvalitativa studier inriktade på 

att besvara en specifik fråga genom att försöka identifiera, välja, bedöma och syntetisera 

dess innehåll. Forskning av hög kvalité innefattar studier som har en tydlig och strikt 

design, i vilka resultatet kan granskas i avseende på tydligt sammanhang och forsknings-

syfte. Ett systematiskt tillvägagångssätt innebär ett opartiskt, objektivt och metodiskt sätt 

att identifiera, välja och värdera den forskning som ingår i en litteraturstudie. På så sätt kan 

uppkomsten av systematiska fel begränsas (Bettany-Saltikov, 2012). Systematiken innebär 

att själva forskningsmetoden kan upprepas och ge samma resultat eller utfall vid olika tid-

punkter, samtidigt som alla steg i forskningsprocessen ska vara tydligt redovisade, så att de 

kan upprepas av andra forskare (Bettany-Saltikov, 2012).  
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Urval 

Sökstrategierna och sökorden utformades utifrån PICOT enligt följande: 

Population/deltagare, Intervention, Comparative intervention/jämförelseintervention, 

Outcome/effektmått och Type of study/studietyp, vilket redovisades i Tabell 1.  

 

Tabell 1. PICOT-tabell 

Beskrivning Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Population 1:  

• Intensivvårdspatienter 

 

 

 

 

• ≥ 15 år 

• Män och/eller kvinnor 

• Patienter som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning, mekaniskt 

ventilerade  

• Intensivvårdsavdelningar 

• Kritisk sjukdom 

• Intensivvård 

• Omvårdnad 

• Muncancerpatienter 

• Munopererade patienter 

 

 

Intervention:  

• Munvårdsåtgärder 

• Alla tillgängliga typer av 

munvårdsåtgärder 

 

Comparative intervention: 

• Rutinmunvård 

 

 

 

Outcome: 

• Förebygga VAP 

• Kvantitativa resultat • Kvalitativa resultat 

Type of study: 

• Randomiserade 

kontrollerade studier 

(RKS) 

 

• År 2005-01-01 - 2016-09-30. 

• Alla världsdelar 

• Svenska, engelska eller spanska 

• Originalversioner publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter/refereed 

journals 

• Peer-reviews 

• Etiskt granskade 

• IMRaD-format 

• Icke randomiserade kontrollerade 

studier 

• Kohortstudier 

• Prospektiva och retrospektiva studier 

• Kvalitativa studier 

• Narrativa studier 

• Patientfall 

 

 

Enligt Bettany-Saltikov (2012) och SBU (2014) är PICOT en vedertagen metod som 

används för att strukturera och sortera en problemformulering i olika delar. Varje del 

används som stöd för att formulera sökord och sökstrategier. PICOT lämpar sig för studier 

om interventioner och diagnostik. De delar i PICOT som väljs i sökstrategin blir ett block 

av ämnesrelaterade söktermer och söksatser (SBU, 2014). Därefter kombinerades sökorden 

med hjälp av de booleska operatorerna AND och OR och söksträngar utformades. 

Operatorn OR styrde databasen att söka efter antingen den ena eller den andra söktermen 

eller alla söktermer i det utformade sökblocket. Synonymerna kombinerades med OR inom 

blocken och varje synonymblock kopplades samman med AND. Operatorn AND 

instruerade databasen att minst ett ord i varje sökblock fanns i referensen av varje sök-

resultat. Parenteserna kring varje block styrde databasen att söka söktermer och variabler i 
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en viss ordning. Avsikten med sökordskombinationerna var att sträva efter en logisk, 

träffsäker och bredare sökning i varje databas.  

 

Urvalet av alla vetenskapliga artiklar skedde enligt samma princip för att säkerställa 

urvalsprocessens kvalité och de utvalda artiklarnas relevans, vilket uppnåddes genom att 

omformulera inklusionskriterierna till ”ja”- eller ”nej”-frågor (Bettany-Saltikov, 2012). På 

så sätt kunde de artiklar som inte uppfyllde kriterierna för inklusion i början av urvals-

processen exkluderas. Dessutom säkerställdes att uteslutande relevanta studier inklu-

derades i litteraturstudiens resultat. Alla utvalda artiklar svarade ”ja” på frågorna, vilka 

redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Mall för bedömning av de vetenskapliga artiklarnas relevans 

 

Bedömning av de vetenskapliga artiklars relevans 

 

 

PICOT-beståndsdelar 

 

 

Inklusionskriterier 

 

Svar 

Populaton ≥ 15 år? 

Intensivvårdspatienter? 

Sederade eller icke sederade patienter? 

Intuberade eller icke intuberade 

patienter? 

 

 

Intervention Effekter av munvårdsåtgärder? 

 

 

Comparative intervention Rutinmunvård? 

 

 

Outcome Har de tillämpade munvårdsåtgärderna 

haft effekt, utebliven effekt eller 

negativ effekt i att förebygga VAP? 

 

Typ av studie Är studierna randomiserade 

kontrollerade studier? 

 

 

 

Urvalet styrdes av den systematiska litteraturstudiens syfte, problem samt inklusions- och 

exklusionskriterier. Studierna genomgick två olika sorteringsmoment. De identifierade 

studierna sorterades genom att ta bort dubbletter. Därefter lästes varje titel och abstrakt. De 

som ansågs vara relevanta lämnades kvar för vidare sortering och de irrelevanta sorterades 

bort. Då var det första sorteringsmomentet klart. De studier som ansågs vara relevanta efter 

första sorteringen skrevs ut i sin helhet för genomläsning. Det andra sorteringsmomentet 

skedde efter att varje studie lästs i sin helhet. De studier som inte motsvarade inklusions-

kriterierna och som inte besvarade syftet i litteraturstudien sorterades bort och de artiklar 

som blev kvar inkluderas i litteraturstudien för vidare kvalitetsgranskning. Urvalsprocessen 

visas i sin helhet i ett flödeschema, Figur 1.   

 

Kvalitetsgranskning 

Enligt SBU (2014) granskas artiklarnas kvalité för att hitta graden av systematiska fel i 

forskningsförfarandet och de aspekter som påverkade studiernas reliabilitet och validitet 
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(SBU, 2014). Kvalitetsgranskningen av de inkluderade RKS genomfördes med hjälp av 

Caldwells, Henshaws och Taylors (2011) checklista, vilken består av 18 frågor. Varje fråga 

kunde få upp till 2 poäng, nämligen: Ja (2), Nej (0) eller delvis (1). Totalt kunde varje 

studie få högst 36 poäng, vilket redovisas i bilaga 1 och 2. Studier med mindre än 20 poäng 

ansågs ha låg vetenskaplig kvalité och ej relevanta för den här litteraturstudien. 

 

Caldwell et al.:s (2011) checklista lämpar sig för kvalitetsgranskning av samma typ av 

studier, vilket var lämpligt i det här fallet, eftersom alla inkluderade studier i den här 

litteraturstudien är RKS. Dessa hade mellan 29 och 34 poäng av 36 möjliga poäng.   

 

 
 

Figur 1. Flödeschema som visar urvalsprocessen 

Inklusionskriterier 

Sökningen utformades att inkludera enbart RKS av alla tillgängliga munvårdsåtgärder, 

skrivna på svenska, engelska eller spanska, avsedda att förebygga ventilatorassocierad 

pneumoni (VAP) hos intensivvårdspatienter. Alla RKS som visade positiv, utebliven eller 

negativ effekt på VAP i sina resultat inkluderades. De inkluderade RKS bedrevs på 

patienter som vårdades på en intensivvårdsavdelning oavsett vårdlängd och var mekaniskt 

ventilerade. Sökningen avgränsades till patienter som var 15 år eller äldre. Män och 

kvinnor med alla diagnoser, utom de som uteslöts p.g.a. exklusionskriterierna, inklu-

Antal artiklar 

identifierade genom 

databassökning 
PubMed: n = 116 
CINAHL: n = 11 

Antal artiklar 

identifierade på annat 

sätt 
n = 0 

Antal artiklar efter att 

dubbletter tagits bort 
n = 118 

Antal artiklar efter 

genomläsning av titel 

och abstrakt 
n = 22 

Antal artiklar för 

fullständig 

genomläsning 
n = 22 

Antal artiklar att 

inkluderas i studien 
n = 11 

Antal artiklar 

borttagna efter 

genomläsning av titel 

och abstrakt 
n = 96 

Antal artiklar 

borttagna efter 

fullständig 

genomläsning 
n = 11 

för orsak till gallring 

se bilaga 3 
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derades. Studierna var originalartiklar, tillgängliga i sin helhet från alla världsdelar. Dessa 

var också kvalitetsgranskade, d.v.s. ”peer reviewed” av en forskningskommitté, ”referee”, 

och publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller i ”refereed journals”. Studiernas rapport-

framställning följde strikt ”IMRaD:s” format, vilket innebär att dessa redovisade forsk-

ningsprocessen i fyra olika avsnitt: Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion. Alla 

inkluderade studier var etiskt godkända av en etisk kommitté. Sökningen avgränsades till 

studier genomförda fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2016-09-30.  

 

I Bettany-Saltikov (2012) framkommer att kvantitativa systematiska litteraturstudier består 

enbart av kvantitativa studier i originalversioner som är vetenskapligt granskade (Bettany-

Saltikov, 2012). Resultaten från tidigare forskning är den mest relevanta informations-

källan för en systematisk litteraturstudie. Därför bör dess författare förlita sig enbart på 

forskningsrapporter som är primära källor, eftersom dessa är författade av de forskare som 

själva bedrev forskningen (Polit & Beck, 2012). Originalartiklar är primärkällor som utgör 

de mest aktuella uppdaterade källorna för ”peer reviewed” tidskrifter och som bidrar med 

information om framsteg och utveckling inom vård och behandling (Bettany-Saltikov, 

2012). De flesta vetenskapliga tidskrifter som inkluderar forskningsstudier har som grund-

princip att anonymt och oberoende göra en vetenskaplig granskning, ”peer-reviewing”, av 

de studier som söker vetenskaplig tidskriftspublicering. Dessa s.k. blinda ”peer reviews” 

har som syfte att garantera studieförfattarnas och granskarnas anonymitet. Tidskrifter som 

har denna policy är ”refereed journals” och har högre anseende än de tidskrifter som inte 

följer samma princip. Den vetenskapliga granskningen av studierna görs av en eller flera 

expertforskare, ”referees”, inom det berörda forskningsfältet före publicering och därmed 

garanteras forskningskvaliten i studierna (Polit & Beck, 2012).  

 

Etiskt godkännande av en etisk kommitté anses vara en indikator för reliabilitet och 

validitet i en vetenskaplig studie. Det garanterar att forskningen har bedrivits enligt 

professionella, etiska och vetenskapliga standarder (Bettany-Saltikov, 2012). Varje studie 

som inkluderades i den systematiska litteraturstudien svarade strikt mot litteraturstudiens 

syfte och uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna i den. Detta är en metod som 

garanterade att alla studier sorterades utifrån samma principer i alla urvalsfaser. Det fram-

kommer i Bettany-Saltikov (2012) att den systematiska litteraturstudiens författare måste 

skapa en tydlig standard så att urvalet av varje studie följer samma kriterier. Därför är 

inklusions- och exklusionskriterierna av stor betydelse för urvalet. De formulerades innan 

databassökningen påbörjades. SBU (2014) beskriver att urvalets mål är att sortera bort de 

studier som saknar betydelse för litteraturstudien, därför ansågs de studier som uppfyllde 

kriterierna för inklusion vara relevanta och inkluderades i litteraturstudien.  

 

Exklusionskriterier 

Forskning som innefattade patienter som hade genomgått oral kirurgi eller patienter med 

oral cancer exkluderades. Den patientgruppen antogs ha munvård och munbehandling som 

fokus redan vid ankomst till intensivvårdsavdelningen. Alla exkluderade studier redo-

visades i bilaga 3. 

