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Sammanfattning    
Vår allmänna litteraturöversikt baserades på artiklar avseende munvården hos äldre eller 
patienter som är beroende av hjälp. Dålig munhälsa kan leda till lidande och olika 
sjukdomstillstånd. Sjuksköterskors ansvarsområde omfattar munhälsan; de visade sig 
väl medvetna om dess inverkan på patientens livskvalitet. Undersökningarna visar olika 
brister: bristfälliga kunskaper hos vårdpersonalen, brister i vårdrutinerna samt tidsbrist. 
Vårdarnas motvilja och osäkerhet om patientens integritet och vårdtagarnas egna 
ointresse ända intill våldsamt motstånd bidrar till svårigheter. Syftet är att beskriva 
faktorer som hindrar respektive främjar genomförandet av munvård till patienter.  
Åtta kvantitativa och sex kvalitativa artiklar visar att munvården är eftersatt delvis 
beroende på personalens utbildningsnivå - inte minst hos dem som praktiskt utför 
vården. Kunskaperna behöver uppdateras för att vidmakthållas och utökas med nyare 
forskningsresultat. Flexibilitet i rutinerna behövs för anpassning till tillfälliga störningar 
exempelvis tidsbrist. Rutiner behövs för uppföljning av vårdtagarens munhälsa och 
säkerställande av god vårdkvalitet. 
Dokumenteringen kunde baseras på munhälsobedömningsinstrumentet Revised Oral 
Assessment Guide ( ROAG). Det har visats ge samstämmighet mellan olika personal 
samt mellan personals och patienternas egen värdering av munhälsan. 
Resultatens diskussion visar på tänkbara sätt att förbättra denna betydelsefulla 
vårdaspekt. Möjliga vägar till målet är regelbundna uppdateringar av personalens 
kunskapsnivå och en rutinmässig dokumentering av munhälsan. 
Vi föreslår bl.a. att tillsätta munvårdsansvariga personer på motsvarande sätt som det 
finns inkontinensansvariga undersköterskor eller undersköterskor som ansvarar för 
materialförrådet. 
 
 
 
Nyckelord:  kunskap, munhygien, munvård, prioritet, äldre 
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INLEDNING 

Under verksamheter, både på praktikplatser och anställningar, inom vården uppmärksammade 
vi munvårdens eftersatthet. Ofta sköts den åt sidan på grund av tidsbrist, hög arbetsbelastning 
och låg kunskapsnivå hos personalen. Denna insikt gav motivation till vår studie och vi ville 
ta reda på varför det var på detta sätt. Den allmänt utbredda insikten inom äldrevården var att 
god munhygien betyder mycket för näringsintaget, den allmänna hälsan och välbefinnandet.  
 
Det har också visats att äldre som bodde i särskilda boendeformer eller var inlagda på sjukhus 
hade sämre munstatus än de som var kvar i sina hem (Andersson, Carlsson & Gustafsson, 
1999). 
 
Normalt tas munhygienen som en självklarhet. Eftersom munnens hälsa är viktig även för 
välbefinnandet och allmäntillståndet (Handbok för hälso- och sjukvård, 2006) borde 
munvården gynnas även hos dem som inte själva kan att utföra den.  
 
Sjuksköterskans ansvarsområde omfattar även munvård. Man måste därför vara medveten om 
följderna av försummad munhygien och bör kunna stödja omvårdnadspersonalen i arbetet att 
utföra adekvat munvård för att tillgodose patientens behov. 
 
 

BAKGRUND 
 
Den här uppsatsen handlar om munvård. Detta innebär en effektiv daglig rengöring av tänder 
och munhåla och är basen för att förebygga olika sjukdomstillstånd. När människan inte kan 
klara munvården själv, ofta på grund av sjukdom eller åldrande, ingår detta i den dagliga 
omvårdnaden. För att kunna utföra adekvat munvård finns olika hjälpmedel såsom tandborste, 
tandtråd, munsköljmedel med mera. För varje patient inom äldrevård/vård på sjukhus bör ett 
individuellt munvårdsprogram göras som tar hänsyn till både munhälsan och den allmänna 
hälsan (Öhrn & Andersson, 2006).  
 
 

Munvårdens betydelse 
Enligt Chalmers och Pearson (2005) är munvård ofta eftersatt inom äldrevård. Eftersom 
munhälsan är viktig för näringsintag behöver munvårdens genomförande uppmärksammas 
och tydliggöras i vårdandet, detta för att undvika sjukdomar både i munhålan och i kroppen. 
Ahlborg, Alborn och Andersson (1995) beskriver samspelet mellan munhälsa, nutrition och 
det  allmänna hälsotillståndet i en äldrevårdsmiljö. Om munvård är dålig hos patienter med 
nedsatt immunförsvar, vilket är vanligast hos sjuka äldre, kan munbakterier i blodet påverka 
allmäntillståndet och i vissa fall ge upphov till livshotande tillstånd. Hos friska personer 
oskadliggörs dessa bakterier. Om störningar uppstår i mun så att det blir svårt att äta och 
dricka kan detta resultera i undernäring och uttorkning.  
 
God munhygien har stor betydelse för välbefinnandet vilket bland annat innebär att ha god 
tuggförmåga, kunna kommunicera och skratta obehindrat. Det finns äldre som värdesätter  
god munvård skriver Andersson och Nordenram (2004), därför att de avskräckts av 
föregående generations dåliga munhygien. Idag behåller människor sina tänder långt upp i 
åldrarna men protetiska ersättningar såsom delproteser, bryggor och helproteser är inte heller 
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ovanliga. Tändernas utseende är väsentligt och betyder mycket för livskvaliteten. Likaså är 
andedräkten viktig för det sociala livet och närheten till andra människor (Öhrn & Andersson 
2006).  
 
