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Centrala begrepp  

Särskilt boende  

Enligt Socialtjänstlagen kapitel 5, 5§ har kommunen skyldighet att ordna särskilda 

boendeformer för omvårdnad och service för äldre personer som behöver särskilt stöd (SFS 

2001:453). I denna litteraturöversikt menas särskilt boende de boendeformer som avses för 

äldre personer som är i behov av vård och omsorg. Särskilt boende förkortas ibland till 

SÄBO. 

Munvård 

Munvård består av tandborstning, rengöring av munhålan, rengöring av fasta och avtagbara 

tandprotetiska ersättningar samt behandling av uttorkade slemhinnor (Vårdhandboken, 2014). 

I denna litteraturöversikt avses munvård all form av vård av munnen som utförs av 

vårdpersonal.  

Vårdpersonal 

När vårdpersonal nämns i arbetet avses de den personal som arbetar på de särskilda 

boendeformerna. Dessa innefattar sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Ibland 

används personal synonymt med vårdpersonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 

Bakgrund: Med åldern sker vissa naturliga förändringar i munhålan. Dessa 

åldersförändringar, tillsammans med läkemedel samt nedsatt förmåga att sköta sin egen 

munvård kan leda till flera olika sjukdomstillstånd. Vårdpersonalens insatser för god 

munhygien blir viktig för individen och dennes hälsa men även samhällsekonomiskt. Syfte: 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar vårdpersonalens arbete med att upprätthålla god 

munhälsa till äldre personer vid särskilt boende. Metod: Litteraturöversikt med 14 

vetenskapliga artiklar av kvalitativ, kvantitativ och mixad design. Resultat: Trots att 

vårdpersonalen ansåg att munvården var en viktig del av omvårdnaden eftersattes den ofta. 

Faktorer som påverkade munvården var rutiner, prioriteringar, de äldres autonomi, attityder, 

kunskap och kommunikation. Diskussion: Tidsbrist, personalbrist och bristande kunskaper 

inom munvård gjorde att munvården eftersattes. Vårdpersonalens attityder grundades till viss 

del i okunskap som i sin tur orsakade etiska problem. Slutsats: Litteraturöversikten bidrar till 

att öka medvetenheten om vilka faktorer som påverkar vårdpersonalens arbete med munvård 

på särskilt boende. För att kunna undvika dessa faktorer bör tid avsättas för att optimal 

munvård skall kunna ges till de äldre, samt att mer utbildning inom munvård bör erbjudas till 

vårdpersonalen. 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Munvård, Särskilt boende, Vårdpersonal 
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Introduktion 

Munhälsan och den generella hälsan hänger ihop. En dålig munhygien kan leda till försämrad 

livskvalitet, sjukdom och onödigt lidande. För personer med nedsatt immunförsvar kan en 

dålig munstatus få avsevärda konsekvenser som i värsta fall kan leda till döden. Allt detta 

bidrar också till ökade kostnader för hälso- och sjukvården och därmed samhället. Detta kan 

minimeras med en fungerande munvård.   

Bakgrund 

Med åldern sker vissa naturliga förändringar i munhålan, till exempel skörare tänder, tunnare 

slemhinnor och minskad salivproduktion. Dessa åldersförändringar, många läkemedel samt 

nedsatt förmåga att sköta sin egen munvård kan leda till flera olika sjukdomstillstånd, som 

infektioner i munhålan och tandlossning. Personer som är mycket försvagade och har dåligt 

immunförsvar kan som följd av dålig munhygien drabbas av livshotande sjukdomstillstånd 

som pneumoni och sepsis (Samson & Vesterhus Strand, 2010 s. 262-263).  

Munhälsa 

En frisk munhåla, oavsett ålder, har ett lätt rosa tandkött och fuktiga slemhinnor. Tungans yta 

är lätt skrovlig och tänderna fasta. En god munhygien upprätthålls genom att regelbundet 

avlägsna bakterier och beläggningar, på såväl tänder som tandkött samt att hindra uttorkning 

av slemhinnor (Samson  & Vesterhus Strand, 2010 s. 262-267). Munhälsa och allmän hälsa 

påverkar varandra och det går att läsa av en persons rådande hälsotillstånd genom att göra en 

bedömning av munstatusen. Dålig munstatus kan innebära dålig andedräkt, beläggningar på 

tänder, rodnat tandkött och slemhinnor men också svårigheter att prata och äta. Allt detta kan 

påverka nutritionen och i sin tur leda till undernäring och en rad andra tillstånd. En dålig 

munstatus har en negativ inverkan på välbefinnandet och därmed livskvaliteten. Det är därför 

viktigt att tidigt upptäcka problem i munhålan samt åtgärda dessa (Andersson, 2009, s. 350).  

 

Den vanligaste orsaken till muntorrhet är kronisk sjukdom och användningen av ett flertal 

läkemedel (Samson & Vesterhus Strand, 2010 s. 263). Med åren minskar salivproduktionen i 

munnen och många äldre personer dricker inte tillräckligt. Muntorrhet bidrar till karies och 

skador på tänderna. Nedsatt salivutsöndring, dålig tandstatus och nedsatt förmåga att tugga på 

grund av försvagad muskulatur är orsaker som kan leda till undernäring och ökad risk för 

sjukdom (Brodtkorb, 2010 s. 257). I munnen bildas det beläggningar och det sker en ständig 

bakterietillväxt, oavsett om intaget av föda och vätska sker peroralt eller via sond. Denna 

bakterietillväxt sker hos individer med eller utan egna tänder (Vårdhandboken, 2014).  
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Munhälsan var dålig hos vårdtagarna på särskilt boende oavsett deras kognitiva status. 

Majoriteten av de boende uppvisade flera obehandlade kariesangrepp på tänderna eller 

tillbakadragna tandrötter (Chen, Clark & Naorungroj, 2012). För att kunna ge en god munvård 

är det viktigt som vårdpersonal att ta reda på vårdtagarens egna rutiner kring munhygien och 

hur mycket individen själv klarar av att utföra. En annan förutsättning är att identifiera 

tidigare problem med munhålan eller riskfaktorer, såsom muntorrhet. Att som personal 

uppmuntra den äldre samt använda sig av strategier för att undvika att personen känner sig 

hotad är också viktigt för att kunna upprätthålla en god munvård (Coker, Ploeg, Kaasalainen 

& Fisher, 2013). 

Munvård 

Med en god munvård kan tänderna hållas friska hela livet. Tänderna bör borstas två gånger 

per dag i minst två minuter med en mjuk tandborste och med fluortandkräm. Tandborstning 

skall göras med små gnuggande rörelser, där tändernas in- och utsidor borstas först och 

avslutas med att tuggytorna rengörs. Rengöring mellan tänderna bör utföras en gång per dag 

och hjälpmedel som kan användas är mellanrumsborste, tandtråd eller tandsticka (Andersson, 

2009, s. 371-372). 

Revised Oral Assessment Guide (ROAG) är ett bedömningsinstrument för att bedöma 

munhälsa, och det består av nio olika områden som ska bedömas: läppar, tunga, 

munslemhinnor, eventuella tandproteser, tandkött, tänder, saliv, röst och sväljning. Det finns 

en graderad symtombeskrivning när bedömningen utförs, där 1 betyder normal eller frisk, 2 

betyder lätta till måttliga förändringar och 3 allvarliga problem  Bedömningen bör göras med 

en ficklampa och eventuellt andra hjälpmedel för att göra en enklare och mer rättvis 

bedömning av munhälsan (Senior Alert, 2015). 

 

Tandlöshet och avsaknad av egna tänder hos äldre kan kopplas till ökad ålder (Ohrui et al., 

2006). Användandet av tandproteser är vanligt förekommande bland äldre på särskilt boende 

(Henriksen, Axell & Laake, 2003; Ohrui et al.,2006). Det finns olika typer av tandprotetiska 

ersättningar, och de kan delas in i två olika grupper, avtagbara samt fastsittande proteser. 