Datainsamling 

Den sökta datamängden bestod av RKS som införskaffades i databaser och med kom-

pletterande sökmetoder. Den systematiska sökningen genomfördes i två olika steg. Först 

gjordes en test- och bredsökning parallellt i de utvalda databaserna Google Scholar, 

Cochrane Library, PubMed och CINAHL för att utforska ämnets relevans, antal träffar 

med förekommande rubriker, termer och sammanfattningar. Träfflistorna från test-
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sökningen granskades och fungerade som vägledning för omformning av den slutgiltiga 

sökstrategin, följaktligen den strategi som tillämpades i huvudsökningen av data (SBU, 

2104). Databaserna PubMed och CINAHL valdes för datasökningen av RKS p.g.a. att de är 

globala, täcker olika språk och innehåller ett brett utbud av vetenskaplig forskning inom, 

medicin och omvårdnad. Detta var relevant för syftet i litteraturstudien, eftersom 

omvårdnad är sjuksköterskans främsta kompetensområde (SBU, 2104). En manuell 

sökning genomfördes som komplement till den systematiska sökningen, men gav inga 

relevanta studier. Huvudsökningen gav de vetenskapliga artiklarna som ingick i litteratur-

studiens resultat. PICOT-sammanställningen översatt till söktermer för varje databas 

dokumenterades noggrant och systematiskt under hela sökningsprocessen i Tabell 3. 
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Tabell 3. PICOT-sammanställning översatt till söktermer för PubMed och CINAHL 

Beskrivning Söktermer i PubMed Antal 

träffar i 

PubMed 

Söktermer i CINAHL Antal 

träffar i 

CINAHL 

Population: 

 

s1 = “Critical Illness[MeSH] 

s2 = “Critical Care Nursing 

“[MeSH] 

s3 = “Critical Care”[MeSH] 

s4 = “Intensive Care 

Units”[MeSH] 

s5 = 

“Specialties,Nursing“[MeSH] 

s6 = “ICU”[All Fields] 

 

spopulation = s1 or s2 or s3 or s4 or 

s5 or s6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 587 

s1 = (MH “Critical Illness”) 

s2 = (MH “Critical Care 

Nursing+”) 

s3 = (MH "Critical Care+") 

s4 = (MH "Intensive Care 

Units+") 

s6 = ICU  

spopulation = s1 or s2 or s3 or s4 or 

s5 or s6 

61 420 

Intervention:  

 

s7 = “Mouth”[MeSH]” 

s8 = "mouth"[All Fields] 

s9 = “oral”[All Fields] 

s10 = "Mouth Diseases"[MeSH] 

s11 = "Oral Hygiene"[MeSH]  

s12 = "Oral Health"[MeSH] 

s13 = “Toothbrushing”[MeSH] 

s14 = "Dental 

Disinfectants"[MeSH] 

s15 = “Dental hygiene”[All 

Fields]  

s16 = “toothbrush”[All Fields] 

s17 = “Dental Care”[MeSH] 

s18 = "floss"[All Fields] 

s19 = "tongue"[All Fields] 

 

sintervention = s7 or s8 or s9 or s10 or 

s11 or s12 or s13 or s14 or s15 or 

s16 or s17 or s18 or s19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 079 818 

s7 = (MH "Mouth+") 

s8 = Mouth 

s9 = Oral 

s10 = (MH ”Mouth Diseases+”) 

s11 = (MH "Oral Hygiene") 

s12 = (MH "Oral Health") 

s13 = (MH "Toothbrushing") 

s14 = “Dental Disinfectants” 

s15 = “Dental hygiene” 

s16 = Toothbrush 

s17 = (MH "Dental Care+") 

s18 = floss 

s19 = tongue 

 

 

sintervention = s7 or s8 or s9 or s10 or 

s11 or s12 or s13 or s14 or s15 or 

s16 or s17 or s18 or s19 

91 129 

Population och 

intervention 

s20 = spopulation and sintervention  

10 858 

s20 = spopulation and sintervention 

1 073 

Comparative 

intervention: 

*) 

 

*) 

 

Outcome: *)  *)  

Type of study: 

 

 

stype = (Randomized Controlled 

Trial[ptyp]) 

stype and s20 1 159 

stype = (MH "Randomized 

Controlled Trials") 

stype and s20 52 

Avgränsning 

• 2005-01-01-

2016-09-30 

• Vuxna män 

och kvinnor 

• Svenska, 

engelska eller 

spanska 

s21 = ("2005/1/1"[PDat] : 

"2016/09/30"[PDat]) 

s22 = "humans"[MeSH]  

s23 = "adult"[MeSH] 

s24 = English[lang] OR 

Spanish[lang] OR Swedish[lang] 

 

 

 

 

 

 

 

Limiters: 

Published Date:  

2005-01-01 - 2016-09-30;  

Language: English, Spanish, 

Swedish;  

Human; Age  

Groups: All Adult 

 

Sammansatta 

söktermer 

s20 and stype and s21 and s22 and 

s23 and s24 

 

116 

s20 and stype och “limters” enligt 

cellen ovan. 11 

*) Inga avgränsningar i databassökningen avseende comparative intervention och outcome gjordes. Dessa hanterades i den manuella 

genomgången av sökträffarna enligt Figur 1.   
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Dataanalys 

Efter urval och kvalitetsgranskning av de inkluderade RKS påbörjades datanalysen 

(Bettany-Saltikov, 2012; SBU, 2014). Författaren läste studierna i sin helhet det antal 

gånger som var nödvändigt för att finna en fullständig förståelse av varje RKS:s resultat. 

Resultat om effekten av munvårdsåtgärder för att förebygga ventilatorassocierad pneumoni 

(VAP) hos intensivvårdspatienten extraherades och sammanställdes i form av text. Alla 

RKS:s resultat som var relevanta för syftet i den här systematiska litteraturstudien inklu-

derades och redovisades i Tabell 4. Alla RKS presenterades i en artikelmatris, bilaga 2. Det 

framkommer i Bettany-Saltikov (2012) att oavsett typ av extraherade data i ett resultat, ska 

den presenteras i narrativ form för att finna metoder som kan vara användbara i data-

analysen. Författaren beskriver att en statistisk resultatredovisning är möjlig då inter-

ventioner, fynden och designen är tillräckligt lika (Bettany-Saltikov, 2012). Även om alla 

inkluderade studier var RKS, skilde sig dessa i utformning av munvårdsåtgärderna och i 

sina utfall, vilket gjorde det nödvändigt med textredovisning av dataanalysen.  

Forskningsetiska överväganden 

Metoden för datasökning, dataurval, kvalitetsgranskning och analys genomfördes och 

redovisades systematiskt för att minska uppkomsten av systematiska fel. Artiklarnas 

resultat översattes ordagrant från engelska till svenska för att öka förståelsen av innehållet 

och förhindra missförstånd som kunde ha lett till textförvanskning eller tolkningsfel.  

Analysen av artiklarnas resultat var relevant för problembeskrivningen och motsvarade 

syftet i studien och inte författarens förväntningar eller förförståelse. Alla inkluderade 

artiklar var godkända av en etisk kommitté eller forskningspanel. Patienterna hade gett sitt 

medgivande att delta i forskningen via patienterna själva eller deras anhöriga.  

 

En litteraturstudie behöver inte ett godkännande av en etisk kommitté för sitt genom-

förande. Polit och Beck (2012), SBU (2014) samt Weingarten, Paul och Leibovici (2004) 

beskriver att den presenterade forskningen i de insamlade artiklarna för litteraturstudien 

ska innehålla en tydlig beskrivning om de etiska aspekter som har beaktas under forsk-

ningsprocessen. Det innefattar information om forskningens tillvägagångssätt, rätt till 

konfidentialitet som garanterar skyddet av patientens integritet och data. Det innebär också 

nyttjandekravet som syftar till att inte sprida den insamlade data till obehöriga och 

samtycke till att frivilligt delta i forskningen. Rätten att avbryta sitt deltagande bör finnas 

beskriven. Det ska också framgå om det har funnits ekonomiska intressen eller andra 

intressen i relation till forskningen. De analyserade artiklarna i litteraturstudien ska vara 

godkända av en forskningsetisk kommitté (Polit & Beck, 2012; SBU, 2014; Weingarten et 

al., 2004). 

RESULTAT 

 

Elva RKS redovisade effekten av åtta olika munvårdsåtgärder för att förebygga 

ventilatorassocierad pneumoni (VAP) hos mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. 

Fynden i alla dessa studier visade att munvårdsåtgärderna hade varierande effekt i 

förebyggande av VAP. Fem av dessa studier hade statistiskt signifikant effekt i att 

förebygga VAP hos interventionsgruppen. Munvårdsåtgärderna var i form av manuell 

tandborstning med barntandborste och tandläkarvård i kombination med klorhexidin-

munsköljning i två olika koncentrationer, manuell tandborstning kombinerad med 

klorhexidindiglukonat, manuell tandborstning med låg-antibakteriell gel, manuell 

tandborstning med barn- och interdentaltandborste kombinerad med klorhexidin, manuell 
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tandborstning med tandkräm i kombination med olika munsköljningsmedel, elektrisk tand-

borstning med klorhexidin, elektrisk tandborstning med tandkräm i kombination med olika 

munsköljningsmedel och elektrisk och manuell tandborstning i kombination med renat 

vatten. Statistiska signifikansen värderades utifrån p < 0,05 i alla studier, förutom i en 

studie som använde p < 0,025. Samtliga resultat sammanfattas och redovisas i Tabell 4.  

 

Manuell tandborstning med barntandborste och tandläkarvård i kombination med 

klorhexidinmunsköljning i två olika koncentrationer  

Bellissimo-Rodrigues et al. (2014) studerade effekten av manuell tandborstning med barn-

tandborste och tandläkarvård i kombination med klorhexidinmunsköljning i olika koncen-

trationer på intensivvårdspatienter. Munvårdsinterventionen påbörjades under de första  

48 timmarna från ankomst till intensivvårdsavdelningen t.o.m. 48 timmar efter förflyttning 

från IVA. Interventionspatienterna fick manuell tandborstning med barntandborste, tung-

skrapning och tandläkarvård i form av tandstensborttagning, tandrengöring av karies-

angrepp och tandextraktion. Munvården och tandvården avslutades vid varje tillfälle med 

klorhexidinapplikation i olika koncentrationer, 2 procent klorhexidingel för medvetslösa 

patienter och 0,12 procent klorhexidinlösning för patienter vid medvetande. Det 

tillämpades fyra till fem gånger i veckan. Resultatet visade lägre förekomst av infektioner i 

nedre luftvägarna hos interventionsgruppen och att tandvården var överlägsen rutinmun-

vården. Totalt räknat var frekvensen för utveckling av VAP per 1 000 ventilationsdagar 

mindre än hälften hos interventionspatienter jämfört med patienterna i kontrollgruppen, 

närmare bestämt 7,6 procent i interventionsgruppen mot 16,5 procent i kontrollgruppen. 

Dessa fynd visar tillsammans att interventionseffekten var statistiskt signifikant i före-

byggande av VAP (p < 0,05). En statistiskt signifikant biverkning relaterad till munvårds-

åtgärden observerades i form av irritation och intraoralblödning i munslemhinnan, vilket 

var mer frekvent hos interventionsgruppen än kontrollgruppen, 13,4 procent respektive  

6,3 procent.  