 

Riskfaktorer 
Med stigande ålder sjunker basalmetabolismen. Detta innebär att en äldre människa kan 
minska sitt kaloriintag men att behovet av närings– och spårämnen kvarstår. Det innebär 
vidare att näringsbrist kan uppstå. Näringsbrist kan leda till komplikationer i munhålan, 
exempelvis minskat salivflöde, spontana blödningar i munnens slemhinnor och försämrad 
smakförmåga (Nordenram & Nordström, 2000). Saliven har stor betydelse för 
munslemhinnan och tänderna eftersom den skyddar mot bland annat syra-attacker. Dessutom 
är saliven nödvändig i matsmältningsprocessen. Saliv krävs också för att få proteser på plats 
och för att  kunna svälja tabletter  (Öhrn & Andersson, 2006). 
 
Syrgasbehandling, läkemedel och vissa sjukdomstillstånd kan ge upphov till muntorrhet. Brist 
på saliv minskar kroppens naturliga försvar mot virus-, bakterie-, och svampinfektioner. Med 
lågt salivflöde ökar även risken för karies (Handbok för hälso- och sjukvård, 2006). 
Vätskebrist som leder till muntorrhet kan dessutom förorsaka sköra slemhinnor med tung - 
och munsveda som följd (Nordenram & Nordström, 2000). Vid åldrande påverkas munnens 
slemhinnor och blir känsligare för bakterieangrepp. Det förekommer också  andra sjukdomar 
som förorsakar sämre munhälsa (Öhrn &Andersson, 2006).  
 
Det finns flera patientgrupper som behöver särskild uppmärksamhet när det gäller tandhygien. 
Exempel är patienter som drabbats av stroke och har sväljningsproblematik eller patienter 
med Parkinsons sjukdom som lider av darrningar och stelhet. Andra patienter med eventuella 
problem är demenssjuka som inte kan kommunicera eller inte förstår att de har försämrad 
munhygien, patienter med muntorrhetsproblem p.g.a. vissa läkemedel samt patienter med 
nedsatt immunförsvar (Wårdh, 2007). 

 

Sjuksköterskans ansvar för munhälsa och munvård 

Munvård och munhälsa tillhör sjuksköterskans ansvarsområde. Det innebär att sjuksköterskan 
är ansvarig för att munvård genomförs på ett adekvat sätt, att munhälsan bedöms kontinuerligt 
och att munhälsa och munvård dokumenteras. Det är vanligt att dessa uppgifter delegeras till 
undersköterskor och vårdbiträden. Det är följaktligen dessa som gör bedömningen och 
genomför munvård. Detta påtalas dock som anmärkningsvärt med tanke på både demenssjuka 
och andra grupper i vården som inte kan ta egna beslut (Öhrn & Andersson, 2006). 
 
Sjuksköterskan, tillsammans med andra personalkategorier bör uppmärksamma äldre som 
börjar äta mindre än vad de brukar. Det är viktigt då orsaken möjligen är dålig munhygien 
med smärtande tänder, sår eller svampinfektion som följd. Dessa komplikationer kan leda 
vidare till illasittande proteser, lösa tänder och muntorrhet. Om patienten undviker varm, kall, 
starkt kryddad eller syrlig mat finns anledning att misstänka trasiga tänder, en infekterad 
tunga eller munslemhinna. Även gamla matrester i munnen kan förorsaka minskad eller 
utebliven matlust. Vårdpersonal bör vara medvetna om att människor ofta skäms över sina 
dåliga tänder eller tror att de luktar illa i munnen och vill därför inte äta tillsammans med 
andra (Wårdh, 2007). 
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Orsaker till eftersatt munvård  
En av orsakerna till att munvården är eftersatt kan vara vårdarnas egen rådvillhet på grund av 
bristfälliga kunskaper om utförandet samt rädsla för patientens motstånd mot munvården. 
Följden blir då att större vikt läggs vid andra omvårdnadsåtgärder (Öhrn & Andersson, 2006). 
 
Både att få munvård och att utföra den kan upplevas som kränkande då man är tätt inpå 
varandra (Öhrn & Andersson, 2006). Vårdtagare kan uppleva hjälpen som intrång eftersom 
munnen utgör ett mycket privat område (Malmsten, 2001). Vårdpersonalen känner på 
liknande sätt: de gör intrång på patientens privata område (Ahlborg et al.,1995). ” I 
omvårdnadsarbetet är det viktigt att försöka förstå de äldres känslor och behov för att kunna 
välja rätt åtgärd vid lämplig tidpunkt” ( Ahlborg et al., 1995).  
 
Enligt Öhrn och Andersson (2006) är tidsbrist ytterligare en aspekt av problemet. Vidare 
beskrivs det att dokumentation av munnens hälsa och vård är sällsynt. Försummelse av 
munvård eller otillräcklig kunskap i sjuksköterskans grundutbildning och inom vård och 
omsorgsutbildningar leder till en såväl teoretisk som praktisk kunskapsbrist, något som också 
är en tänkbar orsak till att munvård inte prioriteras och försummas. Enligt Holmes och 
Mountain (1993) finns det många munbedömningsinstrument, ett frågeformulär som fylls i, 
som emellertid inte alltid fyller grundläggande krav på tillförlitlighet och ytterligare arbeten 
erfordras på området. 
 
 

Samverkan 
För att främja och förbättra munhälsan är det väsentligt menar Andersson (2004) att 
samarbetet mellan olika kompetensområden såsom tandhygienister och vårdare på exempelvis 
äldreboenden ökar. Omvårdnadsberoende patienter eller de inskrivna i hemsjukvården skall 
därför årligen besökas av tandhygienist eller tandläkare för en bedömning av munhälsan En 
bedömning av munstatus bör helst göras varje år oavsett ålder (Öhrn & Andersson, 2006).  
 