Ibland förekommer det att personer har både avtagbara och fastsittande proteser samtidigt. 

Det är viktigt som vårdpersonal att ha kännedom om vilken typ av protes vårdtagaren har för 

att kunna hjälpa till med munhygienen så att det blir gjort på rätt sätt. Avtagbara tandproteser 

ska göras rena med en mjuk tandborste och diskmedel eller en tandkräm som är speciell för 

proteser. I samband med rengöringen är det viktigt att borsta rent utan att förstöra 
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förankringselementen då det är stor risk att de deformeras och protesen blir oanvändbar. När 

den avtagbara protesen inte används ska den alltid förvars fuktigt då materialet annars kan 

spricka och passformen kan förstöras (Vårdhandboken, 2014). 

Tandvård är en betydande ekonomisk börda för samhället. I höginkomstländer utgör denna 

kostnad 5-10 % av offentliga hälso- och sjukvårdsutgifter. Dessa höga kostnader kan undvikas 

genom effektiva förebyggande åtgärder och hälsofrämjande insatser (World Health 

Organization [WHO], 2016). Äldre personer på särskilt boende som har kvar sina egna tänder 

har ökat. Samtidigt kunde också en avsevärd ökning av karies ses hos de äldre (Samson, 

Vesterhus Strand & Haugefjorden, 2008). Trots att äldre på särskilda boenden inte har den 

fysiska eller psykiska förmågan att självständigt sköta sin egen munvård så får de inte den 

hjälp de behöver med munvården av utbildade vårdgivare. Det visade sig också att kunskapen 

kring upprätthållandet av god munhygien var bristfällig bland vårdpersonalen (Miegel & 

Wachtel, 2008). 

Vårdpersonal 

På särskilda boenden arbetar bland annat sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden.  

Titeln sjuksköterska är en skyddad yrkestitel, vilket innebär att bara de som har legitimation 

får kalla sig för sjuksköterska. Efter en genomförd sjuksköterskeutbildning kan legitimation 

ansökas från socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2016). För att bli undersköterska krävs 1100 

godkända poäng från kurser i de programgemensamma ämnena i det gymnasiala vård- och 

omsorgsprogrammet samt 300 poäng gerontologi och geriatrik eller någon annan motsvarande 

utbildning för att uppnå det kunskaper som rekommenderas i Socialstyrelsens allmänna råd 

(SOSFS 2011:12). Ett vårdbiträde är i denna litteraturöversikt outbildad personal som jobbar 

inom vård och omsorg. 

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan måste ha kunskap, förståelse, värderingsförmåga samt ett relevant 

förhållningssätt för att utöva yrket som leder till god omvårdnad och hög patientsäkerhet 

(Finnström, 2010, s. 61). ICN har tagit fram en etisk kod för sjuksköterskor med fyra 

huvudområden som berör riktlinjer och etiskt handlande. Punkterna belyser (1) sjuksköterskan 

och allmänheten, (2) sjuksköterskan och yrkesutövningen, (3) sjuksköterskan och 

professionen samt (4) sjuksköterskan och medarbetare. De fyra huvudområdena belyser 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden, att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och att lindra lidande (International Council Of  Nurses [ICN], 2005).   
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Äldre personer och personer med funktionsnedsättning erbjuds en gång per år en 

munhälsobedömning av tandvårdspersonal. Däremellan ansvarar sjuksköterskan över 

munvården. I sjuksköterskans arbete ingår att kontinuerligt bedöma munhälsan på patienter 

och analysera eventuella riskfaktorer som kan skapa problem. Om problem i munhålan 

upptäcks ska alltid individuella åtgärder sättas in och sedan följas upp. Sjuksköterskan 

ansvarar för att åtgärder dokumenteras i journalen. Om annan yrkeskategori utför åtgärderna 

och följer upp dessa har sjuksköterskan fortfarande det yttersta ansvaret att det blir gjort och 

att det blir gjort på rätt sätt (Andersson, 2009, s. 369). 

Teoretisk referensram 

I denna litteraturöversikt kommer Joyce Travelbees omvårdnadsteori användas som teoretisk 

ram.  Enligt Travelbee (1971, s. 7-16) är omvårdnad en mellanmänsklig process därför att det 

alltid angår människor antingen direkt eller indirekt. Med dessa människor menar hon sjuka 

och friska individer samt deras familjer, personal och andra personer i omgivningen. 

Omvårdnad är också en process mellan sjuksköterskor och dessa olika personer, och det 

förekommer kontinuerlig förändring, rörelse och aktivitet i interaktionen mellan olika 

individer. Travelbee lägger också vikt på begreppet hälsa eftersom omvårdnad handlar om att 

hjälpa individen att förebygga sjukdom och lidande samt att bibehålla den högsta möjliga 

nivån av hälsa. Hon definierar inte hälsa utan menar att det är en subjektiv upplevelse, där 

patientens upplevelse ligger i fokus. Travelbee menar också att den primära funktionen med 

hälsoundervisning som sjuksköterska är att kunna hjälpa patienten och anhöriga med att 

kunna förebygga sjukdom samt att kunna hantera upplevelse av sjukdom eller ohälsa. 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är viktig för att skapa en relation till 

individen och ha ett fungerande informationsutbyte. Teorin belyser också vikten av 

sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten att hantera sin sjukdom och lidande och att kunna 

finna hopp och mening i sin livssituation. För att kunna göra det måste sjuksköterskan skapa 

en känsla av tillhörighet med patienten.  Enligt Travelbee är en viktig del av 

omvårdnadsarbetet att kunna se varje individ som unik, och att alla är skapt olika med olika 

behov (Travelbee, 1971 s. 7-16). 

Problemformulering  

Det åligger sjuksköterskan att göra kontinuerliga bedömningar av munnens status, sätta in 

åtgärder vid eventuella problem samt följa upp dessa. Där emellan har övrig vårdpersonal på 

särskilt boende hand om munhygienen på de äldre. Med åldern sker vissa naturliga 

förändringar i munhålan och tillsammans med olika sjukdomar och läkemedels relaterad 
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muntorrhet utgör den äldre populationen en riskgrupp för dålig munhälsa. Dålig munhygien 

kan få stora konsekvenser för individen, såsom allvarliga sjukdomar, svårigheter att äta och 

dricka samt försämrad livskvalitet. Det är av stor betydelse att detta ämne uppmärksammas då 

vårdpersonalens insatser för god munhygien blir viktig för individen och dennes hälsa, men 

också rent samhällsekonomiskt. 

Syfte  

Syftet var att belysa faktorer som påverkar vårdpersonalens arbete med att upprätthålla god 

munhälsa till äldre personer vid särskilt boende.  

Metod  

Design 

Arbetet genomfördes som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att skapa en 

överblick angående kunskapsläget inom ett visst område gällande omvårdnad eller om ett 

problem inom sjuksköterskans kompetensområde. För att genomföra detta krävs ett flertal 

befintliga artiklar utifrån sitt valda syfte och sin problemformulering. Artiklarnas resultat 

analyseras och sammanställs med en strukturerad arbetsmetod till en beskrivande översikt 

(Friberg, 2012, s. 133). 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

I artikelsökningarna till denna litteraturöversikt inkluderades artiklar från år 2006-2016, för 

att få tillgång till ett brett urval av aktuell forskning. Språket avgränsades till artiklar skrivna 

på svenska samt engelska eftersom författarna till denna litteraturöversikt behärskar de två 

språken. För att få fram relevanta artiklar till syftet användes åldersavgränsningen 65+, då 

patientgruppen och kontexten i denna litteraturöversikt gäller äldre personer på särskilt 

boende. Artiklarna skulle ha ett tydligt etiskt resonemang eller vara godkända av en etisk 

kommitté. Originalartiklar som inkluderades i arbetet var antingen kvalitativa, kvantitativa 

eller utav mixad design. Artiklarna som valdes ut till litteraturöversikten belyste 

vårdpersonalens arbete gällande munvård.  