 

Manuell tandborstning kombinerad med klorhexidindiglukonat 

Lorente et al.:s (2012) munvårdsåtgärd bestod av manuell rengöring av interventions-

patienternas munhåla med klorhexidin och manuell tandborstning. Interventionsgruppen 

fick först sugning av oropharynxsekret samt rengöring av munhålans samtliga delar med 

gasväv indränkt i 20 milliliter 0,12 procent klorhexidindiglukonat. Därefter sprutades  

10 milliliter av samma lösning in i munhålan och sögs bort efter 30 sekunder. Detta kom-

pletterades med noggrann och manuell tandborstning av munhålans samtliga delar i  

90 sekunder. Munvårdsinterventionen genomfördes var åttonde timme, under tiden 

patienten fick mekanisk ventilation, vilket var i genomsnitt nio dagar. Resultatet visade 

ingen statistiskt signifikant skillnad i förekomsten av VAP mellan interventions- och 

kontrollgruppen (p = 0,75). Det fanns inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna gällande förekomsten av mikroorganismkolonisering som leder till tidig eller 

sen VAP-debut, nämligen 33 procent hos båda grupperna. Detta omfattade VAP orsakad 

av kolonisering med mikroorganismer i svalgfloran vid ankomst till intensivvårds-

avdelningen och förekomst av mikroorganismer som inte hittades vid ankomsten, men som 

detekterades under tiden på intensivvårdsavdelningen. Det innefattade också VAP orsakad 

av oidentifierade organismer under vistelsen på intensivvårdsavdelningen. Totalt förekom 

VAP hos 21 interventionspatienter under 1 993 dagar med mekanisk ventilation och hos  

24 patienter i kontrollgruppen under 2 175 dagar med mekanisk ventilation.   
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Manuell tandborstning med låg-antibakteriell gel  

Takeyasu et al. (2014) tillämpade munvård på intensivvårdspatienter som deltog i interven-

tionsgruppen efter eget utformad munvårdsschema, tre gånger per dag i tre dygn. Mun-

vården påbörjades med att torka ansiktet kring munnen med låg-antibakteriell fukt-

bevarande mungel. Näsan torkades invärtes med samma gel. Samma procedur tillämpades 

på läpparna och munhålans samtliga delar, samt endotrakealtuben. Tungbeläggningen 

rengjordes med samma gel. Tänderna borstades med manuell tandborste impregnerad med 

gelen. Odling t 

 

ogs från endotrakealtubens kuff strax efter extubation. Resultatet visade ingen förekomst 

av VAP hos interventionspatienterna. Det fanns en signifikant skillnad gällande 

kuffkontamination mellan interventions- och kontrollgruppen. Kontaminationen med VAP-

patogener var mindre hos interventionsgruppen. Detta angås vara en statistiskt signifikant 

effekt av munvårdsinterventionen (p < 0,05). En bifynd i resultatet visade att kuffkonta-

minationen för alla studiedeltagare var lägre hos patienter med fler tänder.  

 

Manuell tandborstning med barn- och interdentaltandborste kombinerad med klorhexidin 

Kim et al. (2014) utförde munvård på intensivvårdspatienter genom att följa ett munvårds-

program, vilket tillämpades av en tandläkare på den utvalda interventionsgruppen en gång 

per dag under 2,2 veckor i genomsnitt. Plackrengöring av tänderna genomfördes med både 

barn- och interdentaltandborste och plackrengöring av tungan gjordes med tungskrapa. 

Därefter rengjordes munhålans samtliga delar med gasväv indränkt i 0,5 procent klor-

hexidin. Interventionen visade signifikant effekt i form av minskad plackförekomst, 

minskad tandköttsinflammation och minskad kolonisering av Candida albicans på tungan 

och i saliven hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen, vilket var en 

statistiskt signifikant interventionseffekt på kolonieringen av VAP-patogener i munhålan  

(p < 0,05).   

 

Manuell tandborstning med tandkräm i kombination med olika munsköljningsmedel  

I Berrys, Davidsons, Masters, Rolls och Ollertons (2011) studie var interventions-

patienterna indelade i två olika grupper. Båda interventionsgrupperna fick munvård i form 

av tandborstning med mjuk barntandborste och icke skummande tandkräm tre gånger per 

dag. Därefter fick en interventionsgrupp munsköljning med natriumbikarbonatlösning 

varannan timme. Den andra interventionsgruppen sköljde munnen med 0,2 procent klor-

hexidinlösning två gånger per dag, samt munsköljning med sterilt vatten varannan timme 

under resterande tid. Interventionen genomfördes under de första fyra dagarna av intensiv-

vårdsvistelsen. Resultatet visade att även om bakteriekoloniseringen i munhålan minskade 

hos interventionsgruppen som fick munvård plus munsköljning med natriumbikarbonat-

lösning, fanns det inget signifikant samband mellan intervention och bakterietillväxt. 

Resultatet visade också att det inte fanns någon signifikant skillnad gällande plackkoloni-

sering mellan interventionsgrupperna och kontrollgruppen under interventionen. Före-

komsten av VAP var jämlikt fördelad mellan båda interventionsgrupperna, men mindre i 

kontrollgruppen. Därmed var interventionseffekten inte statistiskt signifikant (p ej 

tillgänglig). Likaså tillämpade Berry (2013) munvård på intensivvårdspatienter under 

intensivvårdsvistelsens första fyra dagar genom att också indela interventionspatienterna i 

två olika grupper. Munvården bestod av tandborstning med en mjuk, liten tandborste och 

standardtandkräm tre gånger per dag. Utöver det fick en interventionsgrupp munsköljning 

med 20 milliliter natriumbikarbonatlösning varannan timme. Den andra interventions-

gruppen sköljde munnen med 20 milliliter Listerine två gånger dagligen och med sterilt 

vatten varannan timme under resterande tid. Skillnaden jämfört med Berry et al. (2011) var 
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att den ena interventionsgruppen fick munsköljning med Listerine (Berry, 2013) istället för 

klorhexidinlösning. I likhet med den ovan beskrivna studien genomförd av Berry et al. 

(2011) kunde inga signifikanta skillnader observeras i interventionseffekten mellan 

interventions- och kontrollgruppen (p = 0,92). Detta visade att det inte fanns någon 

statistiskt signifikant effekt av studiens munvårdsåtgärder. Förekomsten av VAP var jämnt 

fördelad mellan grupperna, 4 procent i natriumbikarbonatgruppen, 5 procent i Listerine-

gruppen och 4 procent i kontrollgruppen i Berrys studie (2013).  

 

Munro, Grap, Jones, McClish och Sessler (2009) jämförde effekten av tre olika munvårds-

åtgärder hos tre olika interventionsgrupper på en intensivvårdsavdelning i samma studie. 

Grupp 1 fick munvård med oral svabb impregnerad med 5 milliliter 0,12 procent klor-

hexidin två gånger per dag var tolfte timme. Grupp 2 fick enbart tandborstning med barn-

tandborste tre gånger per dag och grupp 3 fick tandborstning med barntandborste tre 

gånger dagligen, plus munsköljning med 0,12 procent klorhexidin var tolfte timme.  

Grupp 4 var kontrollgruppen som enbart fick rutinmunvård. Tandborstning genomfördes i 

munhålans samtliga delar med Bioténe tandkräm och Bioténe munsköljningsmedel. 

Proceduren avslutades med att applicera Bioténe Oral Balance fuktgel på munhålas alla 

mjuka ytor och läppar. Munvården genomfördes under de sju första dagarna efter ankomst 

till intensivvårdsavdelningen. Mätresultatet enligt Clinical Pulmonary Infection Score 

(CPIS) visade ingen signifikant skillnad i utveckling av kontaminationsmängden  

VAP-patogener i lungorna eller förekomsten av VAP mellan interventionsgrupperna och 

kontrollgruppen. Varken klorhexidin, tandborstning eller kombinationen mellan dessa två 

munvårdsåtgärder hade en statistiskt signifikant effekt i förebyggande av VAP  

(grupp 1: p = 0,29, grupp 2: p = 0,95, grupp 3: p ej tillgänglig). Ett bifynd kunde 

konstateras i form av lägre förekomst av kontamination i lungorna, samt mindre förekomst 

av VAP hos de patienter som inte hade dessa symtom vid ankomst till intensivvårds-

avdelningen och som behandlades med klorhexidin. Gräns för statistisk signifikans sattes 

till p < 0,025 i den här studien.  

 

Elektrisk tandborstning med klorhexidin  

Pobo et al.:s (2009) munvårdsintervention genomfördes på intensivvårdspatienter var 

åttonde timme. Studiedeltagarna följdes upp i 28 dagar under intensivvårdsvistelsen. Mun-

vården på interventionspatienterna bestod av munrengöring med 0,12 procent klorhexidin-

diglukonat i kombination med elektrisk tandborstning av munhålans samtliga delar. 

Resultatet visade att både interventions- och kontrollgruppen drabbades av VAP efter i 

genomsnitt fjärde intubationsdagen. Det förekom inte någon statistiskt signifikant skillnad 

i tidig förekomst av VAP mellan grupperna (p = 0,55). Ungefär lika många patienter 

drabbades av VAP i interventions- och kontrollgruppen, vilket också visar att det inte fanns 

statistiskt signifikanta skillnader i total förekomst av VAP mellan grupperna. Elektrisk 

tandborstning påverkade inte fördelningen av organismer som förknippas med förekomsten 

av VAP-patogener. Munvårdsinterventionen med elektrisk tandborstning var ineffektiv och 

icke statistiskt signifikant för att förhindra förekomst av VAP-patogener hos interventions-

patienterna.  

 

I Needleman et al.:s (2011) intervention fick interventionspatienterna på en intensivvårds-

avdelning munvård med elektrisk tandborste impregnerad med 0,2 procent klorhexidin-

lösning. Munvården genomfördes fyra gånger per dag, två minuter per tillfälle från inskriv-

ningsdagen på intensivvårdsavdelningen t.o.m. femte intensivvårdsdagen. Enligt resultatet 

var förekomsten av specifika VAP-patogener låg under studien. Mätresultatet visade att det 

fanns en statistiskt signifikant minskad mängd bakteriekolonisering mellan dag ett och dag 



19 

 

tre och mellan dag tre och dag fem hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen 

(p < 0,05). Munvården med mekanisk tandborstning i kombination med 0,2 procent 

klorhexidin hade en statistiskt signifikant effekt i förebyggande av VAP-associerad 

bakteriekolonisering. 

 

Elektrisk tandborstning med tandkräm i kombination med olika munsköljningsmedel 

Prendergast, Jakobsson, Renvert och Hallberg (2012) studerade effekten av munvård 

tillämpad på intensivvårdspatienter enligt ett omfattande munvårdsschema två gånger per 

dygn från inskrivningstidpunkten på intensivvårdsavdelningen t.o.m. 48 timmar efter 

extubering. Interventionspatienterna fick munvård två gånger per dygn i form av tung-

skrapning följd av elektrisk tandborstning med Bioténe tandkräm och munsköljning med 

vanlig saltlösning. Därefter befuktades munslemhinnorna med Bioténe munsköljnings-

medel två gånger efter varandra under samma procedur. Läpparna smörjdes med Bioténe 

Oral Balance fuktgel. Munfuktighetskontroll gjordes varannan timme på interventions-

patienterna, samt befuktning med Bioténe Oral Balance fuktgel av munhålans samtliga 

delar. Tandborstningen avlutades om tandköttet började blöda. Resultatet visade att inter-

ventionspatienterna hade en kraftig försämring i den sammanlagda Modified Eilers’ Oral 

Assessment Guide (OAG) under tiden patienterna var intuberade, trots den omfattande 

munvårdsåtgärden. Det innebär att interventionspatienternas munstatus försämrades under 

studien och munvårdsåtgärden inte hade statistiskt signifikant effekt på intensivvårds-

patienternas munhälsa eller förebyggande av kontamination med VAP-patogener (p ej 

tillgänglig).  

 

Elektrisk och manuell tandborstning i kombination med renat vatten 

Yao, Chang, Maa, Wang och Chen (2011) tillämpade munvård enligt ett sju dagars mun-

vårdsprotokoll anpassat efter egen disposition. Munvården genomfördes 12 till  

15 minuter per tillfälle, två gånger per dag, på de intensivvårdspatienter som deltog i inter-

ventionen. Munvårdsproceduren påbörjades med sugning av laryngopharynxsekret. Där-

efter befuktades munhålan med renat vatten utvunnet från dialysenheten och elektrisk tand-

borstning av munhålans samtliga tandytor genomfördes. Därefter borstades tungan med 

mjuk barntandborste. Barntandborsten användes också för att massera både munhålan och 

tungan. Munhålan rengjordes därefter ytterligare med renat vatten och suktionssvabb. 