Munhälsan granskas vid olika tidpunkter och av olika människor. Exempelvis bedöms 
munnens hälsotillstånd vid patientens första vårdtillfälle. Det är sjuksköterskan och 
biståndshandläggaren som beslutar om  patienten, i bl.a. särskilda boenden, har rätt till 
kostnadsfri munhälsobedömning. Om annan tandvård blir nödvändig får patienten den till 
reducerat pris. Detta system bygger på ett nära samarbete mellan kommun och tandvård 
(Handbok för hälso- och sjukvård, 2006).  
 

Lidande   
Sjuksköterskornas etiska kod talar om att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 
och lindra lidande (ICN: s Etiska kod för sjuksköterskor, 2000). Lidandet hör ihop med 
mänskligt liv. Då människan upplever att hennes helhet hotas eller upplöses lider hon 
(Wiklund, 2003). Dahlberg,  Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) definierar 
vårdlidande som ett lidande på grund av dåligt eller uteblivet vårdande där patienten blir 
åsidosatt. Ofta är detta en följd av bristande kunskaper, ogenomtänkta beslut eller av ett 
oreflekterat handlande. Grundupplevelsen i ett vårdlidande ”är att bli förnekad som en lidande 
människa”. Patienten kan här känna en maktlöshet då denne är utlämnad till personalens vilja 
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att göra gott.  Patienten kan känna sig ”liten” och uppleva förtvivlan och vanmakt för den vård 
denne blir utsatt för. Eriksson (enligt Dahlberg et al., 2003) skriver att ” vårdlidandet kan ses 
som ett onödigt lidande som med alla medel bör elimineras”.  
Sjukdomslidande är enligt Dahlberg et al. (2003) inom hälso- och sjukvård ” det lidande som 
åsamkas människor på grund av sjukdom eller annan ohälsa”. Sjukdomslidande kan 
uppkomma av exempelvis smärta, illamående, trötthet etc. Detta kan även orsakas av 
ensamhet eller en känsla av att vara sårad eller sårbar.  
 

 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att munvård är märkbart eftersatt trots senare decenniers utveckling inom 
detta område och är motivet till vår studie. Försummad munvård kan ge upphov till sjukdomar 
i munnen och kroppen. Med tanke på det lidande som bristande munhälsa förorsakar patienten 
är följande frågeställning intressant:  
 
Vilken betydelse har vårdpersonalens kunskaper om munvård? 
 
 

SYFTE 

Syftet är att beskriva faktorer som hindrar respektive främjar genomförandet av munvård till 
patienter.  

 

 

METOD 

Allmän litteraturöversikt 
Vi valde att sammanställa både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få en överblick över 
olika vårdsituationer där munvård skall utföras. Särskilt fokuserade vi på denna vård eftersom 
den oftast utförs av annan personal än sjuksköterskan i vars ansvarsområde skötsel av 
munhygien ändå ingår. Forsberg och Wengström (2003) påpekar att en allmän 
litteraturöversikt behandlar arbeten av såväl kvalitativ som kvantitativ karaktär. Den är inte 
heller lika omfattande som en systematisk litteraturöversikts mera ingående analys. Inom vårt 
problemområde och syfte ger dock de valda studierna en viss förståelse för problemen kring 
munvårdens utförande.  
 
Allmänna litteraturstudier börjar med en undran eller fråga. Därefter görs en inledande 
sökning efter vetenskaplig litteratur inom intresseområdet. Resultatet blir grunden för 
problemformuleringen och syftet. Problemet avgränsas och området ges en helhetsöversyn, 
dvs. man förbigår detaljer för att inrikta sig på det mest utmärkande för området 
(helikopterperspektiv). Man undersöker omfattningen av de kvalitativa och kvantitativa 
publikationerna, vilka grupper som är representerade samt i vilka länder forskningen gjordes. 
Ett urval av studier granskas och efter en första överblick avgränsas material för att erhålla ett 
område av lämplig omfattning. Denna avgränsning bör ske med omsorg så att urvalet kan 
motiveras. Vi inriktade oss på eftersatt munvård hos framförallt äldre. Dessa utgör i vår 
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erfarenhet ofta en utsatt grupp. Man använder sig av den överblick som det första steget hade 
gett. Granskningen av de utvalda studiernas kvalitet görs lämpligen med hjälp av kvalitativa 
samt kvantitativa mallar, listor av frågor, som finns föreslagna och som leder fram till en 
kvalitetsbedömning (Friberg, 2006).  
 

Litteratursökning 
Studien baseras på artiklar i svenska och internationella tidskrifter, rapporter samt litteratur 
inom problemområdet. Vår teoretiska utgångspunkt handlar om eftersatt munvård hos grupper 
som inte själva, av en eller annan anledning,  kan utföra den. Detta är vad vi inledningsvis 
redogjorde för med avseende på vår yrkeserfarenhet. Den inledande artikelsökningen gjordes 
främst via databaserna Swemed+, Cinahl, Academic Search Elite och Google. Vi använde oss 
av sökorden munhälsa, livskvalitet, doktorsavhandlingar, oralcare, mouth hygiene, personnel, 
aged, staff, priority, integrity, elderly, dementia, dental care, oral hygiene, oral, hygiene, oral 
health, dental, nursing, documentation och oral health care. Ett åttiotal abstracts ledde till elva 
artiklar samt en rapport som ansågs relevanta för resultatet. 
 

