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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Trots att tandhälsan i Sverige förbättrats är karies, tandköttsinflammation och 

tandlossning fortfarande vanligt. I sjuksköterskors arbetsuppgifter ingår att bedöma patienters 

munstatus och förändringar i munhålan. Vid utebliven munvård kan patienter drabbas av ett 

vårdlidande.    

Syfte:  Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av munvård på 

patienter inom hälso- och sjukvården.    

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design som grundades på nio vetenskapliga artiklar 

inhämtade från databaserna Medline och Cinahl Plus with Full Text. Artiklar med kvalitativ 

och kvantitativ forskningsansats inkluderades. Materialet kvalitetsgranskades med 

granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. Dataanalysen utfördes med 

integrerad analys där resultatet från artiklarna sorterades in under kategorier.    

Resultat: Resultatet visade att munvård var ett lågt prioriterat område inom hälso- och 

sjukvården. Ansvarsfördelningen av munvård var oklar och sjuksköterskor upplevde hinder 

vid utförandet. De hade goda kunskaper om munhälsa och dess risker, men saknade 

kontinuerlig fortbildning i ämnet.    

Slutsatser: Sjuksköterskor borde samarbeta mer med tandvården. De borde också erbjudas 

fortbildning i ämnet. Mer kunskap kan öka kvalitén på munvården och minska risken att 

patienter drabbas av vårdlidande.   

   

Nyckelord: ansvar, erfarenheter, fortbildning, munvård, sjuksköterskor, vårdlidande    
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1. Inledning 
Vi har under verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet, uppmärksammat 

att munvård verkar vara ett förbisett omvårdnadsområde inom hälso- och sjukvården. Trots att 

vi under utbildningen fått lära oss att munnen är en viktig del av människans allmänhälsa, 

verkade munvård vara eftersatt. Munnen är inte bara betydelsefull för nutrition utan den 

påverkar många delar av en människas allmänhälsa. Ohälsa i munnen kan leda till sämre 

livskvalitet då den påverkar hur vi närmar oss andra och hur vi uppfattas av andra (Andersson, 

2014). Förutom försämrad livskvalitet kan ohälsa i munnen leda till sjukdom och smärta (De 

Oliveira, Watt & Hamer, 2010; Ehrenberg, 2006).   

 

2. Bakgrund   

Traditionellt sätt har munhålan separerats från den övriga kroppen. Det har resulterat i att det 

finns två separata organisationer för hälso- och sjukvård och tandvård. Inom 

sjuksköterskeprogrammet har utbildning inom munhälsa och munsjukdomar ett begränsat 

utrymme. Det kan leda till brister i bedömning av munhälsa och även avsaknad av planering 

av förebyggande munvårdsåtgärder (Ehrenberg, 2006).      

Trots att tandhälsan i Sverige har förbättrats inom alla ålderskategorier under de senaste 

decennierna (Nordenram, 2012) är fortfarande karies, tandköttsinflammation och tandlossning 

vanligt. Det är speciellt vanligt bland multisjuka äldre med stort omvårdnadsbehov. Dålig 

munhälsa påverkar många delar av en människas liv, förutom att det är genom munnen vi får 

nutrition är den också en del av vårt utseende. Munhälsan har även betydelse för vår 

kommunikation (Andersson, 2014).       

2.1 Munvård och munhälsa 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar munhälsa som ett tillstånd där munnen är fri 

från sjukdom, värk, infektion, sår och tandlossning som begränsar förmågan att tugga, tala 

och le. Munhälsa är en avgörande faktor för allmän hälsa, livskvalitet och välbefinnande 

(Världshälsoorganisationen [WHO], 2012).     

 

Omvårdnad innebär att hjälpa en individ att utföra handlingar som främjar hälsa. Handlingar 

som individen själv skulle utföra om förmåga, kraft, vilja eller kunskap fanns (Ehrenberg, 

2006). Goda rutiner för munvård inom hälso- och sjukvården är viktigt och de skall vara 

anpassade efter patienters behov (Andersson, 2014). God munvård kan ha en positiv inverkan 

på allmäntillstånd, host- och sväljreflexen och risken för vårdrelaterad lunginflammation kan 

reduceras (D. van der Maarel-Wierink, Vanobbergen, Bronkhorst, Schols & de Baat, 2012; 

Närhi et al., 1992). I tabellen nedan finns en redogörelse för rekommendationer för munvård, 

utarbetad efter Andersson (2014).    
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Tabell 1. Rekommendationer för munvård.  

Munvård  Rekommendationer  

Tandrengöring  Tänderna bör borstas med fluortandkräm två gånger om dagen i två 

minuter. Först borstas tändernas in- och utsidor. När utsidan på 

överkäkens kindtänder borstas skall patienten inte gapa stort, då 

muskulaturen spänns och det blir svårare att komma åt längst bak. 

Avslutningsvis borstas patientens tuggytor. 

Tandborste Manuell tandborste eller elektrisk tandborste med mjukt borsthuvud. 