Munvårdsproceduren avslutades med sugning av laryngopharynxsekret. Resultatet visade 

att Oral Assessment Guide (OAG) poängen minskade hos interventionsgruppen efter tredje 

och fjärde interventionsdagen och planade därefter av t.o.m. sjunde och åttonde interven-

tionsdagen. Kontrollgruppen visade högre OAG-poäng vid samma tidpunkter. De genom-

snittliga OAG-poängen visade också en signifikant förbättring hos interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen. Detta tyder på att interventionsgruppen hade en signifikant 

bättre munhygien och oralhälsa än kontrollgruppen. Plackindex visade samma trend, d.v.s. 

interventionsgruppen visade signifikant minskat plackindex vid tredje och fjärde inter-

ventionsdagen, vilket hölls konstant vid den sjunde interventionsdagen jämfört med före 

interventionsstart och med kontrollgruppen som visade en signifikant ökning av dental-

plack under tiden. Den signifikanta förbättringen i munhygien och oralhälsa hos inter-

ventionsgruppen visade att munvårdsinterventionen hade en statistiskt signifikant effekt på 

den ackumulerade mängden VAP-patogener och förebyggande av VAP (p < 0,05).  
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Tabell 4. RKS resultatsammanställning av munvårdsinterventioner  

RKS Intervention 

(antal deltagare i respektive grupp) 

Mätinstrument 

(namn) 

Statistisk 

signifikans 

Kommentar 

 

Bellissimo-
Rodrigues et al. 

(2014) 

Brasilien 

I (127): Manuell tandborstning med barn-
tandborste, tungskrapning, tandstensbort-

tagning, tandrengöring av kariesangrepp, 

tandextraktion. Klorhexidinapplikation i 
munhålan: 0,12 procent klorhexidin-

lösning för patienter vid medvetande eller 

2,0 procent klorhexidingel för medvetslösa 
patienter. Utförd av en tandläkare, fyra till 

fem gånger/vecka. 
K (127): Enbart rutinmunvård: munren-

göring med spatel inlindad i gasväv och 

applikation av 0,12 procent klorhexidin-
lösning för patienter vid medvetande eller 

2,0 procent klorhexidingel för medvetslösa 

patienter. Utförd av en intensivvårds-
sjuksköterska, tre gånger/dag. Enbart män 

ingick i studien.  
 
Interventionsuppföljning:  

Munvården påbörjades under de första  
48 timmarna från ankomst till IVA t.o.m. 

48 timmar efter förflyttning från IVA 

• Simplified oral 

hygiene index 

• CDC/NHSN 

 

 
 

p < 0,05 

 
 

Berry 

(2013) 

Australien 
 

I (127): Manuell tandborstning med 

standardtandkräm tre gånger/dag och 

munsköljning med Listerine, två 
gånger/dag samt munsköljning med sterilt 

vatten varannan timme under resterande 

tid. 
I (133): Manuell tandborstning med 

standardtandkräm tre gånger/dag och 

munsköljning med natriumbikarbonat-
lösning, varannan timme. 

K (138): Rutinmunvård: manuell tand-

borstning med standardtandkräm tre 
gånger/dag och munsköljning med sterilt 

vatten varannan timme. > antal män i I och 

K. Lika många kvinnor i I och K.  
 
Interventionsuppföljning: Fyra dygn. 

• Munstatus enligt Beck 

och Yasko (1993) 

(n/a) 

• Pugins criteria  

• Kroppstemperatur 

• Blodprover 

• Förändring i bronkial-

sekret 

• Syrgasbehov  

• Thoraxröntgen 

• Kromogeniska 

geleplattor 

 
 

 

 

p = 0,92 

 

Ej statistiskt 

signifikant effekt av 

Listerine eller 
sodiumbikarbonat på 

VAP-patogener hos 

interventionsgruppen. 
 

 

 
 

Berry et al. 

(2011) 
Australien 

 

I Grupp B (33): Manuell tandborstning 

med icke skummande tandkräm tre 
gånger/dag och munsköljning med 

natriumbikarbonatlösning varannan 

timme. 
I Grupp C (33): Manuell tandborstning 

med icke skummande tandkräm tre 

gånger/dag och munsköljning med 
vattenlöslig klorhexidin två gånger/dag 

samt munsköljning med sterilt vatten 

varannan timme under resterande tid. 
K Grupp A (43): Rutinmunvård: manuell 

tandborstning med icke skummande 

tandkräm tre gånger/dag och munsköljning 
med sterilt vatten varannan timme.  

> antal män i A och B. 
 
Interventionsuppföljning: Fyra dygn. 

• Pugins criteria  

• Kroppstemperatur 

• Blodprover  

• Förändring i bronkial-

sekret 

• Syrgasbehov 

• Thoraxröntgen 

• Kromogeniska 

geléplattor 
 

 

p (n/a) Ingen statistisk 

signifikans. Åttonde 
studiedagen uppfyllde 

enbart åtta 

interventionspatienter 
och en patient i 

kontrollgruppen 

kriterierna för VAP. 
 

Kim et al. 

(2014)  
Sydkorea 

I (29): Manuell tandborstning med barn- 

och interdentaltandborste, tungskrapning 
och munrengöring med klorhexidin-

indränkt gasväv en gång/dag. 

K (27): Rutinmunvård (n/a).  
Ej stor skillnad i antal män i I och i K. 

> antal kvinnor i I. 
 
Interventionsuppföljning: 2,2 veckor. 

 
 

 

• DMFT  

• PI 

• GI 

• CAL 

• Lindhes Grading 

• Nickersons odlings-

media 
 

p < 0,05 

 
 

Statistiskt signifikant 

effekt i minskad tand-
plack, tandkötts-

inflammation och 

Candida albicans på 
tungan och i saliven. 

Minskad kolonisering 

med VAP-patogener i 

munhålan. 
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RKS Intervention 

(antal deltagare i respektive grupp) 

Mätinstrument 

(namn) 

Statistisk 

signifikans 

Kommentar 

 

Lorente et al. 

(2012)  
Spanien 

I (217) Rutinmunvård var åttonde timme 

kombinerad med manuell tandborstning av 
munhålans samtliga delar under  

90 sekunder. 

K (219): Enbart rutinmunvård: påbörjad 
med sugning av den oropharynx, följd av 

munrengöring med gasväv indränkt i  

20 milliliter 0,12 procent klorhexidin-
diglukonat och besprutning med  

10 milliliter av samma lösning i munhålan. 

Därefter rensugning av oropharynx efter  
30 sekunder, var åttonde timme.  

> antal män i I och K. 
 
Interventionsuppföljning: Nio dagar 

• Förändring i bronkial-

sekret 

• Kroppstemperatur  

• Blodprover 

• Vita blodkroppar 

• Thoraxröntgen 

• PIRO 

• SOFA 

 

p = 0,75 

 

Ej statistiskt 

signifikant skillnad i 
förekomsten av VAP 

mellan interventions- 

och kontrollgruppen. 
Inga statistiskt 

signifikanta skillnader 

gällande förekomsten 
av VAP-patogener 

som leder till tidig 

eller sen VAP-debut.  

Munro et al. 

(2009) 

USA 

I Grupp 1 (44): Enbart oral svabb 

impregnerad med klorhexidin morgon och 

kväll.  
I Grupp 2 (49): Enbart manuell tand-

borstning tre gånger per dag. 

I Grupp 3 (48): Manuell tandborstning tre 
gånger dagligen kombinerad med 

klorhexidin var tolfte timme.  

K Grupp 4 (51): Rutinmunvård (n/a).  
> antal män i K. 
 
Interventionsuppföljning: Sju dagar.  

• CIPS  
• Thoraxröntgen 

Grupp 1: p = 0,29 

Grupp 2: p = 0,95 

Grupp 3: p = (n/a) 

 

 

 

Ingen statistiskt 

signifikant skillnad 

visades i utveckling av 
kontaminations-

mängden i lungorna 

eller förekomsten av 
VAP. Vilket innebär 

att varken klorhexidin-

glukonat eller tand-
borstning hade 

förebyggande effekt på 
VAP. Tandborstning 

hade ingen förbättrad 

effekt av klorhexidin. 

Needleman et al. 

(2011) 
Storbritannien 

I (23): Elektrisk tandborstning med 

klorhexidin, 2 minuter, fyra gånger/dag. 
K (23): Munsvabbrengöring med 

klorhexidin, 2 minuter, fyra gånger/dag. 

 > antal män i I och K. 
 
Interventionsuppföljning: Fem dagar. 

• Periodontal sond 

(CPITN-C, Ash 
Dentsply, Addlestone, 

UK)  

• Turesky modification 

of the Quigley and 

Hein plaque index  

p < 0,05 

 

 

Statistiskt signifikant 

minskad mängd  
VAP-patogener hos 

interventionsgruppen. 

Pobo et al. 

(2009) 
Spanien 

I (74): Rutinmunvård var åttonde timme i 

kombination med elektrisk tandborstning 
av munhålans samtliga delar.  

K (73): Enbart rutinmunvård var åttonde 

timme: munrengöring med gasväv 
indränkt i 20 milliliter 0,12 procent klor-

hexidindiglukonat och munsköljning med  

10 milliliter av samma lösning. Rensug-
ning av munhålan efter 30 sekunder.  

> antal män i I och K. 
 
Interventionsuppföljning: 28 dagar. 

• Förändring i bronkial-

sekret 

• Kroppstemperatur 

• Vita blodkroppar 

• American Thoracic 

Society/Infectious 

Diseases Society of 

America guidelines  

• The Kaplan-Meier 

method 

p = 0,55 

 

Interventionen visade 

ingen statistiskt 
signifikant effekt i 

förekomsten av VAP, 

vilket innebär att 
elektrisk tandborstning 

inte påverkade 

fördelningen av 
organismer som 

förknippas med 

förekomsten av  
VAP-patogener.  

Prendergast et al. 

(2012) 

USA 

I (25): Tungskrapning och elektrisk-

tandborstning med Biotène tandkräm samt 

munsköljning med saltlösning. Befuktning 

av munslemhinnor med Biotènelösning, 
läppbefuktning med befuktningskräm. 

Genomförd två gånger/dygn. 

K (31): Manuell tandborstning med 
freshmint fluortandkräm av munhållans 

samtliga ytor och munsköljning med steril 

saltlösning. Slutligen, smörjning av 
munhåla och läppar med fuktgivande 

medel. Genomförd två gånger/dygn.  

> antal kvinnor i K. 
Interventionsuppföljning: Munvården 

påbörjades under de första 48 timmarna 
från ankomst till IVA t.o.m. 48 timmar 

efter extubation. 

 

 

 

 
 

• OAG 

 

P (n/a) Interventionen visade 

ingen statistiskt 

signifikant effekt. 

Interventions-
patienternas munstatus 

försämrades under 

studien, vilket kan öka 
risken för ökad 

kolonisering av  

VAP-patogener i 
munhålan.  



22 

 

RKS Intervention 

(antal deltagare i respektive grupp) 

Mätinstrument 

(namn) 

Statistisk 

signifikans 

Kommentar 

 

Takeyasu et al. 

(2014) 
Japan 

I (58): Ansiktet kring munnen, näsan, 

läpparna, munhållans samtliga delar och 
endotrakealtuben torkades med låg-

antibakteriell gel. Kontaminerande 

partiklar som var svåra att avlägsna 
torkades bort med samma gel. Icke tand-

lösa patienter fick manuell tandborstning 

med Isodine. Därefter fuktades munhålans 
samtliga delar inklusive endotrakealtuben 

med samma gel. Slutligen smörjdes mun- 

och läppar med fuktbevarande gel eller 
vaselin. Genomförd tre gånger/dygn.  
 
K (84): Ansiktet kring munnen, näsan, 

läpparna, munhållans samtliga delar och 

endotrakealtuben torkades med Isodine. 

Kontaminerande partiklar som var svåra 

att avlägsna torkades bort med oxydol-

lösning. Icke tandlösa patienter fick 
manuell tandborstning med Isodine. 

Därefter fuktades munhålans samtliga 

delar, inklusive endotrakealtuben en gång 
till med Isodine. Slutligen smörjdes mun- 

och läppar med fuktbevarande gel eller 

vaselin. Genomförd tre gånger/dygn.  
> antal män i I och K. 
 
Interventionsuppföljning: ca tre dygn. 

• Kontrastmedel 

• Digitalkamera 

• Bildbehandlings-

program Adobe 

Photoshop CS2 

  

p < 0,05 

 

Statistiskt signifikant 

minskad konta-
mination i 

endotrakealtubens 

kuff, vilket kan hindra 
uppväxt av  

VAP-patogener i 

munhålans samtliga 
delar.  

Yao et al. 

(2011) 

Taiwan 
 

 

I (28): Sugning av laryngopharynx före 

och efter själva munvårdsåtgärden. 

Befuktning av munhålan med renat vatten 
från dialysenheten. Därefter elektrisk 

tandborstning av samtliga tandytor. 