Analys  
Elva vetenskapliga artiklar samt ett samverkansprojekt analyserades med syftet att beskriva 
faktorer som påverkar genomförandet av munvård. De valda kvalitativa och kvantitativa 
artiklarna analyserades genom att jämföra resultaten. Likheter och skillnader eftersöktes. 
Därefter sammanställdes och sorterades de likheter och skillnader som stod i fokus. Här bör 
skillnaderna mellan det kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssättet observeras: den 
kvalitativa framställningen lägger vikten på begrepp som exempelvis emotionella och 
upplevelsesrelaterade kategorier. Den kvantitativa undersökningen testar väldefinierade 
hypoteser med avseende på faktorer som omfattning, frekvens mm. Då de olika 
infallsvinklarna är av olika art är en exakt jämförelse inte möjlig. Innehåll som valdes ut sattes 
under lämplig rubrik. 
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Kategori Subkategori  
Vad hindrar god munvård? Bristande utbildning  

 Relationer i arbetsgruppen  
 Negativa förhållningssätt  
 Tidsbrist och arbetsbelastning  
Vad främjar  god munvård? Positiva förhållningssätt  
 Kunskap och motivation  
 Önskvärd samverkan  
 Hjälpmedel för att främja munvård  

 
 
RESULTAT 

Resultatet presenteras i huvudkategorierna Vad hindrar god munvård och Vad främjar god 
munvård. Kategorin Vad hindrar god munvård omfattar fyra subkategorier: Bristande 
utbildning, Relationer i arbetsgruppen, Negativa förhållningssätt och Tidsbrist. Kategorin Vad 
främjar god munvård omfattar fyra subkategorier: Positiva förhållningssätt, Kunskaper och 
motivation, Önskvärd samverkan och Hjälpmedel för att främja munvård  
 
 
Vad hindrar god munvård? 

Bristande utbildning 
I Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson och Sörensens studie, (2000) beskrivs hur personal 
inom hemtjänsten upplevde att hjälpa patienter med munhygien. Studien inkluderade åtta 
undersköterskor och fjorton vårdbiträden inom hemtjänst. Av studiedeltagarna var ingen 
under 40 år. Hälften av dem hade minst tio års erfarenhet och ingen hade mindre än två år. 
Endast två informanter var män. Personalen ansåg deras munvårdsutbildning otillräcklig, 
kanske p.g.a. att informationen givits vid en tid i livet när de inte var mottagliga för den. De 
som hade fått viss utbildning inom området under sin yrkesverksamhet uppskattade den för att 
de blivit mer lyhörda för munhälsoproblem. Personalen var medvetna om att munvård 
rekommenderades ske två gånger dagligen. Men vad som skedde i praktiken var mer osäkert. 
Även i Adams artikel 1996 framkommer det att sjuksköterskor som utförde munvård hade 
bristande kunskaper inom området. De visste om att medicinering kunde påverka munnens 
hälsotillstånd negativt, men var okunniga om vilka läkemedel som påverkade munhälsan. Av 
både Adams (1996) och Wårdhs et al. (2003) artiklar framgår att dokumentation av munvård 
ofta saknades.  

Relationer i arbetsgruppen 
Konkurrens mellan personalen verkar kunna leda till  brister i munvård. I Wårdhs et al. (2003) 
undersökning som utfördes i Sverige, fick vårdpersonal utbildning på en 
tandvårdsmottagning. De blev så kallade munvårdassistenter. Samtidigt med den teoretiska 
utbildningen tillämpades kunskapen praktiskt på den avdelningens vårdtagare där de arbetade.  
De munvårdsassistenter som hade fått utbildning stötte på problem hos den personal som inte 
deltagit. Dels att kollegerna varken hade kunskap eller intresse för munvård. När 
munvårdsassistenter observerade likgiltiga kollegor eller såg att de utförde munvård på fel 
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sätt, kände de sig förpliktade att påtala detta. De möttes då av en besvärande ovilja (Wårdh et 
al., 2003). 
 
Det andra problemet var attitydproblem som uppenbarade sig när munvårdsassistenterna 
försökte inspirera kollegerna. De möttes då av ”jag bryr mig inte”- inställningen eftersom de 
inte erhållit utbildningen (Wårdh et al., 2003). Under sex månader utvecklades dock ett 
intresse och engagemang för munvård hos kollegerna så att de kom till munvårdsassistenterna 
för att få råd (Wårdh et al., 2003). 

 

Negativa förhållningssätt 
Paulsson, Söderfeldt, Nederfors och Fridlund (2000) beskriver hur olika attityder hos 
omvårdnadspersonal påverkade utförandet av munvård och vilka strategier som användes i 
utförandet: ett tillvägagångssätt, av Paulsson et al. (2000) kallat rutinmässigt, visade ett 
osammanhängande och passivt tänkande. Vårdgivare här såg inte munhälsa som ett problem. 
Ett annat tillvägagångssätt, betecknat som den praktiska strategin, innebar inget intresse för 
teoretisk kunskap men väl för praktiska demonstrationer. Vårdares yttranden som t.ex. att 
personalen gjorde så gott de kunde eller att kunskap inte hjälpte om inte vårdtagaren öppnade 
munnen belyste tänkesättet.. Ett sådant beteende hos vårdtagaren fick personalen att vägra 
fullföljandet av munvården. De kände stark motvilja mot att någon gjorde intrång i deras egen 
mun och skulle själva skaffa sig löständer när det blev aktuellt. De framhöll betydelsen av att 
ha rena tänder men hyste uppfattningen att den äldre generationen inte hade skött sina tänder 
särskilt väl. De ansåg att de äldre tyckte munhygienen var onödig (Paulsson et al., 2000). 
Jantelagen är ett förhållningssätt som Wårdh et al.(2003) refererar till i sin artikel. Den 
innebär lojalitet mot kollektivet. Det avvikande, spontana och nya anses farligt och en 
gruppmedlems  försök att vara bättre än någon annan bör bestraffas. Problemet uppstod när 
munvårdsassistenterna försökte utföra en uppgift som den övriga personalen inte skulle 
engageras i. 
 