Artiklar som endast studerat de äldre personernas munstatus på särskilt boende eller artiklar 

där kontexten inte var särskilt boende exkluderades.  

Litteratursökning  

Artiklar har sökts via databasen Cinahl och PubMed med hjälp av olika Cinahl Headings,  

Mesh termer, manuella sökningar samt fritextsökningar som är väsentliga för syftet (bilaga 1). 
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I figur 1 presenteras Mesh termer och Cinahl Headings i bokstavsordning som använts vid 

sökningarna. När Cinahl headings användes vid sökningarna i Cinahl har termen "explode" 

(+) använts för att utöka sökmöjligheterna då relaterade ord till den specifika termen läggs till 

i sökningen. Utöver databasernas söktermer har också fritextsökningar lagts till och gjorts 

enskilt i båda databaserna. För att få fram två specifika artiklar till resultatet  har  manuella 

sökningar gjorts i PubMed. 

Vid samtliga sökningar söktes artiklarna utan fulltext för att undvika att betydelsefulla artiklar 

filtrerades bort. Primära sökord som användes med fritext var  "caregivers", "elderly" , 

"nursing", "nurse", "nurs*","oral health", "oral care", "oral hygiene" samt "practices" som 

genom olika kombinationer med relevanta Mesh termer och Cinahl headings (figur 1) 

resulterade i väsentliga träffar. Fritextordet "experience" samt Cinahls Heading "attitude" 

användes vid två separata sökningar för att försöka få fram fler kvalitativa artiklar om ämnet. 

I sökandet har även Peer Review använts i databasen Cinahl, i PubMed har tidskrifternas 

vetenskaplighet manuellt kontrollerats via Ulrichweb (2016). Artiklarna som sökningarna 

genererat har både varit kvalitativa, kvantitativa samt mixade studier. Totalt har 14 artiklar 

inkluderats i arbetet. 

PubMed - Mesh termer  Cinahl - Cinahl headings 

Long Term Care Attitude 

Mouth Diseases Nursing Homes 

Nursing Homes Oral Health 

Nursing Staff Oral Hygiene  

Oral Health  

Oral Hygiene  

Figur 1. Översikt av söktermer. 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Vid sökningarna har det första urvalet av artiklar gjorts genom att välja titlar som är relevanta 

för ämnet. Sedan har abstracts till de vetenskapliga artiklarna blivit lästa för att se om det 

passar syftet för denna litteraturöversikt. Vidare har artiklarna övergripligt lästs igenom med 

fokus på resultaten samt att inklusions- och exklusionskriterier för denna litteraturstudie 

uppfyllts. Efter artiklarna blivit lästa har de utvalda artiklarna kvalitetsgranskats med hjälp av 

Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmallar för studier med kvantitativ och kvalitativ 

metod (bilaga 2 och 3). Mallarna är modifierade då punkten "antal patienter med 
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lungcancerdiagnos" är borttagen och poängen borträknad. När artiklarna granskats 

sammanställs en totalpoäng som sedan räknas ut i procentuell kvalitet där kvalitén delas in i 

tre grader. Grad I motsvarar 80% eller mer, grad II motsvarar 70% och grad III motsvarar 

60%.  Artiklar som blivit bedömd med grad I och II har inkluderats i litteraturöversikten.  

Analys 

Analysen av denna litteraturöversikt har skett stegvis enligt en analysmodell av Friberg (2012, 

s140-142) . Det första steget i analysarbetet var att läsa de utvalda artiklarna ett flertal gånger 

för att få en förståelse över innehåll och sammanhang. Under analysarbetets första del skrevs 

minnesanteckningar, såkallade memos, över de övergripande delarna ner i ett särskilt 

dokument för att få en överskådlig bild av studierna. De utvalda artiklarna blev numrerad för 

att göra det lättare att hålla isär dem och för att föra in referensen efteråt. Det andra steget i 

analysprocessen bestod av att urskilja likheter och skillnader från varje artikel. För att få fram 

likheter och skillnader användes färgpennor för att stryka över de meningar i resultatet som 

var relevant för syftet. I det tredje steget plockades allt som handlade om vårdpersonalens 

arbete kring munvård i artiklarna ut för att översättas till svenska och sedan kondenseras. Det 

analyserade materialet genererade i tre kategorier (bilaga 4). Detta gjordes på båda de 

kvantitativa, kvalitativa samt de mixade studierna.  

Etiska överväganden  

Artiklarna som  har valts ut till denna litteraturöversikt för ett etiskt resonemang eller är 

godkända av en etisk kommitté. Om detta inte framkommit i texten har tidskrifterna som 

artiklarna är publicerad i kontrollerats för att se om de använt sig av etiska riktlinjer för sina 

publicerade artiklar (Polit & Beck, 2012, s. 170). Vid analys och sammanställning av de 

vetenskapliga artiklarna har tidigare kunskaper och fördomar åsidosatts i så stor utsträckning 

som möjligt. Under resultatarbetet har sammanställningen hållit sig så textnära 

originalartiklarna som möjligt för att inte forma resultatet utifrån egna föreställningar. När 

citat från artiklarna tagits med i arbetet har de ej översatts för att de inte ska förvridas.  

Resultat  

Resultatet baserades på vårdpersonalens arbete med att upprätthålla god munhälsa till äldre 

personer vid särskilt boende. Litteratursökningen gav fyra kvalitativa, sju kvantitativa och tre 

mixad design studier. Artiklarna var från sex olika länder. Bilaga 5 visar en översikt av 

artiklarna som är inkluderade i resultatet. Tre kategorier identifierades.  
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Kategorierna var: Rutiner och prioriteringar inom den dagliga munvården , vårdpersonalens 

attityder och de äldres autonomi samt vårdpersonalens kunskap och kommunikation. I figur 2 

visas en översikt av kategorierna. 

Kategorier  

Rutiner och prioriteringar inom den dagliga munvården 

Vårdpersonalens attityder och de äldres autonomi   

Vårdpersonalens kunskap och kommunikation  

Figur 2. Översikt över kategorier 

Rutiner och prioriteringar inom den dagliga munvården  

 

Att borsta tänderna på de äldre var den vanligast förekommande munvårdsåtgärden för god 

munhälsa på särskilt boende (Coleman & Watson, 2006; Jablonski, Munro, Grap, Schubert, 

Ligon & Spigelmyer, 2009; Junges, Freitas, Portella, Neves Hugo,  Pereira Padilha  & Werner 

Samuel, 2012; Unfer, Braun, de Oliveira Ferreira, Ruat  & Batista, 2011). Majoriteten av 

vårdpersonalen såg munhälsa och munvård som en viktig del av god omvårdnad (Wårdh, 

Jonsson & Wikström, 2011; Thean, Loke Wong & Koh, 2006; Goh, Guay, Yian Lim, Min  

Lim, Yi  Loke, En Toh  & Nair, 2016).  

Majoriteten av vårdpersonalen rengjorde de boendes tandproteser minst en gång per dag. 

Nästan hälften av vårdpersonalen använde tandkräm i samband med borstning av 

tandprotetiska ersättningar och det var också vanligt att proteserna lades i blöt med 

rengöringsmedel avsett för tandproteser över natten (Gately et al., 2011). Den vanligaste 

metoden för att rengöra tandproteserna var att borsta med tandborste (Gately et al., 2011; 

Junges et al., 2012; Unfer et al., 2011).   