Elektrisk tandborste föredras då den har bättre rengöringsförmåga.  

Tandtråd  En gång om dagen. 

Munsköljning Klorhexidin Dental som är antibakteriellt, används som komplement 

till tandborstning. 

Rengöring av tungan  Rengörs med extra mjuk tandborste eller tungskrapa en gång om 

dagen.  

Rengöring av 

avtagbara proteser  

Borstas två gånger om dagen och bör sköljas efter varje måltid.   

Befuktning av mun  Salivstimulerande medel eller saliversättningsmedel i form av 

sugtabletter, sprayer eller muntorrhetspinnar. Läpparna och 

mungiporna bör smörjas med mjukgörande då de lätt bli torra och 

såriga.  

 
 

Vid bedömning av ohälsa i munnen kan bedömningsinstrumentet Revised Oral Assessment 

Guide (ROAG) användas. Med ROAG får sjuksköterskor hjälp med vad i munnen de ska 

bedöma och hur bedömningen ska utföras. Totalt omfattar ROAG nio bedömningsområden; 

röst, läppar, munslemhinnor, tunga, tänder, proteser, tandkött, saliv och sväljning. 

Bedömningsinstrumentet går att finna i det nationella kvalitetsregistret, Senior Alert, för vård 

och omsorg. En första bedömning av munstatusen bör ske då en patient flyttar in på särskilt 

boende, skrivs in för vård på avdelning eller får hemsjukvård för första gången (Andersson, 

2014). Enligt Andersson, Hallberg, Lorefält, Unosson & Renvert (2004) kan standardiserade 

bedömningsinstrument för munhälsa vara betydelsefullt för att upptäcka hälsoproblem hos 

patienter. Enligt Andersson (2014) bör bedömningen av munstatusen ske regelbundet. Hur 

ofta det skall ske bestäms utifrån patienters existerande problem och riskfaktorer för att 

utveckla problem. Efter en munhälsobedömning dokumenteras uppgifter om patientens 

munhälsa och insatta omvårdnadsåtgärder. Det skall göras enligt patientdatalagen (SFS 

2008:355).   
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2.2 Risker och konsekvenser  

Att inte borsta tänderna regelbundet kan ge en ökning av skadliga bakterier i munnen (De 

Oliveira, Watt & Hamer, 2010). Bakterierna kan orsaka tandlossning, muntorrhet, smärta och 

infektioner (Ehrenberg, 2006). Utebliven munvård kan leda till att patienter får svårigheter att 

inta föda, svälja, tala och le (Närhi et al., 1992). Dålig munhälsa har även i studier setts ge 

ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom (De Stefano, Anda, Kahn, Williamson & Russel, 1993; 

de Oliveira, Watt & Hamer, 2010), diabetes och reumatiska sjukdomar (Buhlin, Gustafsson, 

Håkansson & Klinge, 2002).   

En högre utsträckning av ohälsa i munnen uppkom om patienter låg inne på sjukhus under en 

längre tid och om patienter var beroende av hjälp med munvård. Patienter som inte var 

adekvata löpte större risk att drabbas av hälsoproblem i munhålan i jämförelse med adekvata 

patienter (Andersson, Westergren, Karlsson, Rahm Hallberg & Renvert, 2002). 

Aspirationspneumoni kan också uppstå som en konsekvens av dålig munhygien. Bakterier 

från munhålan förs då ned med saliven i lungorna. Det kan vara speciellt farligt för patienter 

med sväljsvårigheter (Takeshita et al., 2010).  

2.3 Sjuksköterskans ansvarsområde  

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), § 1, kap. 5 fastställs att hälso- och 

sjukvårdspersonal skall arbeta för att förebygga att patienter drabbas av ohälsa. Vården skall 

utformas så att patienter känner trygghet och säkerhet. För att tillgodose patienters behov skall 

hälso- och sjukvårdspersonal ta hänsyn till patienters rätt till självbestämmande.  

Svenska legitimerade sjuksköterskors huvudsakliga arbetsuppgift handlar om omvårdnadens 

teori och praktik. Sjuksköterskor skall ta till vara på det friska hos patienten och värna om 

basala och specifika omvårdnadsbehov. Även observera, prioritera och åtgärda förändringar i 

patienters hälsotillstånd. Sjuksköterskor skall också arbeta för att motverka komplikationer 

som kan uppkomma i samband med sjukdom, vård eller behandling (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor måste arbeta så att patientsäkerheten bevaras. 

Incidenter som orsakat, eller hade kunnat orsaka, vårdskada skall rapporteras. Detsamma 

gäller om hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammar risker som kan leda till vårdskador 

(Patientsäkerhetslagen [PSL], SFS 2010:659, kap. 6, 4 §).       