Enligt Wårdh et al. (2000) var det både yttre och inre omständigheter som ledde till 
munhygienens eftersatthet. De yttre omständigheterna sammanfattar begrepp som avsaknad 
av kunnande, av rutiner, av hjälp och stor arbetsbelastning. Med inre omständigheter avses 
integritetsfrågor, dålig behandling, äckel och etiska problem. Exempelvis hade sköterskorna 
svårigheter med att övertala äldre vårdtagare att öppna munnen. Ibland reagerade dessa 
mycket negativt och kunde även bita personalen så att blöjbyten bedömdes lättare att sköta än 
munhygien. Handskar användes inte alltid vid vårdens utförande, inte heller vatten därefter. 
Personalen ifrågasatte också rätten att påtvinga patienterna munvård. De kände sig osäkra om 
de gjorde patienterna illa vid genomförandet av munvården och på grund av detta blev den 
ofta bara symboliskt utförd. Sköterskorna såg munvården som en viktig del av vården och 
hade viljan att öka förståelsen hos vårdpersonalen för att munvården skulle ha en liknade 
prioritet som övriga vårdaktiviteter men i verkligheten fick andra aktiviteter företräde. 
  
En undersökning av fem äldreboenden i USA visade på liknande låg prioritering av munvård. 
Undersökningen utfördes genom observation av undersköterskors rutiner. De följdes under 
fyrtiosju morgonpass Användningen av munhygienmaterial noterades och personalintervjuer 
genomfördes. Studien omfattade nitton personer av personalen samt sextiosju vårdtagare på 
dessa äldreboenden. Personalen var ovetande om att utvärdering av munvården var målet. 
Dessa sextiosju, varav sextio med olika former av demens var alla beroende av viss hjälp med 
munhygienen. Elva fick sina tänder borstade av personalen. Medelvärdet för tandborstningen 
låg vid 77 sekunder, alltså avsevärt kortare tid än de två minuterna som vanligtvis 
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rekommenderar. De övriga femtiosex patienterna borstade sina tänder själva med hjälp av 
personalens anvisningar. Under denna aktivitet som tog mellan 12-63 sekunder skyndade 
personalen på patienterna så att de avslutade sin tandborstning. Bara elva av de sextiosju 
sköljde munnen efter utförd tandborstning. I endast sex fall av de sextiosju patienterna var 
munvårdsdokumentation tillgänglig (Coleman & Watson, 2005). 

 

Tidsbrist och arbetsbelastning 
Tidsbrist, arbetsbelastning och bristande utbildning av personalen är faktorer som leder till 
eftersatt munvård. Den slutsatsen redovisas i fyra artiklar (Furr, Binkley, McCurren och 
Carrico, 2004; Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson och Sörensen, 2003; Paulsson, 
Nederfors och Fridlund, 1999; Adams, 1996). I Adams studie (1996) genomfördes en 
undersökning på tre medicinavdelningar på ett allmänt sjukhus samt en akutavdelning för 
äldrevård. Trettiofyra sjuksköterskor ingick i studien och fick fylla i ett frågeformulär med 
tjugonio frågor. Bara tio av trettiofyra nämnde användning av tandborste på sina patienter och 
åtta tandkräm. Endast tre av sjuksköterskorna rapporterade att vatten fanns tillgängligt för 
patienterna vid munvård. Två använde vaselin efter tandborstning till förebyggande av torra 
läppar. Tjugoåtta av de tillfrågade ansåg att munhygien utfördes mindre ofta än var sjätte 
timme. Som orsak angavs tidsbrist och otillräcklig personal.I en annan studie visas på att 
starkt och snabbt varierande förhållanden i omvårdnadsmiljön tvingade personalen att 
ideligen improvisera nya strategier för att klara de dagliga sysslorna vilket gjorde att 
munvården inte prioriterades  (Wårdh et al, 2003). En intervjustudien med elva medicinläkare 
visade att de varken undersökte eller ställde frågor om munhälsan då såväl undersökningen 
som information till patienten ansågs alltför tidskrävande. Det enda läkarna berörde var olika 
läkemedelsbiverkningar som t.ex. muntorrhet (Andersson, Furhoff, Nordenram & Wårdh, 
2007).  
 
 

Vad främjar god munvård? 

Positiva förhållningssätt   
Avdelningssköterskor visade ett helhetstänkande med avseende på tandhälsa och allmän 
hälsa. De insåg munvårdens betydelse för patientens upplevelse av välmående. Även om de 
inte var handgripligen aktiva i omvårdnadsarbetet uttryckte avdelningsköterskorna 
övertygelsen att det var en nödvändighet och självklarhet att få hjälp när man som vårdtagare 
inte kunde utföra munvården själv. Skötseln av munhälsan sågs även här som lika självklar 
som påklädning eller hårskötsel. Munhälsan uppfattades som viktig även för övriga kroppen 
(Paulsson, Nederfors & Fridlund 1999). 
 
Vårdarna visade olika förhållningssätt både beträffande vårdaktiviteten munvård i sig som 
dess utförande. Att prioritering av munvård och dess utförande är väsentliga faktorer för 
patientens egen upplevelse omnämns av Furr et al. (2004).  
 
Enligt Paulsson et al. (2000) beskrivs två positiva förhållningssätt. Båda kännetecknades av 
en helhetssyn på en flexibel munvård i det ena fallet och en kreativ, mera passiv men 
kunskapsinriktad attityd i det andra. 
 