Munskölj visade sig inte användas lika frekvent som tandborstning (Coleman & Watson, 

2006; Jablonski et al., 2009).  Användandet av tandtråd nämndes endast av en deltagare 

(N=106) (Jablonski et al., 2009).  För att rengöra munslemhinnorna användes ibland 

kompresser. Material för munvård, som tandborstar och tandkräm fanns tillgängliga från 

boendets förråd  (Junges et al., 2012; Unfer et al., 2011). Däremot fanns bristande tillgång på 

rengöringstabletter för tandproteser (Jablonski et al., 2009). I Coleman och Watson  (2006) 

fanns material såsom tandborste och tandkräm inte alltid synligt inne hos vårdtagaren till 

exempel stående på handfatet, och tandtråd fanns inte synligt hos någon. Det visade sig också 
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att snittiden för att borsta tänderna låg under två minuter och de boende som kunde borsta 

tänderna själv borstade längre än de som fick hjälp av vårdpersonalen. 

En genomförandeplan görs för varje nyinskriven vårdtagare på särskilda boenden i samråd 

med kontaktperson och sjuksköterska. I genomförandeplanen ingår den dagliga individuella 

omvårdnaden för vårdtagaren. En faktor som påverkade arbetet med munvården var att det 

vanligtvis inte gjordes någon specifik och tydlig plan för den dagliga munhygienen utan den 

räknades in i den generella omvårdnaden (Lindqvist, Seleskog, Wardh & Von Bűltzinglowe, 

2013). Enligt vårdpersonalen är munvård en mycket viktigt del av omvårdnaden (Goh et al, 

2016; Lindqvist et al, 2013 ). Trots att vårdpersonalen ansåg munvården som viktig och att de 

hade kunskap om vilka konsekvenser en dålig munhälsa kan leda till, så prioriterades ofta 

andra uppgifter före munvården. Det framkom att tandborstning sågs som väldigt 

tidskrävande i jämförelse med andra omvårdnadsuppgifter, och tidsbristen på de särskilda 

boendena utgjorde ett hinder för munvården (Forsell, Sjögren, Kullberg, Wedel, Herbst & 

Hoogstraate, 2010; Guimarães Bahia Reis, Marcelo, Tatiane da Silva & Rodrigues. Leles, 

2011;  Junges et al., 2012; Lindqvist et al., 2013 ). Bristen på tid gjorde vårdpersonalen 

frustrerad då de kände att de inte kunde utföra en god omvårdnad. De upplevde det som 

lättare att ibland ta över när de äldre borstade tänderna själv, för att det skulle gå fortare 

(Sonde, Emami, Kiljunen, H & Nordenram, 2010). Att ge de äldre deras medicin prioriterades 

högre än den dagliga munhygienen, och munvården blev då eftersatt vid brist på tid  

(Lindqvist et al., 2013). En deltagare i Lindqvist et al. (2013) sa:  

"On an everyday basis, tooth brushing is the most time-consuming. Talking 

about it, doing it, getting them to agree to it, all takes a lot of time. Washing 

them, changing their continence pads, putting on their night garments are all 

much quicker tasks, taking maybe 5–10 min, while tooth brushing takes 20–30 

min. And we have to get around to all the residents, give them their medications, 

etc.…" (Lindqvist et al., 2013, s. 301). 

En annan faktor som inverkade på munvården var bristen på vårdpersonal. Bristen på personal 

gjorde att de fick fler vårdtagare att ansvara för vilket återigen resulterade i brist på tid och de 

äldres munvård blev lidande (Unfer et al., 2011). 

Vårdpersonalens attityder och de äldres autonomi  

 

En betydande faktor som påverkade vårdpersonalens arbete med munvård var att de äldre 

visade motstånd när de erbjöds hjälp med den dagliga munhygienen. När sådana situationer 

uppstod eftersattes munvården (Coleman & Watson, 2006; Forsell et al., 2010;  Guimarães 
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Bahia Reis et al., 2011; Jablonski et al., 2009; Junges et al., 2012; Lindqvist et al., 2013; 

Reed, Broder, Jenkins, Spivack & Janal, 2006; Willumsen, Karlsen, Næss & Bjørntvedt, 

2012; Wårdh et al., 2011).  Vårdpersonalen uttryckte att det var svårt  att utföra munvård på 

de äldre, då munhålan upplevdes som en väldigt känslig och intim del av kroppen. De 

uttryckte en oro för att de skulle kränka de äldre, och på så vis inkräkta på deras integritet. 

Personalen värderade de äldres integritet och autonomi högt, och såg respekten för 

integriteten som en avgörande faktor för att kunna ge en god omvårdnad och god munvård. 

Det beskrevs också som vanligt att dementa personer inte gärna ville öppna munnen när 

personalen skulle hjälpa till med munhygienen och då utfördes inte munvården (Lindqvist et 

al., 2013;  Sonde et al., 2010). En deltagare i Lindqvist et al. (2013) sa: 

”… coming into the home of another person, who has been independent for 

maybe 70 or 75 years, and suddenly saying; ’Ok, now it’s time for 

toothbrushing’ in a sort of hearty tone of voice…” (Lindqvist et al., 2013. s. 

302). 

Enligt Willumsen et al. (2012) såg vårdpersonalen det som ett hinder i deras arbete med 

munvården när vårdtagare som bedömdes vara i behov av hjälp inte ville ta emot någon hjälp. 

Detta var ett problem som uppstod nästan dagligen. Sjuksköterskorna som deltog i studien 

tyckte också det påverkade deras förebyggande arbete för en god munhygien. 

Undersköterskorna och vårdbiträdena upplevde det som skrämmande att borsta de äldres 

tänder när deras tandkött började blöda eller att de uttryckte smärta vid munvården. Blödande 

tandkött påverkade munvården, och personalen blev mer försiktig vid borstandet av 

vårdtagarnas tänder. En annan oro och bidragande faktor till att vissa munvårdsåtgärder ibland 

inte utfördes var att något skulle gå fel, till exempel att en vårdtagare skulle svälja 

munsköljmedel (Goh et al., 2016; Jablonski et al., 2009; Wårdh et al., 2011).  Något som 

påverkade vårdpersonalen i deras arbete med munvård hos de äldre var att de såg 

munhygienen som något obehagligt (Forsell et al., 2010; Willumsen et al., 2012). 

En del av vårdtagarna reagerade med ett aggressivt beteende vid vårdpersonalens utförande av 

munvården, och det var svårt att få de äldre att förstå vad som skulle göras. Det hände att de 

boende spottade på undersköterskorna och vårdbiträdena, vägrade öppna munnen eller 

försökte att bita dem. Det aggressiva beteendet var en faktor som påverkade personalen i 

deras arbete, och många gånger slutfördes inte munhygiensåtgärderna när dessa situationer 

uppstod (Gately et al., 2011; Jablonski et al., 2009). Enligt Forsell et al. (2010) kände 

majoriteten av vårdpersonalen att de behövde utföra munvården mot vårdtagarnas vilja genom 
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att använda sig av mild fysisk tvång. Detta bidrog till att de drog sig för att utföra 

munvårdsåtgärder. 

Vårdpersonalens kunskap och kommunikation 

 

De flesta av vårdpersonalen hade kunskap om kopplingen mellan munhälsan och den 

generella hälsan (Jablonski et al., 2009; Reed et al., 2006; Wårdh et al., 2011). Men när det 

gällde att skatta sin egen kunskap om munvård och munvårdsåtgärder, tyckte 

sjuksköterskorna i högre grad att de hade tillräckligt med kunskap medan undersköterskorna 

skattade sin kunskap lägre (Willumsen et al., 2011). Vårdpersonalen ansåg att deras 

kunskaper kring munvård var bristande vilket var en negativ faktor för att utföra munvård på 

ett bra sätt och att de ville ha mer utbildning. De beskrev att många i personalen inte visste 

vad de skulle göra alla gånger, och att det var svårt att hantera vissa situationer i samband 

med munhygienen, vilket påverkade deras arbete för att ge god munvård (Gately et al., 2011; 

Unfer et al., 2011; Wårdh et al., 2011). En faktor som också påverkade undersköterskornas 

och vårdbiträdenas arbete var att de oftast inte var med vid bedömningen av munnen hos de 

äldre, vilket resulterade i att de hade dålig kontroll på den rådande munstatusen hos sina 

vårdtagare. Mer hjälp och stöd från tandvården önskades från vårdpersonalen då de ansåg att 

detta skulle bidra till en förbättring av deras arbete med munvården (Wårdh et al., 2011).   