Manuell tandborstning och massage av 

munhålans samtliga delar med mjuk 

barntandborste. Rensning av munhålan 

med renat vatten och suktionssvabb. Två 
gånger/dag 15 - 20 minuter. 

K (25): Sugning av laryngopharynx. 

Befuktning av läppar med munsvabb och 
renat vatten. Avslutades med sugning av 

laryngopharynx. Två gånger/dag  

15 - 20 minuter. > antal kvinnor i I.  
 
Interventionsuppföljning: Sju dagar. 

• GCS 

• OAG  

• the Turesky-Gilmore- 

Glickman 
Modification of 

Quigley-Hein Plaque 

Index 

• CPIS 

 

 
 

 

p < 0,05 

 

Statistiskt signifikant 

effekt på den ackumu-

lerad mängd  
VAP-patogener, vilket 

minskade hos inter-

ventionsgruppen 

jämfört med kontroll-

gruppen.  

 
Munvårdsinterven-

tionen visade också en 

statistiskt signifikant 
effekt gällande för-

bättrad munhygien 

och munhälsa, vilket i 
sin tur hindrade 

kolonisering av  

VAP-patogener i 
munhålan.  

I: interventionsgrupp. K: kontrollgrupp. n/a: not available, syftar på ej tillgänglig beskrivning. CDC/NHSN: the Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC)/National Healthcare Safety Network [NHSN]. DMFT - decayed missing and filled teeth index, tooth 
mobility index. PI - Löes och Silness plackindex. GI - gingivalindex. CAL - clinical attachment loss. Tandrörlighetsindex enligt Lindhes 

Grading. Nickersons odlingsmedia. CPIS - Clinical Pulmonary Infection Score. OAG: Eilers’ Oral Assessment Guide. Response and 

Organ dysfunction (PIRO) score for VAP. Sepsis-related Organ Failure Assessment (SOFA) score. 

 

Sugning av munhålan och svalget i samband med munvårdsåtgärden och vid behov 

tillämpades för alla studiedeltagare i de elva RKS. Studiedeltagarna fick också befuktning 

av munhålan och läppar. 

 

De munvårdsåtgärder som visade en statistisksignifikant effekt för att förebygga VAP var 

manuell tandborstning med barntandborste och tandläkarvård i kombination med klor-

hexidinmunsköljning i två olika koncentrationer, manuell tandborstning med barn- och 

interdentaltandborste kombinerad med klorhexidin, manuell tandborstning med låg-

antibakteriell gel, elektrisk och manuell tandborstning i kombination med renat vatten och 

Needleman et al.:s (2011) munvårdsåtgärd elektrisk tandborstning med klorhexidin. Alla 

dessa fem munvårdsåtgärder var omfattande avseende rengöring av munhålan och svalget. 

Samtidigt visade de en tydlig minskad kolonisering av VAP-patogener i dessa områden. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den här litteraturstudiens syfte besvaras genom att systematiskt sammanställa effekten av 

åtta olika munvårdsåtgärder från elva RKS genomförda på intensivvårdspatienter. Bettany-

Saltikov (2012) beskriver att RKS är studier av hög kvalité som lämpar sig för att ut-

värdera interventioner och behandlingar. Kvantitativa litteraturstudier kan enbart bestå av 

kvantitativa forskningsresultat Bettany-Saltikov (2012). Metodens reliabilitet har uppnåtts i 

den här systematska litteraturstudien genom att systematiskt följa varje steg i arbets-

processen från valet av ämne, sökning av lämplig litteratur och data, dataurval, fyndanalys 

och redovisning av resultatet. Alla dessa steg redovisas i figurer och tabeller. Detta är en 

förutsättning för att kunna uppnå en hög grad av validitet, dvs. att det insamlade resultat 

från de analyserade RKS motsvarar det formulerade syftet i den här litteraturstudien. De 

redovisade munvårdsåtgärderna kan generaliseras och genomföras på intensivvårds-

patienter, men också på andra patientgrupper som är i behov av tillförlitlig munvård för att 

förebygga VAP.  

 

Datasökningen utformades med tydliga avgränsningar för att enbart söka RKS fr.o.m.  

2005-01-01 t.o.m. 2016-09-30. Sökningen gav två studier genomförda 2009 och nio studier 

genomförda mellan 2011 och 2014. Detta kan ha bidragit till att införskaffa aktuell 

kunskap av hög kvalité inom det studerade ämnet. Sökningen utökades genom att söka 

efter studier skrivna på svenska, engelska eller spanska med anledning av att den här 

litteraturstudiens författare behärskar dessa språk, dock gav sökningen enbart RKS skrivna 

på engelska. Alla studier hittades i databaserna PubMed och CINAHL. Dessa databaser 

(SBU, 2014) valdes för sökningen av data p.g.a. de är tillförlitliga och innehåller ett stort 

utbud av studier inom medicin och omvårdnad (SBU, 2014). Datasökningen kom-

pletterades genom att manuellt söka i de inkluderade studiernas referenslistor för att på så 

sätt försöka hitta RKS som kunde ha missats i den kodade sökningen (Tabell 3), men inga 

ytterligare RKS kunde hittas.  

 

Även om inklusions- och exklusionskriterierna är väldefinierade inför utformningen av 

sökstrategin och med hjälp av PICOT-systemet, som enligt Bettany-Saltikov (2012) ska ge 

en struktur för utformningen av rätt sökord och rätt söksträngar, hittades en stor mängd 

studier som inte kunde inkluderas för vidare granskning p.g.a. de var irrelevanta för 

litteraturstudiens syfte. Bortsorteringen av dessa var mycket tidskrävande och fördröjde 

sökningsprocessen. Anledningen till detta kan vara att det var svårt att hitta rätt sökord som 

kunde ge en hanterbar datamängd och samtidigt inte missa relevant forskning som svarade 

på det formulerade syftet i litteraturstudien. Dataurvalet är genomfört genom att först 

sortera bort dubbletterna i den inhämtade datamängden för att därefter läsa de kvarvarande 

studiernas titlar och abstrakt. De studier som verkade vara irrelevanta för det formulerade 

syftet i litteraturstudien sorterades bort. De kvarvarande studierna skrevs ut för noggrann 

genomläsning. Efter genomläsningen sorterades de studier som inte kunde inkluderas i 

litteraturstudien bort. I urvalet av de preliminärt inkluderade studierna exkluderades ett 

stort antal artiklar även om de var RKS, p.g.a. de presenterade forskning som behandlade 

användning av olika sorters munsköljningsmedel utan specifika munvårdsåtgärder som 

utgångspunkt. Detta var ett medvetet val från litteraturstudiens författare för att inte tappa 

fokus från själva omvårdnaden en munvårdsåtgärd innebär.  

 

Studierna kvalitetsgranskades enligt Caldwell et al.:s (2011) checklista och erhöll mellan  
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29 till 34 poäng av 36 möjliga poäng. Detta innebär att studierna hade hög kvalitet och 

ansågs vara godkända för inklusion i litteraturstudien. Studiernas höga poäng kan bero på 

att dessa var RKS. 

 

Studier från Australien, Brasilien, Japan, Spanien, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan och 

USA är representerade. Alla dessa är välutvecklade länder, vilket kan ha påverkat resultatet 

i den här systematiska litteraturstudien, eftersom forskning från mindre utvecklade länder 

inte finns med. Detta kan påverka tillämpningen av de ovan beskrivna munvårdsåtgärder-

na, p.g.a. länder med mindre resurser kan ha andra prioriteringar när det gäller hälso- och 

sjukvård, särskilt när det gäller munhälsa, munhygien och munvård. Fynden från de  

inkluderade randomiserade kontrollerade studier presenteras i form av textsammanfattning 

och i Tabell 4 under resultatet och inte med hjälp av statistisk framställning. Detta p.g.a. 

det råder skillnad mellan studiernas utformning av de olika munvårdsåtgärder samt mät- 

och analysmetoder. Alla inkluderade studier var godkända av en etisk kommitté eller 

vetenskaplig panel. Den här systematiska litteraturstudien är författad av en författare, 

vilket kan ha gett upphov till systematiska fel. Därför har alla delar redovisats noggrant i 

tabeller och en figur för att öka graden av reliabilitet och validitet i den här systematiska 

litteraturstudien. 

 

Bettany-Saltikov (2012) hänvisar till forskning som säger att resultatsammanfattningen är 

en syntes av den nuvarande kunskapsnivån i förhållande till ett forskningsproblem och 

syfte och att när resultaten i den kvantitativa forskningen är tillräckligt lika, kan dessa 

presenteras i form av statistik. Dock när data inte är tillräckligt lika avseende intervention, 

design eller fynd, kan dessa presenteras i textform. Därför har fynden från forsknings-

resultaten i den här litteraturstudien sammanfattats i text- och tabellform p.g.a. den 

studerade forskningens förfarande skiljer sig åt avseende mätmetoder och resultatredo-

visning. 

Resultatdiskussion 

Resultatet i 11 RKS utifrån åtta olika typer av munvårdsåtgärder applicerade på interven-

tionspatienter visar varierande effekt. Fem av dessa munvårdsåtgärder har en statistiskt 

signifikant förebyggande effekt på VAP, vilket är fyndet i den här systematiska litteratur-

studien och fokus för den här resultatdiskussionen. De fem VAP-förebyggande munvårds-

åtgärderna är manuell tandborstning med barntandborste och tandläkarvård i kombination 

med klorhexidinmunsköljning i två olika koncentrationer (Bellissimo-Rodrigues et al., 

2014), manuell tandborstning med låg-antibakteriell gel (Takeyasu et al., 2014), manuell 

tandborstning med barn- och interdentaltandborste kombinerad med klorhexidin (Kim et 

al., 2014), elektrisk tandborstning med klorhexidin (Needleman et al., 2011) och elektrisk 

och manuell tandborstning i kombination med renat vatten (Yao et al., 2011). 

 

Minskad förekomsten av VAP 

Munfloran hos friska individer håller sig stabil över tiden, men förändras snabbt vid kritisk 

sjukdom och under de första 48 timmarna efter sjukhusinläggning. Därefter ändras mikro-

floran i både mun och oropharynx från vanliga övervägande grampositiva streptokocker 

och dentala patogener, till att bli övervuxen med gramnegativa organismer hos kritiskt 

sjuka patienter. Detta skapar en mer virulent bakterieflora, inklusive respiratoriska pato-

gener i munnen och oropharynx som kan orsaka ventilatorassocierad pneumoni (VAP) vid 

aspiration (Munro & Grap, 2004). Ändå visar resultatet att munvårdsåtgärder tillämpade 

med enkla medel som manuell tandborstning med barn- och interdentaltandborste 

kombinerad med 0,5 procent klorhexidin (Kim et al., 2014), elektrisk tandborstning med 



25 

 

0,2 procent klorhexidin (Needleman et al., 2011), manuell tandborstning med 5 gram låg-

antibakteriell mungel (Takeyasu et al., 2014) och elektrisk och manuell tandborstning i 

kombination med renat vatten (Yao et al., 2011) kan förebygga VAP hos intensivvårds-

patienten. Detta sker genom att rensa bort dentalplack och svamp från munhålan och 

saliven så att dess ackumulering och tillväxt hindras, men också genom att minska upp-

komsten av VAP-patogener i den endotrakeala tubens kuff. På så sätt kan de ovannämnda 

hjälpmedlen, skydda intensivvårdspatienternas munstatus och verka förebyggande av VAP. 

 

Munvård med hjälp av manuell tandborstning i kombination med olika koncentrationer 

klorhexidin kan vara en billig munvårdsåtgärd jämfört med användning av elektrisk tand-

borste, som kan vara dyrare och ha ett störande ljud. Manuell tandborstning med barn-

tandborste kan vara mer skonsam för tandköttet och munslemhinnan, eftersom den typen 

av tandborste kan vara mjukare. Det kan också vara så att intensivvårdspatientens mun-

slemhinnor gynnas av omfattande och noggrann munvård. Dock visar Bellissimo-

Rodrigues et al.:s (2014) studie att även om munvårdsåtgärden kombinerad med tandläkar-

vård kan förebygga förekomsten av VAP, fick interventionspatienterna irritation i mun-

slemhinnan och intraoral blödning i samband med interventionen. Detta kan tyda på att en 

munvårdsåtgärd som inkluderar både munvård och tandläkarvård kan vara för kraftfull, 

riskfylld och kontraindicerande för patientens hälsa även om den utförs av en tandläkare. 