Flexibiliteten och empatin illustrerades vid utförandet av munvård på vårdtagare med 
demenssjukdom. Exempelvis tog sig personal tid för att avleda vårdtagarens uppmärksamhet 



 12

genom att tala om något som intresserade patienten såsom familjen. De var angelägna om att 
inte ge upp, de prövade olika vägar. Vårdarna använde inget fysiskt våld för att tvinga 
munvården på vårdtagaren. Istället kunde de lämna patienten en stund för att återkomma vid 
ett senare tillfälle. För övrigt var påhittighet och motivation kännetecknande för det praktiska 
utförandet. Det ansågs vara betydelsefullt att samarbeta med vårdtagaren och visa respekt för 
dennes integritet. Vidare betonades vikten av att ge god munvård utan att vara brysk. 
Personalen såg positivt på praktiskt kunnande men ville också skaffa sig mer teoretisk 
kunskap. Många bland undersköterskorna och vårdbiträdena menade att mera kunskap skulle 
behövas för att kunna ge adekvat utförd munvård och ville också skaffa sig mer utbildning. 
Slutligen ansågs skriftliga anvisningar och en kontinuerlig feedback från tandteamet som 
mycket önskvärda.  

 

Kunskap och motivation 
Paulsson et al. (1999) beskriver arbetsledande sjuksköterskors åsikt att ökad kunskap hos 
personalen beträffande munhälsa leder till större insikt om munvårdens betydelse för 
patientens välbefinnande. Vidareutbildning samt fortlöpande information om ny forskning är 
viktiga medel för ökade kunskaper. Därmed höjs också motivationen och gör 
omvårdnadspersonalen mer medvetna exempelvis om att vårdtagarna inte bara ska äta mosad 
mat utan även behöver använda sina tänder för att må bra. Dessutom får ohälsan konsekvenser 
för kroppen som helhet. Utseendet påverkas och nutritionen försvåras genom obehag eller 
smärta eftersom även matlusten blir lidande. I Paulssons et al. artikel (2000) uttryckte både 
sjuksköterskor och omvårdnadspersonal uppfattningen att såväl teoretisk som praktisk 
kunskap var viktiga för att kunna ge munvård som svarade mot patientens behov. Särskilt 
önskade de en grundläggande kunskap i odontologi samt ett nära samarbete med tandvården 
för att möjliggöra regelbundna uppföljningar. En sådan kunskap skulle innebära en stor 
tillgång för detta samarbete. Adams artikel (1996) visade på att det fanns ofullständiga 
kunskaper angående tillvägagångssätten kring munhygienen bland legitimerade 
sjuksköterskor. Men de var angelägna att uppdatera sig inom området. 
 
I ett samverkansprojekt i Tranemo utbildades personal i sammanlagt 4,5 timmar under två 
tillfällen. Kursdeltagare fick göra självstudier av boken ”Munhälsa på äldre dagar”. Innehållet 
i utbildningen omfattade munhålans anatomi och fysiologiskt åldrande. I första delen av 
utbildningen diskuterades sjukliga förändringar, orsak och verkan gällande karies, gingivit-
parodontit och munslemhinneförändringar samt förebyggande vård. I den andra delen 
demonstrerades protetiska ersättningar och olika munvårdshjälpmedel likaså visades en 
videofilm. Avslutningsvis undervisades personalen i praktiska rutiner och alla fick individuell 
handledning. I studien deltog tvåhundratrettiotvå personer. Av dessa hade 73 % inte någon 
tidigare munvårdsutbildning. De som dagligen hjälpte till med munvård utgjorde bara 65 % 
vilket innebär att de flesta som utförde munvård inte fått någon utbildning för detta. Nittiosju 
procent av deltagarna var positiva till någon form av undervisning i munvård (Andersson, 
Carlsson & Gustafsson, 1999). 
 

Önskvärd samverkan  
Både omvårdnadspersonal och tandvårdspersonal ansåg att ett nära samarbete med varandra 
är nödvändigt och en önskvärd och effektiv väg för att uppnå bästa möjliga resultat av 
munvård. Slutligen ansågs skriftliga anvisningar och en kontinuerlig feedback från tandteamet 
som mycket önskvärt (Paulsson et al, 2000). Avdelningssköterskor uttryckte sin uppskattning 
av kunskaper från de olika professionerna och menade att de borde tillvaratas. För att uppnå 
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rätt anpassad munvård erfordras samverkan. En önskan om mer utbildning inom munhälsa i 
sjuksköterskornas grundutbildning samt utvecklade former av samarbete med tandvården 
borde prioriteras enligt dessa sjuksköterskor (Paulsson et al., 1999). Allmänpraktiserande 
läkare (Andersson et al., 2007) ansåg att svalgproblem var deras ansvarsområde medan tand- 
och munslemhinneproblem tillhörde tandvårdens. De beklagade att medicin och odontologi 
var separata kurser i läkarnas utbildning. Bristen på integrering begränsade en naturlig och 
ömsesidig dialog mellan läkare och tandläkare. Läkarna saknade kunskaper om behandlingar; 
även frågor kring kostnader borde ingå i denna utbildning. Dessutom efterlystes bättre insikter 
i tandläkarens och tandhygienistens kompetens för att underlätta samarbetet och kontakt med 
dessa när en patient behöver det. 

