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Bakgrund: En god munvård tillåter patienten att äta, dricka, prata, delta i aktiviteter och 

sociala sammanhang, medan en dålig munvård kan resultera i smärta, kommunikations-

svårigheter samt påverka det dagliga livet. Inom vården var munvård ofta en 

omvårdnadsåtgärd som kom i andra hand, detta på grund av hög arbetsbelastning, 

slitsamma arbetsförhållanden och dåliga prioriteringar. Syfte: Syftet med 

litteraturöversikten var att utifrån sjuksköterskans och vårdpersonals perspektiv belysa 

olika faktorer som påverkar munvården bland tre olika patientgrupper. Metod: Denna 

litteraturöversikt grundades på nio kvantitativa och fem kvalitativa artiklar. Sökningar 

gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och Psykinfo. Resultat: Munvården var inte alltid 

något som prioriterades. Tidsbrist, okunnighet och osäkerhet var orsaker som kunde 

påverka utförandet av munvård. Bland äldre, patienter inom psykiatrisk vård och patienter 

inom intensivvård (IVA) framkom ventilations-associerad lunginflammation (VAP) och 

muntorrhet som de vanligaste problemen vid bristande munvård. Diskussion: Attityd- 

problem hos vårdpersonalen kunde göra att patienterna fick för lite hjälp med munvården, 

dessutom fanns det inte någon självklarhet i vem som skulle utföra munvården. Slutsats: 

För att munvården hos patienterna ska kunna förbättras krävs mer utbildning för 

sjuksköterskor och vårdpersonal samt att rutiner upprättas på enheterna.  

 

Nyckelord: Attityder, Munhälsa, Munvård, Omvårdnad, Prioriteringar 
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Introduktion  

Valet av ämnet har gjorts utifrån egna erfarenheter då författarna genom verksamhetsförlagd 

utbildning fått uppfattningen om att munvård inte verkar vara något som prioriteras inom 

vården. Med arbetet vill författarna se på faktorer som gör att munvården inte prioriteras och 

vad som kan ligga till grund för att munvård inte utförs regelbundet.  

Bakgrund 

En god munvård tillåter patienten att äta, dricka, prata, delta i aktiviteter och sociala 

sammanhang medan en dålig munvård kan resultera i smärta, kommunikationssvårigheter 

samt påverka det dagliga livet och även leda till social isolering (Bloomfiels & Pegram, 

2012). En dålig munvård kan även påverka tuggförmågan och valet av livsmedel, vilket är ett 

bekymmer då mat är viktigt för både livskvaliteten och den allmänna hälsan (Andersson, 

Furhoff, Nordenram & Wårdh, 2007). 

 

Psykisk ohälsa eller annan sjukdom kan leda till försämring av en persons egenvårdsvanor. 

Psykoser eller vaneföreställningar kan minska förståelsen för munvårdens betydelse, 

depression och ångest kan minska motivationen för utförandet och demens kan minska 

fingerfärdigheten hos patienten. Utifrån patientens tillstånd och den funktionella förmågan 

anpassas olika omvårdnadsåtgärder, det kan till exempel vara att påminna patienten om att 

utföra munvård (Bloomfiels et al. 2012). 

 

Att ses som äldre kan delas i olika delar, och med äldre patienter menas de yngre äldre som är 

mellan 65-79 år, samt äldre äldre med en ålder från 80 år och uppåt (Berg, 2007, s.46). Hos 

äldre patienter kan muntorrhet och svampinfektioner i munhålan vara orsaker till att det kan 

bli svårt att äta. Svamp i munnen är ofta ett resultat av dåligt utförd munvård, muntorrhet och 

tandproteser som suttit i munnen hela dygnet. Ibland kan den äldre patienten inte beskriva 

sina munbesvär, och ibland vill de heller inte besvära vårdpersonalen med sina problem. Utan 

nya rutiner för munvård kommer problemen att återkomma (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Patienter inlagda på intensivvårdsavdelning (IVA) kan inledningsvis ha en dålig munhälsa. 

Goda munvårdsåtgärder så som att rengöra munhålan regelbundet kan förhindra ansamling av 

plack och minska utvecklingen av Ventilations-associerad lunginflammation (VAP). En av de 



 

 

2 
 

mest kritiska riskfaktorerna för VAP hos patienter som behandlas med mekanisk ventilation 

är angrepp av svalget då bakterier får fri väg ner till lungorna, vilket kan medföra allvarliga 

komplikationer. Dessutom främjar svalgtuber en tillväxt av bakterier genom att störa 

hostreflexen och funktionen av den automatiska sväljningen samt att den stimulerar till ökad 

slembildning. Placeringen av den medicinska utrustningen håller även patientens mun ständigt 

öppen vilket kan leda till muntorrhet och ge skada på membranen i munnen och muntorrheten 

kan även förvärras av stress och ångest. Patienter som har möjlighet att sköta sin egen dagliga 

munvård kan motverka muntorrhet genom regelbunden munvård och genom användning av 

återfuktande preparat (Munro & Grapo, 2004). 

 

Målet med tandvårdslagen (SFS, 1985:125) är att ge en god tandhälsa och tandvård på lika 

villkor för hela befolkningen och i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

1982:763) ska vården vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov samt förebygga 

ohälsa. Enligt Socialstyrelsen (2005) bör vården även vara patientfokuserad och bygga på 

respekt, värdighet, integritet och självbestämmande. 