McNeill (2000) poängterar att intensivvårdspatienter, speciellt de intuberade, har särskilda 

behov när det gäller munhygien. Ett av dessa speciella behov är att minska risken för 

infektion (McNeill, 2000). Enligt Yu et al. (2015) kan obalans i munmiljön även leda till 

parodontit, vilken är en kronisk inflammatorisk sjukdom som innebär att det parodontala 

ligamentet bryts ner. Det medför att djupa paradontala fickor, så kallade tandköttsfickor, 

uppstår i tandvävnaden. Detta gynnar spridningen av anaeroba bakterier, vilket kan orsaka 

andra infektioner i kroppen (Yu et al., 2015). Paju och Scannapieco (2007) menar i sin tur 

att det verkar som om munkolonisering av potentiella respiratoriska patogener, eventuellt 

främjade av parodontit och munspecifika bakterier, eller av parodontala sjudomar, bidrar 

till lunginflammation. Tänderna och tandköttskanterna är platser som gynnar bakteriell 

kolonisering. Paradontala fickor kan fungera som reservoarer för potentiella patogener som 

orsakar lunginflammation och kan främja uppkomsten av VAP (Paju & Scannapieco, 

2007). Detta skulle innebära att en så omfattande munvårdåtgärd motverkar sitt syfte 

genom att vara kontraindicerande för kritiskt sjuka patienter. Det är också så att intensiv-

vårdspatienter är patienter med försvagat immunförsvar. Enligt Heo et al. (2008) bidrar den 

systemiska förändring, som följer insjuknande i en kritisk sjukdom i form av försämrat 

immunförsvar, minskad salivproduktion och försämring av de normala försvarsmekanis-

merna i munhålan, till att öka risken för utveckling av VAP (Heo et al., 2008). Därför är 

det onödigt att utsätta dessa patienter för risker som kan medföra en påfrestning för deras 

redan belastade immunförsvar.   

 

Forskning visar att de bakterier som brukar orsaka VAP koloniserar dentalplacken och 

munslemhinnan hos intensivvårdspatienterna. I många fall uppstår denna kolonisering med 

ett stort antal bakterier, vilket innebär att dentalplack verkar vara en viktig reservoar för 

VAP-patogener hos intensivvårdspatienten (Heo et al., 2008; Scannapieco et al., 1992). 

Detta visar också behovet av ansträngningar som kan förbättra munhygienen och minska 

mängden dentalplack och oropharyngealkolonisering hos intensivvårdspatienter 

(Scannapieco et al., 1992). Munvården som tillämpas med manuell tandborstning av både 

Kim et al. (2014) och Takeyasu et al. (2014) är lika omfattande och följer ett eget utformat 

munvårdsschema. Båda munvårdsåtgärderna har en positiv effekt i förebyggande av VAP. 

Kim et al. (2014) använder 0,5 procent klorhexidin och Takeyasu et al. (2014) en låganti-
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bakteriell gel. Kim et al.:s (2014) munvårdsåtgärd har en avsevärd positiv effekt på inter-

ventionspatienternas munhälsa i form av friskare tandkött, minskad plack- och candida-

tillväxt. Takeyasu et al. (2014) i sin tur åstadkommer en låg grad av mikroorganism-

kontamination på den endotrakeala tubens kuff. Detta kan vara av stor vikt i strävan efter 

att förebygga koloniseringen av VAP-patogener i svalget hos intensivvårdspatienter, 

eftersom enligt Leibovitz et al. (2003) samt Munro och Grap (2004) beskrivning uppstår 

uppkomsten och utvecklingen av VAP när en konstgjord yta, exempelvis en endotrakeal-

tub, förbikopplar anatomiska barriärer, sådana som glottis och larynx mellan oropharynx 

och luftstrupen och underlättar bakterietransport från munhålan till lungan (Leibovitz et al., 

2003; Munro & Grap, 2004). Detta kan innebära att en minskad kontamination i svalget 

kan minska lagring och kolonisering med möjliga VAP-patogener i de områden som är 

svårtillgängliga för rengöring och dekontaminering. Enligt Jones et al. (2011) tenderar 

dentalplack att ackumuleras på baktänderna, de så kallade molarerna och premolarerna, 

vilket i kombination med endotrakealtub och annan vårdutrustning kan försvåra mun-

vården på intensivvårdspatienten (Jones et al., 2011). 

 

Takeyasu et al.:s (2014) munvårdsschema är utförligt beskriven i studien och visar varje 

steg i munvårdsåtgärden. Detta kan underlätta tillämpningen av interventionen för andra 

forskare och i andra populationer än de i Takeyasu et al.:s (2014) studie. Kim et al.:s 

(2014) studie ger däremot en mindre detaljerad åtgärdsbeskrivning. Det unika i Takeyasu 

et al. (2014) är att munvården påbörjas med att rengöra ansiktet kring munnen och i näsan, 

vilket kan ha förstärkt effekten av munvårdsåtgärden, eftersom ytorna utanför munnen är 

rena innan rengöringen av själva munhålan påbörjas. Utifrån Torrance (1990) beskrivning 

behöver munhälsan ett välfungerande lokalt och systemiskt försvarssystem, eftersom 

munnen är ett viktigt gränssnitt mellan de interna och externa miljöerna i kroppen.  

 

Munvårdsåtgärden med elektrisk tandborste i Yao et al. (2011) och Needleman et al. 

(2011) skiljer sig genom att i den ena används renat vatten från en dialysenhet och i den 

andra 0,2 procent klorhexidin för rengöring av patienternas mun. Båda interventioner visar 

förebyggande effekt på VAP. Den sistnämnda munvårdsinterventionen har en tydlig effekt 

på minskad förekomst av VAP genom att minska koloniseringen av Staphylococcus aureus  

(S. aureus) och dentalplack i munhålan. Yao et al.:s (2011) intervention har en markant 

positiv effekt på intensivvårdspatienternas munhälsa och munhygien genom att förbättra 

statusen på läppar, tänder, tunga, saliv, gom, munslemhinna, röst och sväljförmåga. Yao et 

al.:s (2011) intervention visar att genom att tillhandahålla en optimal status i munhålan kan 

ackumuleringen av VAP-patogener minska och att en effektiv munvård kan hindra före-

komsten av VAP hos intensivvårdspatienter. Petersen et al. (2005) menar att bra munhälsa 

har visat sig vara viktig, inte enbart för själva välbefinnandet utan också för näring och 

korrekt läkning (Petersen et al., 2005), vilket innebär att munnens hälsostatus och munvård 

är viktiga faktorer i sjukdomar, eftersom en god hälsostatus i munnen återspeglar den 

faktiska fysiska statusen hos en svårt sjuk patient. En god munhygien kan förhindra ytter-

ligare komplikationer och främjar återhämtning vid sjukhusvistelse (Konradsen et al., 

2012). 

 

Sammanfattningsvis är det svårt att uppskatta om det är den manuella eller elektriska tand-

borstningen, klorhexidinet, gelen, det renade vattnet eller kombinationen av dessa kom-

ponenter som leder till den VAP-förbyggande effekten av dessa munvårdåtgärder. Det är 

också svårt att avgöra om det är själva munvårdens omfattning eller noggrannheten i själva 

utförandet som ger den positiva effekten i förbyggandet av VAP. En relevant aspekt kan 

vara att klorhexidin och gel möjligen är mer lättillgängliga medel än renat vatten via en 
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dialysenhet, eftersom själva proceduren att utvinna renat vatten från dialysenheten kan vara 

tidskrävande. Det är också stor skillnad i användningen av olika munvårdsmedel och  

tillämpning av de olika formerna av munvårdsåtgärder. Samtidigt är studierna specifikt 

utformade för målgruppen i respektive studie, dvs. intuberade, mekaniskt ventilerade 

intensivvårdspatienter och inte för en hel population, vilket kan kräva anpassning av de 

olika munvårdsåtgärderna vid tillämpning på andra patientgrupper, även om dessa 

patienter också vårdas på en intensivvårdsavdelning. Exempelvis när det gäller munvård på 

icke intuberade intensivvårdspatienter kan styrka och smak i de olika munsköljnings-

medlen vara för stark eller för svag beroende på individuella preferenser och behov hos 

den enskilda patienten. Tillgång till typen av tandborste kan också vara relevant, eftersom 

manuella tandborstar kan vara mer kostnadseffektiva än elektriska. Elektriska tandborstar 

behöver laddas, vilket kan bli lågt prioriterat eller förbises på en IVA. Det kan också vara 

viktigt att beakta innebörden av omfattande munvårdsåtgärder med olika moment som 

kräver lång tid att utföra på kritiskt sjuka individer. Det kan skapa stress hos patienten och 

vårdpersonalen p.g.a. patienternas sköra hälsotillstånd och tidsbristen hos intensivvårds-

personalen. Dessutom omhändertas (Yildiz et al., 2013) intensivvårdspatienten i en 

komplex, högteknologisk miljö och har många behov (Yildiz et al., 2013), vilket kräver 

hårda prioriteringar.  

 

Studiedeltagarnas ålderskillnad är inte tydligt redovisad i de flesta studierna, vilket kan 

innebära att unga individer är underrepresenterade i studierna. Detta kan ha också 

betydelse för den allmänna tillämpningen av dessa fynd, möjligen p.g.a. unga individer har 

en bättre munstatus en äldre patienter.  

 

Människans grundläggande behov  

Munvård är ett grundläggande behov hos intensivvårdspatienten och bör vara en självklar 

del i den omvårdnad patienten får på en intensivvårdsavdelning. Hendersons (1969) 

omvårdnadsteori om människans grundläggande behov kan fungera som en länk mellan 

intensivvårdspatientens stora behov av munvård och den kunskap som krävs för att till-

godose och upprätthålla patientens munhälsa. Henderson (1969) menar att människans 

sjukdom inte ska försämra en patients standard, utan snarare tvärtom. Förutom att planera 

(Fitch et al., 1999) och leverera omvårdnad i samband med de medicinska behoven, 

ansvarar intensivvårdssjuksköterskan för att bibehålla intensivvårdspatientens komfort och 

för att förhindra komplikationer, samt upprätthålla patientens funktion på högsta möjliga 

nivå. Att förhindra försämring av munhälsan, är en viktig del av detta ansvarsområde 

(Fitch et al., 1999).  

 

En sjuksköterska ska hjälpa patienten med dess munvård, oberoende av patientens hälso-

tillstånd och använda sig av rätt redskap för utförandet. Han eller hon ska alltid klara av att 

ge munvård till de patienter som inte kan sköta sin munhygien på egen hand (Henderson, 

1969). Intensivvårdspatienten är beroende av sina vårdgivare, särskilt sjuksköterskan för 

att upprätthålla en god munvård (Jones et al., 2011). Henderson (1969) betonar att tand-

borstning är en enkel handling för alla människor, men att det saknas kunskap hos de flesta 

om vad munhygien är. Det är svårt och riskfylld att utföra en grundlig munhygien på svårt 

sjuka och medvetslösa patienter, samtidigt som få sjuksköterskor klarar av att utföra det 

säkert och utan risker (Henderson, 1969). Intensivvårdspatienterna, speciellt de intuberade, 

har särskilda behov när det gäller munhygien. Ett av dessa speciella behov är att minska 

risken för infektion (McNeill, 2000). Dessa patienters kritiska tillstånd kräver den högsta 

professionella vårdstandarden (Adam & Forrest, 1999).  
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Bedömning av mängden dentalplack i munnen på intensivvårdspatienten skulle kunna vara 

en viktig del i sjuksköterskans munhälsokontroll. Exempelvis tenderar dentalplack att 

ackumuleras på baktänderna, de så kallade molarerna och premolarerna, vilket i kom-

bination med endotrakealtub och annan vårdutrustning kan försvåra munvården på 

intensivvårdspatienten (Jones et al., 2011). En förutsättning för att kunna ge kritiskt sjuka 

patienter en god munvårdsstandard kan vara utvecklad kunskap och förståelse hos sjuk-

sköterskan om munnen och dess olika delars normala anatomi och fysiologi (Thurgood, 

1994). God munhygien är utmärkande för god sjukvård (Henderson, 1969). Den positiva 

eller negativa effekten av de ovannämnda munvårdsåtgärderna kan vara beroende av den 

kunskap som vårdaren besitter avseende intensivvårdspatientens munvårdsbehov, de mun-

vårdsåtgärder och redskap som finns att tillgå och själva munvårdsproceduren. Jones et al. 