Dokumentationen gällande omvårdnadsinsatser var en viktig faktor för kommunikationen 

mellan vårdpersonalen. I journalen tyckte personalen det blev tydligt vilka 

omvårdnadsinsatser som gjorts men medgav att munvården inte dokumenterades lika tydligt 

som andra insatser i vården. När det dagligen blev problem gällande munvården 

dokumenterades inte alltid detta eftersom det var samma återkommande problem. Det 

påverkade arbetet med munvården när vårdpersonalen inte rutinmässigt rapporterade till 

varandra om de äldres munstatus, utan endast när problem uppstått (Lindqvist et al., 2013; 

Sonde et al., 2010). 

Det framkom att undersköterskorna och vårdbiträdena på ett boende inte såg munvård som en 

del av deras arbetsansvar och att det inte ingick tydligt i deras arbetsbeskrivning. Detta var 

något som de upplevde som en hindrande faktor för upprätthållandet av en god munhälsa hos 

de boende. Sjuksköterskor såg i större utsträckning munvård som en del av deras 

omvårdnadsansvar (Reed et al., 2006; Willumsen et al., 2011).  Sjuksköterskorna hade delade 

meningar om vart ansvaret för upprätthållandet av en god munvård låg. Ett flertal av 

sjuksköterskorna menade på att så länge de äldre inte hade problem med munnen eller sina 
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tänder så låg ansvaret på övrig personal och sjuksköterskorna fick då lita på att detta utfördes 

(Sonde et al., 2010). 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Vid artikelsökningarna användes avgränsningen 2006-2016 för att få fram det aktuella 

forskningsläget. Åldersavgränsningen 65+ användes då syftet gäller äldre individer och på 

särskilt boende. I vissa fall bor yngre personer än 65+ på särskilda boenden därför 

genomfördes litteratursökningar utan avgränsningen 65+ vilket inte gav en relevant träffbredd 

för syfte. Författarna tog hjälp av personal från Mittuniversitetets bibliotek för att få tips om 

sökord till litteratursökningsprocessen. Mesh-termen ”Mouth diseases” som betyder 

munsjukdomar användes vid en sökning i  PubMed, vilket hade kunnat ge en felaktig 

träffbredd då syfte var att belysa faktorer som påverkar vårdpersonalens arbete med att 

upprätthålla en god munvård. Författarna ansåg dock att sökningen gav relevanta träffar för 

denna litteraturöversikt, och en artikel inkluderades i resultatet. 

Artikelsökningarna gav mest kvantitativa studier, så för att få fram fler kvalitativa studier 

lades sökorden "experience" och "attitude" till vilket inte genererade några fler kvalitativa 

studier. Ordet "qualitative" hade kunnat använts vid sökandet efter fler kvalitativa artiklar, 

men gjordes ej då detta uppmärksammades efter syftet redan ansågs vara besvarat. Flera 

artiklar exkluderades vid analysprocessen eftersom de inte utgick från vårdpersonalens 

perspektiv utan ifrån vårdtagarnas perspektiv.  

Denna litteraturöversikt innehåller fler kvantitativa studier än kvalitativa. Artikelsökningarna 

genererade ej i fler kvalitativa studier som passade syftet eller som uppfyllde kraven för 

kvalitetsgranskning. Det hade varit önskvärt att ha funnit flera kvalitativa studier om ämnet, 

dock har resultatet i denna litteraturöversikt trots det enligt författarna nått en tillräcklig nivå 

för att besvara syftet. 

Under arbetets gång har författarna till litteraturöversikten samarbetat. Analysarbetet har 

gjorts tillsammans och gemensamma diskussioner har fortlöpt under arbetets gång vilket kan 

ses som en styrka med arbetet. De studier som inkluderades i resultatet kommer från sex olika 

länder, men studier från både Norge och Sverige återfinns vilket styrker arbetets 

representativitet för svensk äldreomsorg. Hänsyn bör dock tas till att kulturella skillnader, 

samhällsskillnader samt skillnader i hur äldreomsorgen är uppbyggd, kan finnas i de olika 

länderna. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer som påverkar vårdpersonalens 

arbete med att upprätthålla god munhälsa till äldre personer vid särskilt boende. I resultatet 

framkommer det efter att ha undersökt vårdpersonalens arbete med munvård att rutiner, 

prioriteringar, de äldres autonomi, attityder, kunskap och kommunikation är flera faktorer 

som påverkar vårdpersonalens arbete med munvård på särskilda boenden.   

Enligt resultatet är tandborstning den vanligast förekommande munvårdsåtgärden på äldre på 

särskilt boende.  Tandborstning sågs dock som väldigt tidskrävande och tidsbrist visade sig 

vara en negativ faktor som påverkade personalens arbete med munvård.  

Det kan styrkas med andra studier som också har visat att tandborstning är den vanligaste 

munvårdsåtgärden och att bristen på tid var det största hindret (Hilton, Sheppard & Hemsley, 

2015; Schaefer Ferreira de Mello & Pereira Padilha, 2008). Inga andra faktorer som kan 

påverka munhälsan positivt nämndes av deltagarna, såsom självmotivation till den äldre, att 

prata om problem som kan uppstå av en dålig munhälsa, relaterade till matvanor eller 

liknande (Schaefer Ferreira de Mello & Pereira Padilha, 2008). Det var något som inte heller 

framkom i resultatet i denna litteraturöversikt. Tidsbristen som en påverkande faktor skulle 

kunna grunda sig i bristande prioriteringar och rutiner då munvårdsarbetet eventuellt 

bortprioriteras och andra omvårdnadsåtgärder går före.  

Personalbrist som i sin tur ledde till tidsbrist då vårdpersonalen hade fler vårdtagare att 

ansvara för var också ett hinder. I en studie av Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson och 

Sörensen (2000) nämnde vårdpersonalen på särskilt boende att antalet äldre personer som var 

i behov av vård har ökat och att de var medvetna om att de äldre ofta har problem med 

munhälsan, vilket de upplevde som en oro inför framtiden. Det skulle kunna anses att 

personalbristen och tidsbristen hänger ihop med att de äldre är behov av mer vård och omsorg 

vilket då kan leda till en ökad arbetsbelastning för vårdpersonalen.  

Genomsnittstiden för att borsta tänderna på vårdtagarna låg under två minuter och tandtråd 

nämndes knapphändigt. Enligt Andersson (2009, s. 372) ska tänderna borstas två gånger per 

dag i minst två minuter. I vårdhandboken (2014) beskrivs att utöver tandkräm och mjuk 

tandborste bör andra hjälpmedel vid munvården användas såsom tandtråd, mellanrumsborstar 

eller tandstickor. Dessa svagheter i utförandet av munvården skulle kunna grunda sig i 

tidsbrist, personalbrist och de äldres ovilja att få hjälp med munvården. Bristande kunskaper 
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hos vårdpersonalen och avsaknad av riktlinjer skulle också kunna bidra till att munvården inte 

utfördes korrekt. 