Definitioner 

Med munvård menas inspektion av läppar, slemhinnor, tandkött, tänder, tunga och saliv samt 

användning av olika hjälpmedel för att utföra munvård, till exempel tandborste och 

skumpinnar (Bloomfiels & Pegram, 2012) och med munhälsa menar författarna av denna 

litteraturöversikt patientens välbefinnande runt munvården. I resultatet har benämningen äldre 

valts som ett sammanfattande begrepp och med vårdpersonal menas både undersköterskor och 

vårdbiträden. 

Problemformulering 

I omvårdnaden ingår det att identifiera och bedöma patientens hälsotillstånd samt planera och 

utföra omvårdnadsåtgärder. Vid hög arbetsbelastning och slitsamma arbetsförhållanden krävs 

god prioritering och då är munvården oftast en omvårdnadsåtgärd som kommer i andra hand. 

Därför är det av vikt att kunskapen om en god munhälsa sprids till sjuksköterskor och 

vårdpersonal, då munnen har betydelse för både den medicinska, sociala och psykologiska 

hälsan.  

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att utifrån sjuksköterskans och vårdpersonals perspektiv 

belysa olika faktorer som påverkar munvården bland tre olika patientgrupper. 
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Metod 

Design  

I en litteraturöversikt söks artiklar metodiskt, granskas kritiskt och sammanställs, syftet är att 

skapa en helhetssyn över den aktuella forskningen inom ett visst område (Forsberg & 

Wengström, 2008, s.34-35, 66). I denna litteraturöversikt ingick artiklar med både kvalitativ 

och kvantitativ ansats, detta för att studera munvården ur olika synvinklar. 

Litteratursökning 

För sökningarna av de vetenskapliga artiklarna användes databaserna, Cinahl, PubMed och 

Psychinfo, sökningarna gjordes under september 2013. Sökorden som användes var MeSH – 

termer/headings: oral health, mental disorders, psychiatric patients, nursing, intensive care 

units, nursing care, oral hygiene och mouth care. Avgränsningar som användes var: English, 

all adults, peer reviewed och adult + 19, för översikt av litteratursökningar se bilaga 1. En 

artikel hittades genom manuell sökning utifrån en annan artikel, denna återfinns i 

referenslistan.  

Inklusions- och Exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för denna litteraturstudie var personer över 18 år inom områdena 

intensivvårdsavdelning, patienter inom psykiatrisk vård samt äldre inom särskilt boende med 

en ålder över 65. Artiklarna som söktes skulle vara skrivna på engelska, samt att de höll en 

hög grad av vetenskaplig kvalitet efter granskning (Carlsson & Eiman, 2003). 

Exklusionskriterierna var familjer och barn, studier som inte var etiskt godkända och artiklar 

som höll låg grad efter granskning. Även artiklar från tidsskrifter som inte var vetenskapliga 

och inte motsvarade syftet exkluderades. 

Kvalitetgranskning 

De valda artiklarna granskades utifrån Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003). Utifrån 

dessa bedömningsmallar granskades kvantitativa och kvalitativa artiklar, se bilaga 2 och 3. 

En punkt i granskningsmallen handlade om ”patienter med lungcancerdiagnos”, denna togs 

bort då det inte var relevant för vårt arbete, och därmed minskades slutpoängen på den 

kvalitativa bedömningen till 45 poäng och den kvantitativa till 44 poäng. Efter granskning 

omvandlades poängen till en procentsats som sedan gav artiklarna en gradering efter kvalitet. 

Artiklar som hamnade i grad I-II visade på en högre vetenskaplig nivå och inkluderades i 

studien, medan artiklar som hamnade i grad III visade på lägre kvalitet och exkluderades. 
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Antalet inkluderade artiklar var femton, och av dessa var nio av kvantitativ design och fem 

var av kvalitativ design, samt att en artikel hade inslag av båda ansatserna, se bilaga 4.  

Analys 

Utvalda artiklar lästes noggrant igenom ett flertal gånger för att skapa en helhetsuppfattning, 

artiklarna lästes både enskilt och tillsammans för att inte förbise något väsentligt på grund av 

olika tolkningar. Vid kvalitetsgranskning av artiklarna granskade författarna samma artikel på 

varsitt håll för att sedan jämföra om graderingen liknade varandra, därefter delades resterande 

artiklar upp mellan författarna och granskades på varsitt håll. Efter att ha läst artiklarnas 

resultatdel togs meningsbärande enheter ut, därefter färgkodades enheterna för att finna 

likheter och olikheter. Resultatet sammanställdes utifrån färggrupperingarna och utifrån 

sammanställningen kunde rubriker utformas. Dessa var rutiner bland personal, prioriteringar 

bland personal, ovilja och osäkerhet bland personal och kunskap om munvård bland personal, 

i figur 1 visas hur de olika faktorerna kan påverka munvården.  

Etiska överväganden 

Artiklarnas innehåll som använts i resultatet blev granskad av en etisk kommitté eller hade 

noggranna etiska överväganden. Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 77) bör artiklar 

som ingår i en litteraturstudie vara godkända av en etisk kommitté eller ha noggranna etiska 

överväganden. Artiklarna som togs med i resultatet översattes från engelska till svenska på ett 

sådant sätt att innehållet inte ska ha förändrats. 