 

Hjälpmedel för att främja munvård 
Tillståndet och/eller förändringar i munhålan beskrivs med hjälp av  frågeformulär, s.k. 
munbedömningsinstrument. Ett sådant är OAG (Oral Assessment Guide). Där bedöms röst, 
förmågan att svälja, läppar, tunga, saliv, slemhinnor, tandkött och tänder. Dessa 8 kategorier 
tilldelas vardera betygen 1 (normal), 2 (viss försämring) eller 3 (stark försämring). 
Reliabiliteten mellan bedömare (0.912) var mycket god. En expertkommitté ansåg att 
vadiliteten var bra och instrumentet användbart (Eilers, Berger och Petersen, 1988). En 
vidareutveckling  av detta munbedömningsinstrument resulterade i ROAG (Revised Oral 
Assessment Guide) och omfattar bedömningen av samma åtta områden dock med tillägg av 
eventuella proteser. Den ger en detaljerad redogörelse för bedömningen, hur den ska 
genomföras och - till sist - graderingen av munnens hälsotillstånd. Noteringarna är inte 
journalhandlingar och får användas som underlag till dokumentation (Paulsson, Andersson, 
Wårdh & Öhrn, 2008). I en studie (Andersson, Hallberg, Lorefeldt, Unosson & Renvert, 
2004) använde sig en sjuksköterska av munbedömningsinstrumentet ROAG på 
hundrasextioen nyregistrerade äldre patienter på en rehabiliteringsavdelning.  
Munhälsoproblem uppdagades i 71 % av fallen. Trettio procent av dessa hade mellan fyra och 
åtta sjukdomstillstånd. De problem som upptäcktes var oftast förknippade med läpparna och 
otillräckligt salivflöde. Studien visade tydligt att munbedömningsinstrumentet var ett effektivt 
hjälpmedel när det gällde att upptäcka munvårdsproblem. 
 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Vår litteraturstudie  baserades på material som kommit fram med samsökningsfunktionen 
under rubriken vård. De databaser som omfattades var Academic Search Elite, Blackwell 
Synergy, Cinahl, Medline och SweMed+. Vårt intresseområde avgränsades med sökorden 
mouth care, oral care, nursing staff, elderly, attitude, knowledge. Eftersom vårt arbete är en 
allmän litteraturöversikt gällde för oss att se upp med problemen med en sådan studies 
tillförlitlighet. Forsberg och Wengström (2003) påpekar möjliga svagheter i en allmän 
litteraturöversikt. Den baseras ofta på en begränsad mängd publicerad forskning. Dessutom 
finns en viss risk för ett partiskt urval om författaren väljer materialet ensidigt efter sina 
personliga synpunkter. Vi har försökt att vara så objektiva som möjligt och söka argument för 
och emot. 
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Vi valde vårt ämne utifrån iakttagelsen att munvård, framförallt på äldre, ofta inte 
genomfördes på ett tillfredställande sätt. Studien skulle undersöka hållbarheten av denna 
uppfattning. Problemformuleringen avsåg att begränsa  området till vad vi tyckte var viktigt 
att belysa i vår uppsats. 
 
Det var inte helt lätt att hitta artiklar rörande ämnet. Vi ville egentligen inrikta oss på  
munvården i Norden, men för att få mera material använda vi även studier ifrån andra länder. 
Vi höll oss inom tidsramar så att artiklarna skulle vara någorlunda aktuella. En artikel är dock 
från 1996. Det valda materialet tror vi annars vara representativt och ger en bra bild av 
munvårdens situation i vården. 
 
Resultat från fem kvalitativa, sex kvantitativa artiklar samt en rapport bedömdes som 
intressanta med hänsyn till vårt problem och syfte 
 

Resultatdiskussion 
Vår studie visar att otillräcklig utbildning kan leda till eftersatt munvård. Det resultatet 
framkommer bl.a. i Wårdhs et al. studie (2000) där personal ansåg att deras utbildning var 
bristfällig. De som fått utbildning var nöjda eftersom de blivit mer lyhörda för 
munhälsoproblem. Trots god utbildning och erfarenhet beskriver Furr et al. (2004) eftersatt 
munvård. Men när personalen tilldelades mera tid förändrades läget. 
  
Hur relationer i arbetsgruppen ser ut har stor betydelse för hur munvården sköts och utförs.  
Wårdh et al. (2003) belyser hur revirtänkande leder till minskat engagemang och 
munvårdskvalitet. Om samarbetet inte finns leder det till olika sätt att arbeta. Motsatsen visas 
i Paulssons et al. artikel (2000) där  personal gör allt för att tillgodose patientens 
munvårdsbehov. 
 
Personals förhållningssätt är betydelsefullt för hur patientens munvård sköts. Är vårdgivarens 
förhållningsätt negativt leder det till utebliven munvård och vi orsakar patienten ett 
vårdlidande (Paulsson, 2000). 
 
Tidsbrist är en orsak till utebliven eller bristfälligt utförd munvård. Arbetsbelastning är en 
annan. Detta redovisas i fem av artiklarna (Furr et al., 2004; Wårdh et al., 2003; Paulsson et 
al., 1999; Adams, 1996; Coleman, 2006). Coleman (2006) skriver att trots strävan att följa 
riktlinjer förhindrades genomförandet ofta av uppdykande hinder som dessa. Furr et al. (2004) 
skrev att om personal fick längre tid för genomförandet av munvård ökade också dess 
prioritering. 
 