En genomförandeplan skall göras på alla nyinskrivna vårdtagare på särskilda boenden. En 

faktor som påverkade munvården var att det inte fanns någon specifik beskrivning av 

munvård i genomförandeplanen utan den ingick i den generella hygienen. I Samson och 

Vesterhus Strand (2010, s. 264) nämns att vid första mötet med den boende ska en bedömning 

av omvårdnadsbehov göras. Vid bedömningen ska också individuella behov av hjälp med 

munvården registreras. Det är viktigt som sjuksköterska att informera vårdtagarna och 

närstående om eventuella åtgärder. I Andersson (2009, s. 369) nämns att även om en 

vårdtagare omfattas av uppsökande tandvård så har sjuksköterskan ett ansvar att bedöma 

riskfaktorer med munhälsan som kan orsaka problem för individen. 

Det bör anses som lämpligt att göra munbedömningar med ett bedömningsinstrument, 

exempelvis ROAG, så att lika bedömningar kan genomföras. Enligt Travelbee, (1971, s. 130) 

är observationen av patienten det första och viktigaste steget i omvårdnadsprocessen. När en 

sjuksköterska möter en person för första gången drar hon slutsatser och värderar omdömet hos 

individen. Dessa observationer och att dra slutsatser utifrån dem är viktigt då det är grunden 

för att kunna ta beslut.  

Motsättande beteende och att de äldre inte ville ha hjälp med munvården var en central faktor 

till varför munvården eftersattes eller ibland uteblev. Vårdpersonalen var rädda för att kränka 

vårdtagarna eller inkräkta på deras integritet. Ibland kunde även de äldre svara med ett 

aggressivt beteende såsom att försöka bitas, spottas eller liknande. Detta kan styrkas med en 

studie av Wårdh et al. (2000) där vårdpersonalen beskrev det som ett vanligt problem, att de 

äldre motsatte sig hjälp med munvården, och ibland även försökte bita personalen vid 

tandborstning eller avlägsnande av tandproteser. Ofta pratade vårdpersonalen också om 

munhälsa med negativa termer, och de upplevde munvård som något äckligt och obehagligt. 

Enligt Travelbee (1971, s. 36) är det vanligt att individer reagerar emotionellt med till 

exempel ilska och irritation när han eller hon blir bemött som en ”patient”, då det kan 

upplevas som avhumaniserande. De äldres motsättande beteende skulle kunna bero på att de 

inte förstår vad som ska hända, och att munhålan är en känslig och intim del av kroppen.  

Munnen förknippas ofta som äcklig och obehaglig för vårdpersonalen och att de kan känna en 

osäkerhet kring munvård samt att ta hand om munhålan. Osäkerheten och rädslan hos 

personalen grundar sig oftast i okunskap. När vårdpersonal får frågan om vad som hindrar de 
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från att utföra en god munvård svarar de oftast att vårdtagarna inte vill. Om vårdtagare inte får 

hjälp med munvården fastän de är i behov av det, för att vårdpersonalen negligerar det, kan 

det uppstå etiska problem (Andersson, 2009, s. 378). 

Vårdpersonalen värnade om de äldres autonomi och att de var en avgörande faktor för att 

kunna ge en god omvårdnad och munvård. Problem uppstod dock när de äldre som var i 

behov av munvård inte ville, och vårdpersonalen behövde ibland utföra munvårdsåtgärder 

mot vårdtagarnas vilja vilket i sin tur ledde till att munvården i vissa fall inte utfördes och 

eftersattes. I Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008, s. 142-143) nämns respekt för den fysiska 

integriteten som något viktigt, då kroppen har en central roll i omvårdnaden. Den mänskliga 

kroppens integritet är alltså en del av individens människovärde och värdighet. Kroppen hör 

på så vis ihop med personen och identiteten. I omvårdnadssituationer befinner sig 

vårdpersonalen i patientens fysiska revir och det är viktigt att vara medveten om detta, genom 

att visa hänsyn och respekt (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 142-143). Enligt 

autonomiprincipen ska sjuksköterskan se till att vårdtagaren självständigt får fatta beslut i 

enlighet med sina behov och värderingar. Men för att vårdtagaren ska kunna fatta ett beslut så 

behöver personen vara välinformerad. Det handlar således inte bara om att respektera 

individens autonomi, utan att ge denne möjlighet till autonoma val (Birkler, 2007, s. 146). Att 

hjälpa en person med munvården är något som kräver ett stort förtroende, där det är viktigt att 

individens egna önskemål är centrala. Att negligera munhygienen dagligen är inte acceptabelt 

även om individen inte själv inser behovet av munvård. Om det skulle finnas svårigheter med 

att upprätthålla en god munhygien bör tandvården konsulteras (Vårdhandboken, 2014). 

Kroppsspråk och på vilket sätt sjuksköterskor och annan personal bemöter de äldre kan anses 

ha en betydande roll för att visa respekt och hänsyn samt för att skapa en relation till 

vårdtagarna.   

Bristande kunskaper var en faktor som påverkade hälso- och sjukvårdspersonalens arbete med 

munvård. Ibland visste inte undersköterskorna eller vårdbiträdena hur de skulle agera i olika 

situationer som kunde uppstå i samband med munhygienen. I en studie av Nicol, Sweeney, 

McHugh och Bagg (2005) framkom det att munvårdsutbildning för personal på äldreboende 

hade en positiv inverkan på munvården. Det påvisades stor skillnad i utförandet av 

munhygienen samt förbättring av munstatusen hos de äldre efter genomförd utbildning i 

munvård för vårdpersonalen. Det bör därför anses som viktigt att undersköterskorna och 

vårdbiträdena får utbildning i munvård, då detta kan förbättra arbetet och förhindra osäkerhet 

hos personalen vid utförandet av munvårdsåtgärder.  
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Vårdpersonalen tyckte att dokumentationen var en viktig del i kommunikationen, men 

medgav att dokumentationen var bristfällig när samma återkommande problem med 

munvården uppstod. Enligt patientdatalagen kapitel 3, 3§ har legitimerad personal samt 

särskilda förordnade att utföra visst yrke, skyldighet att föra patientjournal. Enligt Winman 

och Rystedt (2009, s. 405) är dokumentation en helt avgörande faktor för att ge information 

om arbetets innehåll inom verksamheter i vård och omsorg. Inför varje arbetspass är det 

viktigt som vårdpersonal att ha aktuell information om vårdtagarnas situation för att kunna 

upprätthålla en god omvårdnad.   

Ett hinder för vårdpersonalens arbete med munvård, var oklarheter kring vem som bar 

ansvaret. De flesta undersköterskor och vårdbiträden såg det inte som en del av deras ansvar 

att se till att munhälsan hos de äldre var god. Sjuksköterskorna såg det i större utsträckning 

som en del av deras ansvar. Enligt Andersson (2009, s.369) så har sjuksköterskan ansvaret att 

göra en bedömning av munstatusen och att åtgärderna sedan dokumenteras i journalen. Om 

annan yrkeskategori skulle utföra dessa åtgärder, åligger det fortfarande sjuksköterskans 

ansvar att det blir gjort och att det blir gjort på rätt sätt. Eftersom undersköterskorna och 

vårdbiträdena hjälper vårdtagarna med den dagliga hygienen i större utsträckning än 

sjuksköterskorna kan munvården anses vara en del av deras arbetsuppgifter, även fast det 

övergripande ansvaret ligger hos sjuksköterskorna.  

Ett flertal faktorer som framkom i resultatet visade på hinder för vårdpersonalens arbete med 

munvård; motsättande beteende hos de äldre, bristande kunskaper hos vårdpersonalen, 

bristande kommunikation och dokumentation samt oklarheter kring vems ansvar munvården 

är. Detta ledde till att munvården blev eftersatt.  Enligt Travelbee (1971, s. 7-16) ska 

sjuksköterskan jobba för att hjälpa individen förebygga sjukdom och ohälsa, samt ha en god 

kommunikation med patienten. För att kunna ge en god omvårdnad måste sjuksköterskan 

skapa en känsla av tillhörighet med patienten, och se varje individ som unik.  