Resultat 
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Rutiner bland personal 

Sjuksköterskor inom IVA-sjukvården uppgav att de hade tillräckligt bra rutiner för att kunna 

utföra en bra munvård samt att de hade tillräckligt med utrustning. Den utrustning som fanns 

tillgänglig ansågs lämplig för det som skulle utföras vilket också gjorde att sjuksköterskor 

ansåg kvaliteten på munvården de utförde som tillräcklig (Türk, Güler, Eser & Khorshid, 

2012). När munvården utfördes så användes tandborste för att ta bort synliga beläggningar 

och slemhinnan rengjordes med kompresser dränkta i munvatten. Sjuksköterskorna betraktade 

munvården inte bara som en rengöring av munhålan, utan ansåg även att omgivande områden 

skulle tas om hand. Det kunde handla om att byta ut munvårdsmaterial, rengöra huden runt 

munnen, raka patienten, smörja läpparna med läppbalsam, flytta svalgtuben till andra sidan 

och sätta på ny tejp (Yeung & Chui, 2010). Patienterna bör få sina tänder borstade med 

tandkräm minst 1 gång per arbetspass, utifrån behovet och deras munnar skulle fuktas med 

skumpinnar och vatten minst var tredje timma, även där utifrån det enskilda behovet. Fanns 

det behov av rengöring eller borttagning av plack skulle klorhexidinlösning användas. De 

vanligaste munvårdsmaterialen som användes generellt var munvatten, klorhexidinlösning, 

natriumklorid och tandkräm tillsammans med gasväv, skumpinnar och tandborste. Vid 

avslutandet av munvården smordes patientens läppar med läppbalsam (Azodo, Ezeja, 

Omoaregba & James, 2011 Jones, Newton och Bower 200); Türk et al. 2012; Chan & Ling, 

2010).  

 

I en studie av Türk et al. (2012) framkom det att de flesta sjuksköterskor avstod från att 

använda något protokoll vid utförandet av munvård, eftersom de på avdelningen inte hade 

några speciella riktlinjer och i studien av Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson och 

Sörensen (1999) tar de upp att det ofta inte fanns några rutiner för hur munvård skulle utföras 

vilket gjorde att vårdpersonalen utförde munvården utifrån egen kunskap. Många gånger 

användes inte handskar och att utföra munvård hos patienter sågs som en nästan omöjlig 

uppgift, därför fanns en önskan om förbättrade rutiner bland vårdpersonalen, men samtidigt 

tvivlade de på att en förändring skulle ske.   

 

Vidare visar Azodo et al. (2011) där 136 sjuksköterskor deltog, och av dessa hade 8 av 10 fått 

klagomål från patienter om besvär i munnen, det kunde vara besvär som tandvärk, smärta från 

tandköttet, muntorrhet och oförmåga att stänga munnen. De vanligaste vidtagna åtgärderna 

var att rekommendera varm saltlösning för smärtlindring, minska intag av läkemedel samt att 

frekvent läppja vatten för att hantera muntorrhet. 
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Prioriteringar bland personal 

Hos patienter inom IVA- vård fanns det en ökad risk för att drabbas av VAP, det kunde bland 

annat bero på aspiration av förorenat sekret/saliv, föroreningar från vårdpersonalens händer, 

överförda föroreningar från föremål eller andra patienter. Vetskapen om att mikro-aspiration 

var den största orsaken till VAP gjorde att de flesta sjuksköterskor ansåg att munvård och 

hygien hos IVA- patienter prioriterades högt (Sierra, Mcor och Agbaht, 2007). I en studie av 

Chan och Ling (2010) bedömde de flesta sjuksköterskor att munvård hade en stor betydelse 

för patientens välmående och hos IVA-patienter var utförandet av munvård extra viktigt. Vid 

bedömning av patientens munhälsa kontrollerades främst munhåla, läppar och tunga istället 

för att undersöka tänder, tandproteser eller orsaken till eventuell dålig andedräkt. De flesta 

sjuksköterskor tog sig tid till att bedöma patientens munhälsa, och detta minst 1 gång per 

dygn, medan andra inte såg detta som ett prioriterat område. Liknande slutsatser drar Jones, 

Newton och Bower (2004) där 4 av 10 IVA-sjuksköterskor av 160 stycken gav munvård låg 

prioritet. En munhälsobedömning gjordes regelbundet av cirka 8 av 10 sjuksköterskor och vid 

bedömningen utgick de från ett protokoll som riktade sig till deras patientgrupp.  

 

En orsak till att munvården inte utfördes ordentlig var bland annat tidsbrist vilket togs upp i 

flertalet studier. Munvården blev även lidande då det fanns för lite vårdpersonal eftersom 

tiden användes för att prioritera andra omvårdnadsuppgifter (Wårdh et al. 1999; Yeung & 

Chui, 2010; Azod et al. 2011). Forsell et al. (2010) och Türk et al. (2012), ansåg däremot att 

vårdpersonal hade tillräckligt med tid att utföra munvård, och majoriteten av vårdpersonal 

ansåg att de hade den kunskap som behövdes. 

 

Studien av Simons, Brailsford, Kidd och Beighton (2001) undersökte munhälsan hos 164 

äldre personer, där framkom det att 2 av 10 patienter upplevde talsvårigheter och hade 

svårigheter med att tugga mat ordentligt, omkring 3 av 10 hade minskad smakupplevelse och 

alla dessa problem associerades med låg salivutsöndring. Vid munvård uppgav cirka 3 av 10 

äldre att de rengjorde munnen två gånger per dag utan hjälp från vårdpersonalen, medan mer 

än hälften rengjorde munnen mindre än 2 gånger per dag och av dessa äldre begärde cirka 

hälften hjälp från personal, men endast 1 av 20 fick hjälpen de begärde. De vårdtagare som 

begärde mer hjälp hade högre nivåer av svamp, mjölksyra bakterier, karies och lägre 

salivflöde. I en annan studie av Persson, Axtelius, Söderfeldt och Östman (2008) där 133 

patienter inom psykiatrisk vård deltog hade cirka 4 av 10 dålig munhälsa. Hos 7 av 10 

patienter var behovet av munvård mycket stort och orsaken till detta var att cirka 9 av 10 
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angav att de intog minst ett ordinerat läkemedel, mest förskrivna var neuroleptika och 

antidepressiva läkemedel. Medicinering med dessa läkemedel associerades med en högre grad 

av antal fyllda och avsaknande av tänder.  Muntorrhet upplevdes hos 7 av 10 patienter och 2 

av 10 upplevde sväljning som problematiskt. Inga av patienterna fick behandling för 

muntorrhet eller andra profylaktiska åtgärder för att förhindra karies.  