Dokumentation är viktig för att kunna följa patientens munhälsa och för att kunna utföra den 
vård som krävs utifrån den unika människan. Därför måste sjuksköterskor ta sitt ansvar så att 
dokumentation blir utförd. Idag nämns det i grundutbildningen att munvård ska utföras och att 
det är extra viktigt när patienten är svårt sjuk eller medvetslös. Mer än så sägs inte. Detta är 
anmärkningsvärt då det ingår i sjuksköterskans ansvarsområde. I motsats till annan 
dokumentation såsom exempelvis uttömningar m.m. nämns inte munvård i någon större 
utsträckning i artiklarna. Riktlinjer för dokumentation finns men förbigås och utan 
dokumentation är det svårt att få överblick av munstatus samt kontinuitet i omvårdnadsarbete. 
Själva genomförandet påverkas, för det kan lättare glömmas eller skjutas till morgondagen. 
Som Wårdh (2007) påstår: ”… av någon anledning verkar vi vara mer bekymrade över hur 
maten kommer ut än hur den kommer in”. Detta påstående verkar stämma bra in på flertalet 
av de artiklar vi analyserat: de visar att munvårdens dokumentation på arbetsplatserna är 
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bristfällig. Magen uppmärksammas bevisligen mer än munnen men Wårdh påpekar också 
fortsättningsvis att ”magen mår bättre om maten tuggas väl. Munnen är alltså viktig även för 
magen”. Munvårdens eftersatthet kan antas vara skälet till frånvaron av dokumentation. Både 
Coleman och Watson (2006) och Adams (1995) anmärker på brist av dokumentation i sina 
studier. Catrine Björvell (2001) drar slutsatsen i sin handbok för sjuksköterskor ”att 
kvalitetssäkra omvårdnaden kräver utvärdering, och för att kunna utvärdera måste hela 
omvårdnadsprocessen dokumenteras. 
 
Har vi ett positivt förhållningsätt när vi ger munvård, kan följdsjukdomar undvikas. 
Helhetssyn, empati och påhittighet är några termer som ingår i detta förhållningssätt. I 
Paulssons et al. artikel (2000) tas just upp att om patienter med t.ex. demenssjukdom inte går 
att ge munvård, kommer man tillbaka senare och gör ett nytt försök. 
 
Kunskap skapar motivation först om man förstår hur utebliven eller misskött munvård 
påverkar både munnens hälsa samt den övriga hälsan. I våra artiklar efterlyser både 
sjuksköterskor och undersköterskor teoretisk samt praktisk kunskap. Sjuksköterskor borde få 
professionell, såväl teoretisk som praktisk utbildning, inom ett så väsentligt område som 
munhälsa både för att kunna kvalitetssäkra vården och att vara ett stöd för 
omvårdnadspersonalen. Vår synpunkt stöds av Paulsson et al. (1999) som redovisar 
sjuksköterskors uppfattning att en sådan vidareutbildning skulle leda till större insikt och ökad 
medvetenhet hos personalen.  
 
För väl ombesörjd munvård är det viktigt att införa ett samarbete mellan sjukvården och 
tandvården. Detta är också något som sjuksköterskor efterlyser samt att det skulle finnas en 
separat kurs i odontologi i deras grundutbildning (Paulsson et al., 1999). Även läkare 
efterlyser ett närmare samarbete med tandvården, detta tas upp i artikeln som Andersson et al. 
(2007) skrivit. 
 
För att främja munvård finns hjälpmedel. Det finns all orsak att  använda sig av dessa, 
eftersom det kan leda till patientens ökade välbefinnande. Munbedömningsinstrumentet 
ROAG är just ett sådant och hjälper oss sjukvårdspersonal att bedöma tillståndet och 
förändringar i munhålan ( Öhrn & Andersson, 2006). Andra hjälpmedel som finns är 
tandborstar i olika stolekar och för olika utrymmen i munnen, tandkräm, tandtråd m.m. 
Sådana  hjälpmedel underlättar munvård. Trots detta visar Coleman och Watsons artikel 
(2006) att många av patienterna saknade tandborstar och tandkräm. Eftersom personalen inte 
ansåg att tandvård tillhörde den normala vårdrutinen brydde de sig inte heller om att 
införskaffa nödvändiga hjälpmedel.  
 
Det är vanligt med undersköterskor som är inkontinensansvariga eller ansvariga för 
förrådsmaterial m.m. Vi frågar oss om det  möjligtvis skulle gå att införa munvårdsansvarig 
personal med uppgiften att se till att munvård utförs och utförs på rätt sätt. Dessa personer 
kunde kanske bemyndigas att vid behov kontakta tandvårdsteamet. Vi anser även att riktlinjer 
för korrekt utförd munvård borde finnas nära tillgängliga där skötseln utförs.  
 

Resultatet i ljuset av lidandeteorin 
Undersökningen bekräftar uppfattningen att utebliven munvård kan förorsaka lidande. Ibland 
har patienter svårigheter att visa sitt lidande när hon är mitt i det och överväldigas av det säger 
Wiklund (2003). Därför är det viktigt att stödja och bekräfta patienten samt lämna henne 
utrymme att vara sig själv utan att behöva hålla skenet uppe. I grund och botten handlar ju 
omvårdnad om att lindra patientens lidande. För att kunna lindra patientens lidande måste 
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sjuksköterskan bekräfta och erkänna dess existens samt - inte minst - vara öppen för de olika 
uttryck som det tar sig hos varje enskild patient. Under en syssla som tandborstning känner 
sig  patienten ofta i en utsatt position. Särskilt utsatta är patienter med tillfällig förvirring och 
demenssjukdom, eftersom de har svårt för att meddela sig med omgivningen och uttrycka sina 
behov och önskningar. Det är alltså viktigt att värna om patientens välbefinnande i dessa 
situationer där god omvårdnad, kontroll av symtom och aktiviteter är särskilt nödvändiga 
(Dahlberg et al, 2003).  
  
Vår studie avsåg en närmare undersökning av den inledningsvis omnämnda observationen att 
munvården är eftersatt. Den ger belägg för denna uppfattning och redogör för artiklar som 
diskuterar orsaker och förebyggande åtgärder. De är nödvändiga för att bibehålla eller 
förbättra vårdtagarnas munhälsa. Konkret innebär det att dokumentation av vårdens utförande 
och utbildning av personalen är tänkbara vägar.  
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