Slutsats  

Litteraturöversikten bidrar till att öka medvetenheten om vilka faktorer som påverkar 

vårdpersonalens arbete med munvård på särskilt boende. Munvården utfördes inte alltid på 

rätt sätt av vårdpersonalen, speciellt när de gällde tandproteser. Många faktorer påverkade 

munvården negativt. Tidsbrist, personalbrist och brister i kunskap och dokumentation. 

Vårdpersonalens syn på munhälsa och vilja till kunskap gällande munvård var faktorer som 

kan ses som möjligheter för god munvård. De äldres integritet värderades högt av 
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vårdpersonalen vilket gjorde att munvården eftersattes när de äldre inte ville ha någon hjälp. 

Rutinerna gällande munvården bör ses över på särskilda boenden. Mer utbildad vårdpersonal 

bör anställas och mer tid bör avsättas för att kunna ge en god munvård till de äldre. Mer 

kunskap gällande munvård krävs för att en god munvård ska kunna upprätthållas på särskilt 

boende.    
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Analys 

saknas / Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna  Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller 

etc) 

Saknas  Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, Metoder, 

signifikans) 

Saknas  Mindre bra Bra  

Tolkning av resultatet Oacceptabel   Låg Medel God 

Diskussion      

Problemanknytning Saknas  Otydlig Medel Tydlig 
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Bilaga 4 Exempel på analys  

 

Meningsbärande 

enhet 

Översatt 

meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kategori  

Nevertheless, the 

informants said that 

other work tasks are 

sometimes given 

higher priority than 

daily oral care. Lack 

of time and staff 

shortages can be 

obstacles as tooth 

brushing is 

perceived as quite 

time-consuming. 

Ändå sade 

informanterna att 

andra arbetsuppgifter 

ibland gavs högre 

prioritet än daglig 

munvård. Tidsbrist och 

personalbrist kan vara 

hinder eftersom 

tandborstning 

uppfattas som ganska 

tidskrävande. 

Vårdpersonalen 

prioriterade andra 

uppgifter före den 

dagliga munvården. 

Tidsbrist och 

personalbrist 

utgjorde hinder för 

munvården. 

Rutiner och prioriteringar 

inom den dagliga 

munvården 

Many informants 

had a sense of 

resignation. They 

expressed the feeling 

that there is not 

much one can do 

when, for example, 

residents with 

dementia refuse help 

with their oral care, 

and also that the 

situation can vary 

from day to day. 

Många informanter 

hade en känsla av 

uppgivenhet. De 

uttryckte en känsla av 

att det inte finns så 

mycket man kan göra 

när till exempel 

boende med demens 

vägrar få hjälp med sin 

munhygien, och även 

att situationen kan 

variera från dag till 

dag. 

 

Känsla av 

uppgivenhet när de 

äldre inte vill ha 

hjälp med sin 

munhygien.  

Vårdpersonalens attityder 

och de äldres autonomi  

From the interviews, 

it became clear that 

there are sometimes 

shortcomings in the 

reporting routines 

when tooth brushing 

cannot be performed 

properly. 

Från intervjuerna blev 

det klart att det ibland 

brister i 

rapporteringsrutinerna 

när tandborstning inte 

kan utföras på rätt sätt. 

Brister i rapportering 

när tandborstning 

inte kan utföras på 

rätt sätt. 

Vårdpersonalens kunskap 

och kommunikation 
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Författare 

Land  

Årtal 

Titel Studiens 

syfte 

Design Deltagare 

(Bortfall) 

Analys- metod Huvudresultat Studiens 

Kvalitet 

Coleman, P., & 

M. Watson, N. 

(2006).  USA 

Oral Care Provided by 

Certified Nursing 

Assistants in Nursing 

Homes 

Att beskriva den faktiska 

dagliga munvården som 

utförs av undersköterskor för 

äldre med egna tänder som 

behöver hjälp med 

munhygienen på ett vårdhem 

för äldre. 

Kvantitativ 

Observationsstudie 
41 Beskrivande 

statistik 
Den faktiska munvården 

som gavs av 

undersköterskorna skilde 

sig från den som 

rekommenderas och 

föreslår att vårdtagarna 

inte får adekvat munvård. 

87% Grad I  

 

Forsell, M., 

Sjögren, P., 

Kullberg, E., 

Johansson, O., 

Wedel, P., 

Herbst, B., & 

Hoogstrate, J. 

(2011). Sverige. 

Attitudes and 

perceptions towards 

oral hygiene tasks 

among geriatric 

nursing home staff 

Att bedöma attityder och 

uppfattningar kring 

munvårdsåtgärder bland 

personal på särskilt boende, 

innan och efter en 

tandhygiensutbildning 

Kvantitativ 

enkätstudie med 

intervention 

87 Beskrivande 

statistik  

Majoriteten av personalen 

var inte bekväm  med att 

utföra munvård utan 

upplevde det som 

obehagligt. Främsta 

orsaken till detta var 

upplevt motstånd från 

vårdtagarna.   

80% Grad I 

Gately, F., G. 

Jagger, R., 

Waylen, A., & 

C. Jagger, D. 

(2011). Wales. 

Denture hygiene care 

for residents in 

nursing homes in 

North Wales 

Att undersöka 

tillhandahållandet av en 

aspekt av munhygien, 

tandprotesvård, på ett 

vårdhem i Norra Wales 

Mixad metod, 

Enkätstudie, plats 

för kommentarer 

och egna 

reflektioner 

99 Beskrivande 

statistik 

Proteshygienen för de 

äldre var långt ifrån ideal. 

Barriärer för god vård var 

brist på kunskap och en 

bristande förståelse för 

vikten av protesvård. 

76% Grad II 

80% Grad I 

Goh, C., P. 

Guay, M., Yian 

Lim, M., Min 

Lim, S., Yi 

Loke, S., En 

Toh, H., & 

Nair, R. (2016). 

Singapore 

Correlates of attitudes 

and perceived 

behavioural control 

towards oral care 

provision among 

trained and untrained 

nursing home 

caregivers in 

Singapore 

Att undersöka 

vårdpersonalen på ett 

vårdhems perspektiv på 

munvård och de avgörande 

faktorerna för deras attityder 

och upplevda 

beteendekontroll 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

96(2) Beskrivande 

statistik, t-test, 

chi-square 

Vårdpersonalen hade 

positiv inställning till 

munvård. De saknade dock 

självförtroende till att 

utföra munvård utan att 

skada vårdtagaren, detta 

oberoende av om de hade 

fått träning eller inte. 

89% Grad I 
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kvalitet 

Guimaraes Bahia 

Reis, S.C., 

Marcelo, V.C., 

Tatiande da Silva, 

E., & Rodrigues 

Leles, C. (2010). 

Brasilien 

Oral health of 

institutionalised 

elderly: a qualitative 

study of health 

caregivers’ 

perceptions in Brazil 

Att kvalitativt utforska 

vårdpersonalens uppfattning 

om munhälsa och faktorer 

som påverkar deras arbete 

på ett långvårdsboende för 

äldre i Brasilien 

Kvalitativ, 

djupintervjuer, 

Observationer 

10 Innehållsanalys Procedurer för 

munvård var 

tandborstning, 

munrengöring med 

gasbinda och 

använda munskölj. 

Olika prioriteringar, 

brist på kunskap 

och bristande 

samarbete från de 

äldre var det största 

hindret för god 

munvård 

78% Grad II 

Jablonski, R.A., 

Munro, C.L.,  

Grap, M.J., 

Schubert, M.C., 

Ligon, M., & 

Spigelmyer, P. 

(2009). USA. 