Ovilja och osäkerhet bland personal 

Vårdpersonal var oftast de som utförde och stöttade patienter vid munvården, de som hade 

sina egna tänder kvar uppgavs vara svårare att hjälpa än de som hade proteser (Wårdh, 

Andersson & Sörensen, 1997). Enligt vårdpersonalen var munvård en av de jobbigaste 

omvårdnadsuppgifter att utföra och en orsak till detta var att de boende oftast inte ville eller 

inte kunde samarbeta. Detta kunde leda till att vårdpersonalen fick tvinga de äldre till att 

öppna munnen, ibland även med milt fysiskt våld, vilket gjorde att risken var stor att 

vårdpersonalen blev bitna. I slutet av munvården kunde de känna att de gjort allt för att utföra 

en så god munvård som möjligt, just för den symboliska handlingen skull. Vårdpersonalen 

tyckte att det inte skulle spela någon roll om de utförde munvården på ett bra sätt eftersom de 

äldre ändå skulle tappa sina tänder förr eller senare (Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & 

Sörensen, 2011; Wårdh et al. 1999; Forsell et al. 2010). 

 

Inom IVA-sjukvården kunde de flesta sjuksköterskorna känna en osäkerhet i att utföra 

munvård, speciellt då patienten hade svalgtub. Deras uppfattning var att om de rörde vid 

tuben kunde patienten få svårt att andas vilket skulle kunna ge livshotande konsekvenser. 

Detta gjorde att sjuksköterskorna hellre koncentrerade sig på att tuben satt på rätt plats än att 

munvården utfördes på ett bra sätt. Att utföra munvård på IVA-patienter ansågs som 

lågprioriterat och utfördes först då tid fanns samt när övriga uppgifter hade utförts (Yeung & 

Chui, 2010). 

Kunskap om munvård bland personal 

De flesta sjuksköterskorna ansåg att de hade fått tillräckligt med munvårdskunskaper i 

grundutbildningen. Inom psykiatrisk vård och IVA-vård krävs mer specifika kunskaper för att 

kunna ta hand om dessa patienter på bästa sätt och sjuksköterskorna kunde ibland känna att de 

inte hade den kunskapen som krävdes (Yeung & Chui, 2010; Azodo et al. 2011). 

Vårdpersonalen ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap och utbildning för att kunna 

utföra en god munvård, vilket gjorde att de ibland fick de ta hjälp av ansvarig sjuksköterska 

för att kunna utföra munvården (Chan & Ling, 2010; Wårdh et al. 1999). Lin, Chang, Chang 
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och Lou (2011) studerade kunskapen om munvård hos 273 sjuksköterskor på IVA-

avdelningar och såg att de som hade den bästa kunskapen om hur munvården skulle utföras 

var de specialistutbildade IVA-sjuksköterskorna. Övriga sjuksköterskor som arbetade gick 

samtidigt på kurser för öka kunskaperna om munvård. I studier av Jones et al. (2004); Wårdh 

et al. (1999) uppgav både sjuksköterskor och vårdpersonal att de ville bli ”up-to-date” på att 

bedöma munhälsa, få ökade kunskaper om olika munhälsoproblem samt att få mer kunskap 

om olika munvårdsmaterial som kan vara lämpliga att använda vid munvården. De ville även 

kunna ta del av senaste forskningen, vilket skulle kunna ligga till grund för deras 

munvårdsutförande och utvecklingen av munvårdsarbetet. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt innehöll både kvalitativa och kvantitativa artiklar, detta för att belysa 

munvården ur olika synvinklar. Sökningarna utgick ifrån patienter inom IVA, patienter inom 

psykiatrisk vård och patienter inom äldre vård, detta för att det är tre breda patientgrupper och 

det fanns ett intresse av att se hur munvården utfördes inom dessa. Vid sökningarna uppkom 

mättnad efter femton artiklar, av dessa var fyra äldre än tio år. Trots detta fanns inga större 

skillnader på innehållet jämfört med övriga artiklar, vilket skulle kunna tyda på att det finns 

för lite forskning inom området, därför sattes ingen avgränsning för år vid sökningarna. 

 

Resultatet i litteraturöversikten kommer från tre olika världsdelar, Europa, Asien och Afrika, 

vilket kan ha påverkat resultatet då andra länders syn och attityder om munvård kan variera. 

Detta kan ses som en svaghet i arbetet då resultatets slutsatser kan vara svåra att överföra till 

svensk munvård. Flera specifika sökningar kunde ha gjorts för att få fram flera olika faktorer 

som påverkar utförandet av munvård, ett större fokus kunde ha legat på de olika faktorerna 

och mindre på de olika patientgrupperna vilket skulle kunna ha gett ett tydligare resultat.  