(2004) har visat i sin forskning att det är väldigt få sjuksköterskor som använder sig av 

evidensbaserade bedömningsinstrument för inspektion av intensivvårdspatientens orala 

behov, även om dessa redan finns (Jones, Newton, & Bower, 2004). Användning av ett 

munvårdsschema eller protokoll kan underlätta och vägleda vid bedömning av intensiv-

vårdspatientens munhälsa och vid tillämpning av en munvårdsåtgärd. Det kan i sin tur 

garantera en säker munvård som kan tillämpas på samma sätt på alla patienter. Detta kan 

stödja kunskapsutvecklingen inom ämnet på en IVA och i förebyggande av VAP hos 

intensivvårdspatienterna.  

Slutsats 

De munvårdsåtgärder som kan tillämpas för att förebygga VAP hos intensivvårdspatienter 

behöver inte vara omfattande eller tidskrävande. Billiga redskap som manuella tandborstar 

kan vara lika effektiva som elektriska tandborstar och kan kombineras med lätt tillgängliga 

medel som klorhexidin och förebygga VAP. Själva munvårdsåtgärderna bör vara i 

proportion till munnens status och behov av munvård. 

Klinisk tillämpbarhet  

Intensivvårdskostnaden var 2 395 kronor per timme år 2016 (Landstinget i Uppsala län, 

2016). Det innebär att kortare vårtider p.g.a. minskad förekomst av VAP med hjälp av 

VAP-förebyggande munvårdsåtgärder skulle kunna spara pengar för samhället och lidande 

för intensivvårdspatienterna. Införande av munvårdsåtgärder som en högprioriterad del i 

den dagliga omvårdnaden på intensivvårdsavdelningen skulle skapa medvetenhet om bety-

delsen munvården kan ha för en kritiskt sjuk patient. Det skulle också bidra med kunskap 

om vikten att skapa rutiner som möjliggör munvården på IVA.   

Fortsatt forskning 

Datasökningen för genomförande av den här litteraturstudien visade att det finns ett stort 

behov av RKS inom området, särskilt om grundläggande munvård, munhygien och 

manualer eller portokoll som kan vara behjälpliga i inlärningssyfte. Den kunskap och dessa 

hjälpmedel skulle kunna vara en stor tillgång på de olika intensivvårdsavdelningarna när 

munvård ska genomföras på dessa patienter. 
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Patienter med 
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ansiktstrauma/dentaltrauma/kirurgi. 
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Decayed missing and filled teeth index 
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dag: plackrengöring av tänderna med 

barn- och interdentaltandborste. 

Plackrengöring på tungan med 
tungskrapa. Därefter gasväv indränkt i 

0,5 procent klorhexidin för ytterligare 
rengöring av munslemhinnan, tandytor 

och avlägsnande av främmande föremål 

från munhålan. 
 

Kontrollgrupp 

(n/a) 

Signifikant effekt i form av minskad 

plackförekomst, minskad tandkötts-

inflammation och minskad kolonisering 

av Candida albicans på tungan och i 

saliven. 
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Att jämföra förekomsten av 

VAP hos intensivvårds-

patienter som får munvård 

med eller utan manuell 

tandborstning  

Design 

Randomiserad kontrollerad studie 

 

Inklusionskriterier 

Patienter som var mekaniskt ventilerade i mer 
än 24 timmar. 
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Tandlöshet.< 18 år. Humant Immunbrist-Virus 

(HIV). Antal vita blodkroppar (WBC) <1 000 
celler/mm3. Hematologisk tumör, 

immunosuppressiv terapi  

 
Mätmetod 

Diagnos baserades på:  

(a) debut av bronkialt varigt slem 

(b) kroppstemperatur > 38 °C eller < 35,5 °C 

(c) Blodprover: avvikande antal vita blod-

kroppar 
(d) bröströntgen för bedömning av nya eller 

progressiva infiltrat  

(e) signifikant kvantitativ kultur av sekret från 
luftvägarna  

 

Response and Organ dysfunction (PIRO) score 
for VAP. Sepsis-related Organ Failure 

Assessment (SOFA) score. Lungröntgen. 

Pressure of arterial oxygen/fraction inspired 
oxygen (PaO2/FiO2). 

 

Dataanalys 

Chi-2-test, t-test, Fisher’s exact test, Kruskal–

Wallis test, Kaplan–Meier method, SPSS 

14.0.1, StatXact 5.0.3. 
 

 

 
 

Interventions- 

grupp 

217 patienter 

 

Kontrollgrupp 

219 patienter 

 
 

 

Munvård var åttonde timme för alla 

studiedeltagare:  

 

Interventionsgrupp  

Kontroll av endotrakeala kuffen och 
bortsugning avsvalgsekret. Tunga, 

tänder och munslemhinnor rengjordes 
med gasväv indränkt i 20 milliliter  

0,12 procent klorhexidin digluconate. 

Därefter besprutades 10 milliliter 
(samma lösning) i munhålan, vilken 

sögs bort efter 30 sekunder. Manuell 

tandborstning utfördes strax efter på 
varje tands främre och bakre yta samt 

tandköttslinje och tunga under  

90 sekunder. Därefter bortsugning av 

munhålans vätskeöverskott. 

 

Kontrollgrupp 

Kontroll av endotrakeala kuffen och 

bortsugning avsvalgsekret. Tunga, 

tänder och munslemhinnor rengjordes 
med gasväv indränkt i 20 milliliter  

0,12 procent klorhexidin. Följt av  

besprutning med 10 milliliter av samma 
lösning i munhålan som sögs bort efter 

30 sekunder. 

 

Ej statistiskt signifikant skillnad i 

förekomsten av VAP. Inga statistiskt 

signifikanta skillnader gällande 

förekomsten av mikroorganism-

kolonisering som leder till tidig eller sen 
VAP-debut.  
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Författare 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Databas 

Sökdatum 

Syfte Metod Population Intervention Resultat Kvalité 

Poäng 

Titel: Chlorhexidine, toothbrushing, and preventing ventilator-associated pneumonia in critically ill adults 

Munro, C. L.,  

Grap, M. J.,  

Jones, D. J.,  

McClish, D. K.,  

&  
Sessler, C. N. 

 
2009 

 

USA 
 

American Journal 

of Critical Care  
 

Databas 

PubMed 

Sökdatum 

2016-10-06 

 
PMID: 19723863 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Att undersöka effekterna av 

enbart elektrisk tand-

borstning, enbart klorhexidin 

och tandborstning i 

kombination med klorhexidin 
på utvecklingen av VAP hos 

mekaniskt ventilerade 
patienter. 

 

Design 

Randomiserad kontrollerad studie 

 

Inklusionskriterier 

Mekaniskt ventilerade patienter > 18 år.  
 

Exklusionskriterier 

Patienter med pneumoni, tandlöshet, 

reintuberade  

 
Mätmetod 

CPIS - Clinical Pulmonary Infection Score, 

Lungröntgen. Acute Physiology, Age, and 
Chronic Health Evaluation (APACHE) III. 

 

Dataanalys 

Bonferroni correction 

Analysis of covariance 

Logistic regression 
 

 

 

Interventions- 

grupp 1 

119 patienter 

 

Interventions- 

grupp 2 

113 patienter 
 

Interventions- 

grupp 3 

116 patienter 

 

Kontrollgrupp 

123 patienter 

 

 

Interventionspatienternas mun 

uppdelades i fyra dentalkvadranter: övre 

högra, nedre högra, övre vänstra, nedre 

vänstra. 

 
Interventionsgrupp  

Grupp 1: enbart oral svabb impregnerad 
med 5 milliliter 0,12 procent klorhexidin 

två gånger per dag.  

 
Grupp 2: enbart tandborstning tre gånger 

per dag  

 
Grupp 3: tandborstning tre gånger 

dagligen plus 5 milliliter 0,12 procent 

klorhexidin var tolfte timme.  

 

Tändernas alla ytor borstades med fem 

drag med en barntandborste och Biotene 
tandkräm. Gommen och tungan 

borstades och sköljdes med 2 milliliter 

Biotene munsköljning per kvadrant. 
Vätske- och salivöverskott sögs bort 

under tiden. Avslutningsvis applicerades 

fuktbevarande mungel på läpparna och 
munhålans slemhinnor.  

 

Munvårdstillfällen avslutades med 
applicering av fuktbevarande mungel på 

läpparna och munhålans slemhinnor.  

 

Kontrollgrupp 

Grupp: vanlig vård (n/a) 

 

Ingen signifikant skillnad visades i 

utveckling av kontaminationsmängden i 

lungorna eller förekomsten av VAP. Det 

innebär att varken klorhexidinglukonat, 

tandborstning eller kombinationen av 
dessa två munvårdsåtgärder hade en 

statistiskt signifikant effekt i 
förebyggande av VAP. 
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Författare 
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Tidskrift 

Databas 

Sökdatum 

Syfte Metod Population Intervention Resultat Kvalité 

Poäng 

Titel: Randomized controlled trial of  toothbrushing to reduce ventilator-associated pneumonia pathogens and dental plaque in a critical care unit 

Needleman, I. G.,  

Hirsch, N. P.,  

Leemans, M.,  

Moles, D. R.,  

Wilson, M.,  
Ready, D.  

R., . . . Wilson, S. 
 

2011 

 
United Kingdom  

 

Journal of Clinical 
Periodontology  

 

Databas 

PubMed 

Sökdatum 

2016-10-06 
 

PMID: 21223352 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Undersöka effekten av 

tandborstning med 

eltandborste på kolonisering 

av dentalplack med  

VAP-associerade organismer 
samt avlägsnande av 

dentalplack. 
 

 

 
 

 

 

Design 

Randomiserad kontrollerad studie 

 

Inklusionskriterier 

Sjuhusvistelse < 48 timmar innan inskrivning 
på IVA. Förväntad överlevnadstid > 48 timmar 

och beräknad intubering >48 timmar.  
 

Exklusionskriterier 

Tandlöshet, känd känslighet mot klorhexidin, 
nyligen thoraxinfektion samt antibakteriell 

behandling under de sista tre månaderna före 

inläggning på IVA.  
 

Mätmetod 

Steril graderad periodontal sond  

(CPITN-C, Ash Dentsply, Addlestone, UK). 

Turesky modification of the Quigley and Hein 

plaque index för uppskattning av dentalplack. 
 

Dataanalys 

t-test. Analysis of covariance, Within-group 
variation, Fisher’s exact test. 

 

Interventions- 

grupp 

23 patienter 

 

Kontrollgrupp 

23 patienter 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Interventionsgrupp  

Munvård med elektrisk tandborste 

impregnerad med 20 milliliter  

0,2 procent klorhexidin fyra gånger per 

dag. 
 

Kontrollgrupp 

Munvård med munsvabb impregnerad 

med 20 milliliter 0,2 procent klorhexidin 

fyra gånger per dag. 
 

Munvårdsproceduren avslutades med att 

suga i munhålan och svalget för att 
avlägsna överflödig vätska eller 

oönskade föroreningar hos både 

interventions- och kontrollgruppen. 

Statistiskt signifikant minskad mängd 

bakterie- och plackkolonisering mellan 

dag ett och dag tre samt mellan dag tre 

och dag fem.  
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Författare 
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Land 
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Databas 

Sökdatum 

Syfte Metod Population Intervention Resultat Kvalité 

Poäng 

Titel: A Randomized Trial of Dental Brushing for Preventing Ventilator-Associated Pneumonia 

Pobo, A.,  

Lisboa, T.,  

Rodriguez, A.,  

Sole, R.,  

Magret, M.,  
Trefler, S., . . .  

Rello, J. 
 

2009 

 
Spanien 

 

Critical Care 
Medicine  

 

Databas 

PubMed 

Sökdatum 

2016-10-06 
 

PMID: 19482956 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Att förbättra munvård med 

elektrisk tandborstning kan 

bidra till att minska 

förekomsten av VAP. 