Mouth care in nursing 

homes: Knowledge, 

Beliefs, and practices 

of nursing assistants 

Att utforska kunskaper, 

övertygelser och praxis hos 

undersköterskor som sköter 

munhygienen till äldre på ett 

omvårdnadsboende, med 

avsikt att skapa ett 

utbildningsprogram för 

undersköterskor 

Kvantitativ 

enkätstudie 

202(96) Beskrivande 

statistik, t-test 

Undersköterskorna 

hade 

tillfredställande 

kunskaper kring 

uppgifterna 

kopplade till 

munhygien. De 

rapporterade att de 

inte gav munvård så 

ofta, som de borda 

på grund av faktorer 

som motsättande 

beteende, rädsla att 

orsaka smärta och 

brist på material 

87% Grad I 
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Författare 

Land  

Årtal 

Titel Studiens 

syfte 

Design Deltagare 

(Bortfall) 

Analys- metod Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Junges, R., 

Freitas 

Portella, F., 

Neves Hugo, F., 

Pereira 

Padilha, D.M., 

& Werner 

Samuel, S.M. 

(2012). 

Brasilien 

Caregivers’ 

attitudes 

regarding oral 

health in a long-

term care 

institution in 

Brazil 

Att bedöma 

vårdpersonalens attityder 

och betraktande när det 

gäller munhälsa och 

munvård på ett 

långvårdsboende 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 
24(3) Beskrivande 

statistik, Fishers 

test 

Majoriteten av 

vårdpersonalen svarade 

att de borstade 

tänderna. Men när det 

kom till att motivera de 

äldre att sköta 

munhygienen så 

svarade mindre än 

hälften med positiv 

anda 

83% 

Grad I 

Lindqvist, L., 

Seleskog, B., 

Wårdh, I., & 

von 

Bültzinglöwen, 

I. (2013). 

Sverige 

Oral care 

perspectives of 

professionals in 

nursing homes 

for the elderly 

Att utforska vad olika 

yrkesgrupper med olika 

ansvar ser som viktiga 

aspekter för väl 

fungerande daglig 

munvård 

Kvalitativ, 

individuella intervjuer 

23 Innehållsanalys En helhetsbild 

framkom  att 

munhygien spelar en 

perifer roll i 

omvårdnaden snarare 

än upptar en integrerad 

position. 

93% 

Grad I 

Reed, R., L. 

Broder, H., 

Jenkins, G., 

Spivack, E., & 

N. Janal. 

(2006).  USA. 

Oral health 

promotion 

among older 

persons and 

their care 

providers in a 

nursing home 

facility 

Att bedöma 

munhälsostatusen och 

munhälso- relaterad 

livskvalitet hos 

vårdtagare på ett 

vårdhem samt bedöma 

vårdpersonalens attityd 

till munhälsa och deras 

kunskaper 

Mixad metod, före- 

och efter enkätstudie 

med intervention 

18(2) Beskrivande 

statistik, t-test 

Mer än hälften av de 

äldre hade omfattande 

behov av god munvård. 

Vårdpersonalens 

kunskaper förbättrades 

mellan pre- och post 

enkäterna. Personalen 

menade även att 

fysiska begränsningar, 

rädsla för att bli biten 

och tidsbrist hade 

negativ inverkan på 

munvården. 

75% 

Grad II 

73% 

Grad II 
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syfte 
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(Bortfall) 

Analys- metod Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Sonde, L., 

Emami, A., 

Kiljunen, H., & 

Nordenram, G. 

(2010).  

Sverige.  

Care providers’ 

perceptions of 

the importance 

of oral care and 

its performance 

within everyday 

caregiving for 

nursing home 

residents with 

dementia 

Att beskriva vårdgivarnas 

uppfattningar av och 

resonemang kring munvård 

för boende på särskilt 

boende med demens; samt 

att beskriva 

sjuksköterskornas 

uppfattningar kring deras 

ansvar för 

omvårdnadsrutiner för 

personer på särskilt boende 

med demens 

Kvalitativ, fokusgrupp-

intervjuer samt 

individuella intervjuer 

med sjuksköterskorna 

13 Innehållsanalys Tre teman framkom från 

fokusgupperna: konsten av 

omvårdnad, Barriärer och 

behandlingsstrategier. Teman 

som framkom från 

intervjuerna av 

sjuksköterskorna var: 

omvårdnad,  Ansvar för 

omvårdnad och information 

89% Grad I 

Thean, H., 

Loke Wong, 

M., & Koh, H. 

(2007). 

Singapore 

The dental 

awareness of 

nursing home 

staff in 

Singapore – a 

pilot study 

Att bedöma kunskaperna 

kring munhälsa hos 

vårdpersonalen på ett 

omvårdnadsboende 

Kvantitativ, 

Enkätstudie 

53 Beskrivande 

statistik 

Majoriteten av vårdpersonalen 

kände att munvård hos äldre 

var väldigt viktigt. De flesta 

svarade också att tandproteser 

skulle tvättas minst en gång 

per dag samt sköljas efter 

varje måltid, och att bakterier 

från plack var främsta orsaken 

till peridontal sjukdom 

70% Grad II 
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Författare 
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Årtal 

Titel Studiens 

syfte 
Design Deltagare 

(Bortfall) 

Analys- metod Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Unfer, B., 

Braun, K.O., 

de Oliveira 

Ferreira, A.C., 

Ruat, G.R., & 

Batista, A.K. 

(2011). 

Brasilien. 

Challenges and 

barriers to 

quality oral care 

as perceived by 

caregivers in 

long-stay 

institutions in 

Brazil 

Att beskriva hur 

vårdpersonal uppfattar 

munhälsa hos de äldre de 

vårdar, rutinerna för 

munhygien på 

omvårdnadshem, 

barriärer för munhygien 

som uppfattas av 

personalen och 

personalens kompetens 

och behov av kunskap 

inom området 

Kvalitativ, Semi-

strukturerade 

intervjuer 

26 Fenomenologisk  Vårdpersonal av 

institutionaliserade 

äldre motsäger sig 

när det gäller 

kunskap och 

praktiskt utförande. 

Barriärer för god 

munvård var 

särskilt brist på 

personal och tid 

82% Grad I 

Willumsen, T., 

Karlsen, L., 

Næss, R., & 

Bjørntvedt, S. 

(2011).  Norge. 

Are the barriers 

to good oral 

hygiene within 

the nurses or the 

patients 

Att utforska vårdtagare 

på ett 

omvårdnadsboendes 

munhälsa samt deras 

sjuksköterskors 

uppskattningar av 

barriärer för förbättring 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

494 Statistisk analys Sjuksköterskorna 

tyckte att munvård 

var viktigt, men 

motstånd från 

vårdtagarna 

lämnade det ofta 

ogjort. Hälften av 

sjuksköterskorna 

svarade att det 

fanns för lite tid för 

att ge 

grundläggande 

munvård och 

majoriteten 

upplevde motstånd 

från vårdtagarna. 

93% Grad I 
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Författare 
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syfte 
Design Deltagare 

(Bortfall) 

Analys- metod Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Wårdh, I., 

Jonsson, M., & 

Wikström, M. 

(2011). Sverige.  

Attitudes to and 

knowledge 

about oral health 

care among 

nursing home 

personnel – an 

area in need of 

improvement 

Att utforska attityder och 

kunskaper kring 

munhälsa och munvård 

hos omvårdnadspersonal 

mer än fem år efter 

lagreformen 

Mixad metod, 

Enkätstudie, öppna 

frågor och plats för 

kommentarer 

494 Kvantitativ data 

presenterades i 

nummer eller 

frekvenser, 

Kvalitativa 

analyserades 

med 

innehållsanalys 

De flesta ansåg att 

munvård var en 

viktig del av god 

munvård, men 

problem uppstod 

när det gällde 

kunskap och 

implementation 

77% Grad II 

73% Grad II 

 