 

De valda artiklarna har kvalitetsgranskats med hjälp av en bedömningsmall av Carlsson och 

Eiman (2003), denna valdes då den var lätt att arbeta med och tog upp relevanta punkter för 

innehållet. Artiklarna har sedan systematiskt arbetats igenom, bedömts, klassificerats och 

kritiskt granskats. I arbetet har författarna försökt att få fram både positiva och negativa 

synvinklar utifrån de olika problem som kommit fram, detta för att inte styra arbetet åt någon 

riktning. En styrka i arbetet är att de artiklar som inkluderades i resultatet har godkänts av en 
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etisk kommitté eller haft noggranna etiska överväganden och därmed uppfyllt de etiska 

riktlinjerna för en litteraturöversikt. 

 

För att få fram rubrikerna i resultatet färgmarkerades artiklarnas resultatdel i olika färger och 

utifrån detta framkom det likheter och olikheter. Därefter kunde resultatet sammanställas och 

rubriker byggdes upp som stämde överrens med innehållet. Rubrikerna i resultatet avspeglar 

de faktorer som författarna har valt att titta på, och en figur över dessa rubriker gjordes för att 

underlätta för läsaren. 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att utifrån sjuksköterskans och vårdpersonals perspektiv 

belysa olika faktorer som påverkar munvården bland tre olika patientgrupper. Att få ha en god 

munhälsa är av betydelse både för välbefinnandet, livskvaliteten och det sociala livet, och det 

ska inte ha någon betydelse om man är äldre, patient inom psykiatrisk vård eller ligger på en 

IVA-avdelning. Trots att utförandet av munvård är viktigt så tar flera av studierna upp olika 

orsaker som gör att munvården inte genomförs och i flera studier är det inte något som 

prioriteras. Faktorer som påverkade utförandet var bland annat tidsbrist, obehagskänslor, 

otillräckligt med kunskap och brist på munvårdsmaterial för att kunna utföra munvård på ett 

bra sätt. Utifrån studien av Jones et al. (2004) framkommer det att munvård bör ske minst 1 

gång/dag både för att underlätta tuggförmågan, motverkar muntorrhet och minska 

bakteriehalten i munhålan, vilket annars kan leda till bland annat lunginflammation. Detta 

styrks i en studie av Folke, Fridlund och Paulsson (2007) som visar att dåligt utförd munvård 

ge patienten muntorrhet och kan leda till svåra konsekvenser för hela patienten, dels 

svårigheter med matintag och samtidigt kan både vävnad och slemhinnor ta skada. 

Inte minst påverkar den torra munnen patientens livskvalitet, speciellt i sociala sammanhang 

då de kan skämmas för dålig andedräkt eller eventuella matrester som sitter kvar på 

proteserna eller tänderna. En stor del av muntorrheten beror även på mängden läkemedel som 

flera patienter intar dagligen, och detta i kombination med olika fysiska och psykiska tillstånd 

som tillexempel demens eller psykoser.  

 

Resultatet visar att flera av patienterna inom psykiatrisk vård intar minst ett ordinerat 

läkemedel och lider av muntorrhet, vilket kan leda till en dålig munhälsa, men trots detta gavs 

ingen behandling mot muntorrhet eller karies (Person et al., 2008). Bland patienter inom 

psykiatrisk vård upplevs att munvården ej prioriteras, inte heller verkar det vara av vikt att ge 
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någon form av profylaktisk vård. Under författarnas verksamhetsförlagda utbildning förekom 

ingen form av munvård och inte heller fördes det på tal att utföra detta. Fokus verkade mer 

ligga på att behandla patienten och ge rätt läkemedel. Enligt Seob-So, Chang-Chung, Seop-

Kho, Ku-Kim och Woo-Chung (2010) är muntorrhet vanligast hos de som intar minst 1 

läkemedel per dag, bland rökare och bland personer som bär tandprotes. Muntorrhet är något 

som ökar med åldern, i åldersgrupper över 75 år är förekomsten av muntorrhet störst. 

Polyfarmaci verkar vara det största problemet bland äldre och att det är en av orsakerna till en 

ökad muntorrhet. För att minska risken för muntorrhet behövs därför en 

läkemedelsgenomgång, eller att de får annan profylaktisk behandling som stimulerar 

salivproduktionen. DeBiase och Austin (2003) säger att om läkemedel är orsaken till 

muntorrhet är det viktigt att tillsammans med läkare undersöka om det finns alternativa 

läkemedel som inte ger muntorrhet. 

 

Munvården tenderade att försämras då patienter inom psykiatrisk vård hade dålig tillgång till 

tandläkare, dålig ekonomi och bristande omsorg från sin familj (Azodo et al. 2011). Enligt 

Persson et al. (2010) behöver inte dålig munhälsa bero på dåligt utförande, utan det kan 

härledas till upplevelser från barndomen, vilket gör att det finns en rädsla för att uppsöka 

tandvård, ett annat skäl till att undvika tandvård kan vara en försämrad ekonomi. Författarna 

av denna litteraturöversikt anser att tandvården inte bör styras av vilken ekonomi patienten 

har, detta kan lätt bli en klassfråga då patienter med en sämre ekonomi inte har råd att gå till 

tandvården, och följden av detta kan bli en sämre munhälsa. McKenzie-Green, Giddings, 

Buttle och Tahana (2008) skriver liknande gällande äldre, där dåliga minnen från barndomen 

kan göra att de inte självmant vågar uppsöka tandvården. Flera äldre fokuserar därför på att 

bevara tandhälsan för att undvika ytterligare tandförluster, och inte minst för att hålla tillbaka 

kostnaderna, bland annat genom att ändra sina matvanor.  