 

Design 

Randomiserad kontrollerad studie 

 

Inklusionskriterier 

Intuberade patienter utan evidens på 
lunginfektion och som förväntade förbli 

intuberad > 48 timmar.   
 

Exklusionskriterier 

Tandlöshet, pneumonimisstanke vid tidpunkten 
för intubation eller evidens för massiv 

aspiration vid intubation. Trakeostomi, 

graviditet, deltagande i andra studier, 
klorhexidinallergi, förväntad intubationstid  

< 48 timmar, döende patienter eller redan 

intuberade patienter. 

 

Mätmetod 

Bedömning av tidig eller sen förekomst av 
VAP enligt American Thoracic 

Society/Infectious Diseases Society of 

America guidelines.  
 

Dataanalys 

Chi-2-test, t-test, Fisher’s exact test, Mann- 
Whitney test, Cox proportional hazards 

regression, Acute Physiology and Chronic 

Health Evaluation II (APACHE II) score. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Interventions- 

grupp 

74 patienter 

 

Kontrollgrupp 

73 patienter 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Interventionsgrupp  

Var åttonde timme munvård med gasväv 

indränkt i 20 milliliter 0,12 procent 

klorhexidindiglukonat och besprutning 

av munhålan med 10 milliliter av 
samma lösning i kombination med 

elektrisk tandborstning. 
 

Kontrollgrupp 

Var åttonde timme munvård med gasväv 
indränkt i 20 milliliter 0,12 procent 

klorhexidindiglukonat och besprutning 

av munhålan med 10 milliliter av 
samma lösning. 

 

Interventionen visade ingen statistiskt 

signifikant effekt i förekomsten av VAP, 

vilket innebär att elektrisk tandborstning 

inte påverkade fördelningen av 

organismer som förknippas med 
förekomsten av VAP. 
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Författare 
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Sökdatum 
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Poäng 

Titel: Effects of a standard versus comprehensive oral care protocol among intubated neuroscience ICU patients: results of a randomized controlled trial 

Prendergast, V.,  

Jakobsson, U.,  

Renvert, S.,  

&  

Hallberg, I. R. 
 

2012 
 

USA 

 
Journal of 

Neuroscience  

Nursing 
  

Databas 

PubMed 

Sökdatum 

2016-10-06 

 
PMID: 22555350 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Att jämföra förändringar i 

munhälsan under intubation 

och fram till 48 timmar efter 

extubation hos neurointensiv-

vårdspatienter deltagande i 
en standard eller OAG-

munvårdsprotokoll 
 

 

Design 

Randomiserad kontrollerad studie 

 

Inklusionskriterier 

Patienter > 18 år, intuberade > 24 timmar. 
Inlagda på neurointensiven under studie 

 

Exklusionskriterier 

Tandlöshet, graviditet, ansiktstrauma eller 

trauma som påverkade munhålan. Patienter 
med instabila cervikala frakturer. Förväntad 

extubation inom 24 timmar.  

 
Mätmetod 

The Glasgow Coma Scale (GCS) score 

Munvårdsdatablad 

 

Dataanalys 

SPSS v. 17.0, Chi-2-test, Fisher’s exact test, 
Mann-Whitney U test, Kendall’s coefficient of 

concordance, Friedman’s test, The Wilcoxon 

signed-rank test, Bonferroni correction 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Interventions- 

grupp 

25 patienter 

 

Kontrollgrupp 

31 patienter 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Interventionsgrupp  

Munvård enligt OAG-protokoll två 

gånger/dygn: Tungskrapning, 

tandborstning med fuktad elektrisk 

tandborste och en ärtstor mängd Biotène 
tandkräm. Munnen sköljdes därefter 

med 30 - 60 centiliter steril saltlösning. 
 

Kontrollgrupp 

Munvård enligt standardprotokoll två 
gånger/dygn: Manuell tandborstning 

(barntandborste) med freshmint  

fluortandkräm av munhållans alla ytor. 
Munnen sköljdes därefter med 30 - 60 

centiliter steril saltlösning. 

 

Det fanns ingen signifikant försämring 

för tunga, munslemhinna, tandkött och 

tänder. Tandstatusen visade en 

signifikant förbättring från inskrivning 

och fram till 48 timmar efter extubering 
samt en signifikant förbättring gällande 

munlukt. 
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Titel: Ventilator-associated pneumonia risk decreased by use of oral moisture gel in oral health care 

Takeyasu, Y.,  

Yamane, G. Y.,  

Tonogi, M.,  

Watanabe, Y.,  

Nishikubo, S.,  
Serita, R.,  

&  
Imura, K. 

 

2014 
 

Japan 

 
The Bulletin of 

Tokyo Dental 

College  
 

Databas 

PubMed 
Sökdatum 

2016-10-06 

 
PMID: 24965954 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Att studera sambandet mellan 

munvård och VAP. 

 

Design 

Randomiserad kontrollerad studie 

 

Inklusionskriterier 

Oralintuberade patienter över 10 timmar. 
 

Exklusionskriterier 

(n/a) 

 

Mätmetod 

Spray-disclosing agen. Digitalkamera 

 

Dataanalys 

SPSS v. 18.0, Chi-2-test, t-test 

Interventions- 

grupp 

58 patienter 

 

Kontrollgrupp 

84 patienter 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Interventionsgrupp  

Munvård enligt munvårdschema: 

Munhålans alla ytor torkades med en 

bomullspinne impregnerad med låg 

antibakteriellt fuktbevarande mungel. 
Den endotrakeala tuben torkades med 

muntork också befuktade med gelen. 
Tänderna borstades med manuell 

tandborste impregnerad med samma gel. 

 
Kontrollgrupp 

Munvård enligt munvårdsschema: 

Munhålans alla ytor torkades med en 
bomullspinne impregnerad med  

1 procent Isodine munlösning. Den 

endotrakeala tuben torkades med 

muntork också befuktade med 

lösningen. Tänderna borstades med 

manuell tandborste impregnerad med 
samma lösning. 

 

Signifikant minskad kontamination i den 

endotrakeala tubens kuff. 
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Poäng 

Titel: Brushing teeth with purified water to reduce ventilator-associated pneumonia 

Yao, L. Y.,  

Chang, C. K.,  

Maa, S. H.,  

Wang, C.,  

&  
Chen, C. C. 

 
2011 

 

Taiwan 
 

Journal of Nursing 

Research 
 

Databas 

PubMed 

Sökdatum 

2016-10-06 

 
PMID: 22089654 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Att studera effekten av ett 

tandborstningsprotokoll med 

renat vatten två gånger per 

dag på förekomsten av VAP, 

oralhälsa och munhygien hos 
intensivvårdspatienter.   

Design 

Randomiserad kontrollerad studie 

 

Inklusionskriterier 

Över två dagars vistelse på IVA. Beräknad 
mekanisk ventilation mellan 48 och 72 timmar. 

   
Exklusionskriterier 

Patienter med pneumoni 

 
 

Mätmetod 

OAG, CPIS, the Turesky-Gilmore-Glickman 
Modification of Quigley-Hein Plaque Index 

 

Dataanalys 

GCS, Health Evaluation II (APACHE II) 

score. Mann-Whitney U test, Chi-2-test, 

KaplanYMeier method, SAS version 9.2 
software package 

 

Interventions- 

grupp 

28 patienter 

 

Kontrollgrupp 

25 patienter 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Interventionsgrupp 

Daglig munrengöring enligt OAG med 

munsvabb eller bomullspinnar i 

kombination med munvård enligt sju 

dagars munvårdsprotokoll anpassad 
efter egen disposition: Tändernas alla 

ytor borstades med elektrisk tandborste 
fuktad med renat vatten två gånger/dag 

mellan 12 - 15 min. Tungan rengjordes 

manuellt med barntandborste. 
 

Kontrollgrupp 

Daglig munrengöring med munsvabb 
eller bomullspinnar indränkta i renat 

vatten, två gånger/dag mellan 12 - 15 

min under sju dagar. 

 

Signifikant förbättrad munhygien och 

oralhälsa, vilket visar en statistiskt 

signifikant effekt. 
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Bilaga 2. Modifierad version utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 94). kontrollgrupp. n/a = not available = Syftar på ej tillgänglig beskrivning. 
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Bilaga 3. 

EXKLUDERADE STUDIER           

Titel Författare Orsak till exklusion 

The impact of oral health and 0.2 % chlorhexidine oral gel on the 

prevalence of nosocomial infections in surgical intensive-care patients: a 
randomized placebo-controlled study. 

Cabov, T., Macan, D., Husedzinovic, I., Skrlin-Subic, J., Bosnjak, 

D., Sestan-Crnek, S., . . . Golubovic, V. 

Behandlar ej munvård. Fokus på att testa effekten av klorhexidin.   

Comparison of the antibacterial effects of matrica & Persica and 
chlorhexidine gluconate mouthwashes in mechanically ventilated ICU 

patients: a double blind randomized clinical trial 

Darvishi Khezri, H., Haidari Gorji, M. A., Morad, A., & Gorji, H. Behandlar ej munvård. Fokus på att testa effekten av alternativa 
munrengöringsmedel.   

 

Effect of gingival and dental plaque antiseptic decontamination on 

nosocomial infections acquired in the intensive care unit: a double-blind 

placebo-controlled multicenter study. 

Fourrier, F., Dubois, D., Pronnier, P., Herbecq, P., Leroy, O., 

Desmettre, T., . . . Roussel-Delvallez, M. 

Behandlar ej munvård. Fokus på att testa effekten av klorhexidin 

Early, single chlorhexidine application reduces ventilator-associated 

pneumonia in trauma patients 

Grap, M. J., Munro, C. L., Hamilton, V. A., Elswick, R. K., Jr., 

Sessler, C. N., & Ward, K. R. 

Behandlar ej munvård. Fokus på att testa effekten av klorhexidin.   

Oral decontamination with chlorhexidine reduces the incidence of 

ventilator-associated pneumonia 

Koeman, M., van der Ven, A. J., Hak, E., Joore, H. C., Kaasjager, 

K., de Smet, A. G., . . . Bonten, M. J. 

Behandlar ej munvård. Fokus på att testa effekten av klorhexidin.   

Selective decontamination of the oral and digestive tract in surgical 

versus non-surgical patients in intensive care in a cluster-randomized 
trial 

Melsen, W. G., de Smet, A. M., Kluytmans, J. A., & Bonten, M. J. Behandlar ej munvård. Fokus på att testa effekten av olika typer av 

munrengöringsmedel 

Oropharyngeal cleansing with 0.2 % chlorhexidine for prevention of 
nosocomial pneumonia in critically ill patients: an open-label 

randomized trial with 0.01 % potassium permanganate as control 

Panchabhai, T. S., Dangayach, N. S., Krishnan, A., Kothari, V. 
M., & Karnad, D. R. 

Behandlar ej munvård. Fokus på att testa effekten av klorhexidin.   
 

Electric versus manual tooth brushing among neuroscience ICU 

patients: is it safe? 

Prendergast, V., Hagell, P., & Hallberg, I. R. Studerar tandborstningseffekten på det intrakraniella trycket.  

Effect of oropharyngeal povidone-iodine preventive oral care on 

ventilator-associated pneumonia in severely brain-injured or cerebral 
hemorrhage patients: a multicenter, randomized controlled trial. 

Seguin, P., Laviolle, B., Dahyot-Fizelier, C., Dumont, R., Veber, 

B., Gergaud, S., . . . Malledant, Y. 
 

Behandlar ej munvård. Fokus på att testa effekten av Povidone-

Iodine.   

Chlorhexidine decreases the risk of ventilator-associated pneumonia in 

intensive care unit patients: a randomized clinical trial 

Özcaka, O., Basoglu, O. K., Buduneli, N., Tasbakan, M. S., 

Bacakoglu, F., & Kinane, D. F. 

Behandlar ej munvård. Fokus på att testa effekten av klorhexidin.   

Effects of oral care solutions on mucous membrane integrity and 
bacterial colonization 

Özden, D., Turk, G., Duger, C., Guler, E. K., Tok, F., & Gulsoy, 
Z. 

Behandlar ej munvård. Fokus på att testa effekten av saltlösningar 
och klorhexidin.   

 