 

Då det i flera av studierna tas upp att överföring av bakterier är den största risken till att 

drabbas av VAP samt att det finns en rädsla i att utföra munvård på patienter med svalgtub så 

måste kunskapen rörande munvård bland IVA-patienter öka. Detta stärks med Allen Furr, 

Binkley, Curren och Carrico (2004)  som säger att om sjuksköterskor får mer tid på sig att 

utföra munvård samt tillräckligt med utbildning så kan obehagskänslor kring munvård 

minska. 
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I en studie av Lam Soh, Geok Soh, Japar, Raman och Davidson (2010) ansåg 

sjuksköterskorna att munvård var en viktig uppgift bland IVA-patienter, trots detta såg flera 

av sjuksköterskorna det som en obehaglig uppgift. Det fanns inte heller tillgång till 

tandborstar eller annat munvårdsmaterial för att utföra munvård, utan vårdpersonalen bad 

anhöriga att ta med sig tandborstar om de ansåg att det fanns behov av munvård hos patienten.  

 

Det framkommer i resultatet att flera patienter begärde hjälp med munvård men bara en liten 

del fick hjälpen de begärde, och bland de som fick hjälp sågs en sämre munhälsa än hos de 

som kunde utföra munvård på egen hand. Trots att patienterna förklarade sina bekymmer för 

vårdpersonalen så var kunskaperna och initiativen till stöd och hjälp liten då det fanns 

obehagskänslor hos vårdpersonalen. Folke, Fridlund och Paulssons studie (2007) visade att 

ökad utbildning, tillräckliga kunskaper och en god kommunikation mellan professionerna kan 

öka empatin och själva utförandet av munvården, och därmed minska risken för dålig 

munvård. 

 

Det finns inte några tydliga riktlinjer för vem som ska utföra munvården, utan det som tas upp 

av Svensk sjuksköterskeförening (2009) är att sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad, 

vilket innebär att ta ansvar för det patientnära arbetet och arbeta utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Eftersom det inte finns en självklarhet i vem som ska utföra munvård är 

risken stor att den prioriteras eller glöms bort.  För att underlätta bedömningen av munhälsan 

så kan ett bedömningsformulär användas, ett exempel kan vara kvalitetsregistret senior alerts 

Revised Oral Assessment Guide -Jönköping (ROAG-J) (Senior alert, 2011). Med hjälp av 

denna munhälsobedömning inspekteras patientens röst, läppar, munslemhinna, tunga, 

tandkött, tänder, protes, saliv och sväljning, och därefter kan förebyggande åtgärder sättas in. 

Om ett sådant bedömningsformulär användes i vården regelbundet skulle uppkomsten av 

skador eller sjukdomar i munhålan lättare förhindras.  

Slutsatser 
 

Denna litteraturstudie visar att bristande rutiner och attityder bland vårdpersonal och 

sjuksköterskor är de främsta faktorerna som leder till att munvården är ett underprioriterat 

område. För att förbättra detta krävs en bra utbildning om munvård för både vårdpersonal och 

sjuksköterskor samt att rutiner upprättas på varje enskild vårdavdelning/enhet. Detta skulle 

kunna leda till att munvården omprioriteras och antalet patienter med dålig munhälsa skulle 
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kunna minskas. Vidare forskning bör ligga på vad som ligger på sjuksköterskans 

ansvarområde när det gäller utförandet av munvård samt hur munvården bör utföras. 
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forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överrensstämmelse med 

resultatet (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsatser saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47p) 

(max 44 p) 

P P P P 

Grad I: 80 %      P 

Grad II: 70 %      % 

Grad III: 60 %      Grad 

 

 

 Titel 

 

 Författare 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 
Kvalitativ bedömningsmall från Carlsson och Eiman (2003) 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat= 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angiven Otydlig Medel Tydlig 

Metod     

Metodval adekvat till 

frågan 

Ej angiven  Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven  Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcancer 

diagnos 

Ej undersökt Liten del  Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angiven > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas/ Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna  Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, koder etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc.) 

Ej acceptabel Otydlig Medel  God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas  Låg  Medel Tydlig 

Diskussion av egen kritik 

och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överrensstämmelse med 

resultatet (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsatser saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48 p) 

(max 45 p) 

P P P P 

Grad I: 80 %      P 

Grad II: 70 %      % 

Grad III: 60 %      Grad 

 

 

 Titel 

 

 Författare 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4 
Kvalitetsbedömning av resultatartiklar 

 
Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ Intervention Deltagare/ 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Azodo et al. 

2011 

Nigeria 

Att utvärdera 

sjuksköterskors perspektiv 

på munsjukdomar bland 

psykiatriska patienter. 

Tvärsnitt 

Kvantitativ 

Enkät 

N= 136/ 

(n= 16) 

Chi- test 

Oberoende t-test 

Majoriteten hjälpte sina patienter med 

munvård, men upplevde hinder i utförandet. 

67.6% svarade att de inte fått utbildning i 

munvård hos patienter inom psykiatrisk vård 

och ansåg att deras patienter hade en högre 

grad av munhälsoproblem i jämförelse med 

övriga befolkningen. De viktigaste skälen till 

högre förekomst av problem i munhålan 

bland patienter med psykisk ohälsa var 

sedering i långa perioder, brist på omsorg 

från familj och relationer, dålig tillgång till 

tandläkare och dålig ekonomi. 

Grad II 

35p 

79,54% 

Chan et al 

2010 

Singapore 

 

Att utvärdera 

sjuksköterskors kunskaper, 

attityder och praxis vad 

gäller muntlig omsorg för 

kritiskt sjuka patienter 

 

Kvantitativ 

Tvärsnittstudie 

Frågeformulär 

N= 244 SPSS 17,0 

Fischer´s exact test 

God munvård har en betydande inverkan på 

patientens tillfrisknande. Munvården var 

högt prioriterat, men ansågs även som ett 

svårt område att rengöra och det var 

obehagligt att utföra. 

Vissa ansågs sig ha tillräckligt med kunskap 

medan andra kände att de behövde mer 

utbildning. Hinder för att utföra munvård var 

då patienten inte ville samarbeta. Vanligaste 

använda munvårdsmaterial var skumpinnar. 

 

Grad I 

36 Poäng 

81,81 % 

Forsell et al. 

2010 

Sverige 

Att bedöma attityder och 

uppfattningar 

om munvård hos geriatrisk 

vårdpersonal. 

Deskriptiv 

Kvalitativ 

Enkät- undersökning 

N = 87/ 

 (n= 18) 

MS Excel 

Statistical calculations 

(Statistical 8.0 

software) 

Chi- square-test 

Mann-Whitney U test 

 

 

Vårdpersonal ansåg sig ha tid och kunskap 

om munvård men en stor del tyckte det var 

obehagligt och fick ofta motstånd från 

patienterna. 

Grad 1 

39 p 

88,64% 



 

 

 

Lin et al 

2011 

Taiwan 

 

Att undersökta IVA- 

sjuksköterskors kunskaper, 

attityder och praxis i 

munvård för intuberade 

patienter 

 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär  

 

N = 205/ 

(n = 77) 

SPSS 17,0 

Spearman´s  correlation 

Man-Whitney U test 

 

De som hade bäst kunskap om munvård hos 

IVA-patienter var vidareutbildade IVA-

sjuksköterskor.  

Munvård såg som tredje prioritering bland 

omvårdnadsuppgifter. 

 

 

Grad I 

41 Poäng 

93, 18 % 

 

Jones et al. 

2004. 

London 

 

Att beskriva prioritering av 

munvårdsbedömning  och se 

om material och rutiner 

stämde överrens med de 

protokoll som fanns på 

intensivvårdsavdelningar. 

Kvantitativ 

Enkätundersökning  

 

N = 103 / 

(n = 57)  

 

SPSS version 10.0 

Mann-Whitney U test 

 

De flesta arbetande sjuksköterskorna följde 

protokollet för munvård och utförde dagliga 

kontroller av sina patienter när det gäller 

munhälsa. Protokollet föreslog tandborstning 

1gång/skift, fuktning av mun med vatten var 

3dje timme.  

Den mest använda produkten för detta var 

tandborste med tandkräm samt läppbalsam 

och skumpinnar doppade i vatten.  

De flesta uppgav att de inte fått tillräckligt 

med utbildning i munvård. 

 

 

Grad I 

39 p 

88,63 %   

 

Persson et al. 

2008 

Sverige 

Att beskriva den munhälsan 

bland patienter som går i 

öppen psykiatrisk 

mottagning i samband med 

munhälsovård och 

medicinering. 

Deskriptiv 

Strukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ 

N=113/ 

( n= 31) 

Chi- square-test 

Mann -Whitney U test 

Spearman’s rho 

Dålig munhälsa påträffades i 41 % av 

studiepopulationen. Munvård av något slag 

behövdes hos 70 % av deltagarna, hos 15 % 

var förmågan att svälja problematiskt. Mer 

än hälften uppgav att de aldrig hade 

försummat sina tänder på grund av sin 

ekonomi.  

De som i nuläget inte tog något receptbelagt 

läkemedel var 9 % medan 91 % angav de 

intog minst ett ordinerat läkemedel. 

 

Grad 1 

38 p 

84,44% 



 

 

 

Persson et al. 

2010 

Sverige 

Att undersöka hur personer 

med psykiatrisk ohälsa 

upplever munvårdsproblem, 

och vilket stöd de ansåg sig 

få från vårdpersonalen.  

Kvalitativ 

Longitudinell 

Intervjuer 

Undersökning 

N = 8 Innehållsanalys Erfarenhet av munvård och upplevda stöd 

var organiserad i fem kategorier: skam av att 

ha dålig tandhälsa, tandvårdshistoria, 

upplevelser av egenvård, hantering av 

munhälsoproblem och upplevelser av 

personalstöd.   

Flera psykiskt sjuka känner skam över att ha 

en dålig munhälsa, vilket kunde ge 

svårigheter att upprätta sociala kontakter. 

Ofta kunde traumatiska barndoms- 

upplevelser vara knutna till olika 

behandlingar som gav rädsla idag. En dålig 

ekonomi kunde också leda till att personer 

med psykisk ohälsa undvek tandvård. 

 

Grad 1 

39 p 

86,66% 

Sierra 

2007 

Spanien 

 

Att bestämma typ och 

frekvens av munvård i 

Europeiska 

intensivvårdsavdelningar 

samt att se på attityder och 

kunskap. 

 

 

 

Kvantitativ 

Frågeformulär 

 

N = 59 

 

 Mikro-aspiration var den mest sannolika 

orsaken till ventilerad-associerad 

lunginflammation.  

De flesta hade tillräckligt med utbildning 

och tid för att utföra munvård. 

Munvatten var den vanligaste produkten att 

använda vid munvård. 

Grad II 

38 Poäng 

86,36 % 

 

Simons et al 

2001 

London 

 

Att undersöka sambandet 

mellan munvårds rutiner, 

behovet av hjälp med 

munvården och 

munvårdsstatusen hos äldre 

personer som bor på 

ålderdomshem. 

 

Kvantitativ 

Enkät 

 

N= 164/ 

(n= 133) 

 

SPSS 8,0 

X2-test 

 

Lågt salivflöde var relaterat till mer fyllda 

tänder och mer avsaknande av tänder. 64 

deltagare bar protes och av dessa hade 40 % 

stomatit. Problem med att äta, tala och känna 

smak var också relaterat till det lägre 

salivflödet. Av de deltagarna som rengjorde 

munnen 2 gånger dagligen hade lägre nivåer 

av svamp, fyllda tänder och färre 

avsaknande av tänder än de som rengjorde 

munnen mindre än 2 gånger dagligen. Av de 

som begärde hjälp av vårdpersonal fick 

endast 5 % hjälp och dessa hade en sämre 

munhälsa. 

Grad I 

36 Poäng 

81,81 % 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sjögren et al  

1999 

Sverige 

 

 

Att beskriva munhälsan hos 

patienter inom psykiatrisk 

vård som vårdas under lång 

respektive kort tid 

Kvantitativ 

 

N=57 Oberoende T- test 

Mann - Whitney U test 

Patienter som vårdats under lång tid hade en 

högre grav av munhälsproblem än de 

patienter som vårdats under korttid. De hade 

problem som dålig andedräkt, sämre 

salivflöde och högre grad av avsaknande av 

tänder.  

De som rökte hade en sämre munhälsa än 

icke rökare. 

 

 

 

Grad I 

36 p 

81,32 % 

Türk et al 

2012 

Turkiet 

 

Att undersöka intensivvårds-

sjuksköterskors attityder och 

rutiner om munvård och se 

på olika munvårdsmaterial 

som användes vid utförandet 

av munvård. 

 

 

Kvantitativ 

Frågeformulär 

 

N = 101 

 

Chi- Square test 

SPSS 17,0 

Munvård gavs högst prioritet och kvaliteten 

på munvården ansågs tillräcklig. Flertalet 

sjuksköterskor gjorde munvård utan några 

rekommenderade riktlinjer. De flesta smorde 

patientens läppar med läppbalsam efter 

munvård.  

Munvård utfördes från var 2-4 timme upp 

till 2-4 gånger/ dag. Den mest använda 

produkt var skumpinne. 

De tyckte sig ha tillräckligt med tid och 

utrustning för att utföra god munvård. 

 

 

Grad II 

34 Poäng 

77, 27 % 

 

Wårdh et al 

2011 

Sverige 

Att undersöka attityder till 

och kunskaper om munvård 

bland vårdpersonalen. 

 

 

 

 

Kvantitativ och 

Kvalitativ 

Frågeformulär 

N = 454/ 

(n = 176) 

Innehållsanalys  

 

 

 

 

 

 

Munvård ansågs vara en viktig del av 

omvårdnaden och den utfördes varje dag. 

Största hindret i att utföra munvård var när 

de boende inte ville samarbeta. Mer tid att 

utföra munvård önskades, samt ökat 

utbildning, både praktisk och teoretisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad II 

34 Poäng 

77, 27 % 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wårdh et al 

1999 

Sverige 

 

Att undersöka 

vårdpersonalens attityder till 

munvård 

Kvalitativ 

Intervjuer 

N = 22  Grounded Theory 

 

De uppgav att de har för lite utbildning och 

kunskap för att utföra munvård. 

Att utföra munvård sågs som en besvärlig 

och motbjudande uppgift, trots detta såg 

vårdpersonalen det som en god handling när 

det var gjort.  

Tidsbrist var en orsak till att munvård inte 

utfördes ordentligt. 

 

 

Grad I 

37 Poäng 

82, 22 % 

Wårdh et al. 

1997 

Sverige 

Att undersöka attityder om 

munvård bland vårdpersonal 

vid långsiktiga vård- 

inrättningar och vid en 

intensivvårds- avdelning  

  

Enkät 

kvantitativ 

N=364/ 

(N=34) 

 De flesta deltagarna visade sig ha god 

personlig munvård. 

Sjuksköterskor betygsatte munvård som en 

del av god omvårdnad medan övrig 

vårdpersonal visade en tendens att ge 

munvård ett lägre betyg. 

Vårdbiträden betygsatte munvård mer 

motbjudande än andra grupper. Patienter 

med naturliga tänder bedömdes svårare att 

hjälpa. 

 

Grad I 

36 p 

81,81 % 

Yeung et al 

2010 

Kina 

 

Att undersöka faktorer som 

påverkar intensivvårds- 

sjuksköterskor i sitt sätt att 

utföra munvård 

 

 

 

Kvalitativ 

Bekvämlighetsurval 

Intervjuer 

Videoinspelning 

 

N=10 

 

Innehållsanalys 

 

Munvård ansågs vara viktigt och utfördes 

noggrant, trots att det prioriterades lågt. 

Munvård inkluderade att byta produkter, 

rengöra området runt munnen, raka och 

smörja läpparna med läppbalsam. De 

motiverades till att utföra munvård då risken 

fanns att patienten annars skulle drabbas av 

VAP. De utförde munvård för att främja 

patientens välbefinnande och för att behålla 

deras värdighet. 

Vissa var rädda för att utföra munvård, och 

tids- och personalbrist var en orsak till dåligt 

mun utförande. 

 

Grad I 

39 poäng 

86,66 % 

 



 

 

 

 