I arbetsuppgifterna för sjuksköterskor ingår att fortlöpande bedöma patienters munhälsa och 

observera förändringar i munhålan. Då ett problem identifierats, måste en individuell åtgärd 

genomföras och följas upp en tid efter för att utvärdera resultatet. Åtgärderna kan vara 

kopplade till munhålan men det kan också innebära förändringar i kosthållning för att 

förbättra munhälsan (Andersson, 2014).   

2.4 Lidande  

Patienter inom hälso-och sjukvården kan uppleva lidande i form av sjukdomslidande, 

livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande kan uppstå till följd av sjukdomsdiagnos, 

symptom och behandling. Livslidandet kan vara relaterat till trauma, sjukdom eller andra 

livshändelser. Vårdlidande är lidandet utöver det som orsakas av sjukdom och behandling 

(Wiklund Gustin, 2014).    

Vårdlidandet kan hänföras till brister kring bemötande, respekt och värdighet. Det uppstår 

ofta ur relationen mellan patient och vårdpersonal. När patienter drabbas av vårdlidande kan 

det vara ett resultat av utebliven vård eller att de blivit tvingade till en handling som de 

egentligen inte ville utföra (Wiklund Gustin, 2014). Kränkning, fördömelse, straff och 
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maktutövning kan förorsaka vårdlidande (Eriksson, 2015). Vårdlidande är något som patienter 

inte skall behöva uppleva och ses därför som ett onödigt lidande som bör elimineras (Wiklund 

Gustin, 2014). Enligt Dahlberg (2002) kan vårdlidande många gånger vara ett tyst lidande. 

Patienter kan eller törs inte påtala brister. Sjuksköterskor har ansvar över att förebygga och 

utesluta vårdlidande. Dålig omvårdnad vid munvård kan orsaka vårdlidande hos patienter men 

det kan åtgärdas genom att vårdpersonal upprätthåller en adekvat munvård vid omvårdnad 

(Paulsson, Anderrson, Wårdh & Öhrn, 2008).   

2.5 Problemformulering  

För att patienter skall bibehålla god hälsa och välmående har munhälsan en betydande roll. 

Munnen har betydelse för kommunikation, födointag, utseende och för förmedling av känslor. 

Eftersatt munvård kan leda till att patienters allmäntillstånd påverkas, likaså deras 

välbefinnande. Det kan även orsaka vårdlidande. Munvård var ett område som författarna 

uppmärksammat ofta förbisågs. De ville därför ta reda på om så var fallet. Kunskap om 

sjuksköterskors erfarenheter av munvård, kan vara till nytta i det kliniska arbetet genom att 

problematiken synliggörs. Det kan leda till att patienter får en bättre omvårdnad vid munvård 

och risken för ohälsa i munnen kan minska.  

 

3. Syfte  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av munvård på patienter inom 

hälso- och sjukvården.    

 

4. Metod  

4.1 Design  

Den här studien byggde på en litteraturstudie med deskriptiv design. En litteraturstudie 

innebär att ett specifikt syfte formuleras och sedan söks det efter vetenskapliga artiklar som 

kan tänkas besvara syftet. De utvalda artiklarna kvalitetsgranskas och bearbetas till ett 

resultat, som sedan sammanställs och diskuteras (Kristensson, 2014).  

4.2 Sökstrategi  

Innan den primära sökningen, genomfördes en sökning i Google Scholar. Det genomfördes 

för att få en överblick över forskningsläget och vilket material som fanns att tillgå. Utifrån 

syftet identifierades meningsbärande ord, vilka var sjuksköterskor, erfarenheter och munvård. 

Orden översattes till engelska; nurse, perception och oral care. Synonymer till de 

meningsbärande orden söktes i Svenska MeSH. Litteratursökningar genomfördes sedan i 

databaserna Medline och Cinahl Plus with Full Text. Sökningar i databaserna utfördes med 

hjälp av booleska sökoperatörer i november 2017. Se bilaga 1 – sökmatriser.   

I Medline började sökningen med sökordet nurs* som sattes samman med ämnesorden 

nursing staff och nursing care. De tre sökningarna sattes samman till ett block med OR. Nästa 

block bestod av sökorden experience*, perception* och ämnesordet Attitude of health 

personnel. Orden med stjärnmarkering var trunkerade. Blocken söktes med OR. Tredje och 

sista blocket bestod av ämnesorden oral health OR oral hygiene OR dental care. Sedan söktes 

alla tre block med AND emellan med begränsningar till det engelska språket och till åren 

2007-2017.    
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En liknande sökning gjordes i Cinahl Plus with Full Text. I sökningen användes samma 

sökord och sökblock, förutom Nursing Staff som inte fanns som ett ämnesord i databasen. 

Istället användes ämnesordet Staff Nurses. Sökningen begränsades till Peer Reviewed, 

engelska språket, till åren 2007-2017 och Medline exkluderades. Ytterligare en sökning 

gjordes i Cinahl Plus with Full Text. I sökningen exkluderades sökblocket med sökorden 

Experience*, Perception* och ämnesordet Attitude of Health Personnel. De begränsningar 

som tidigare använts, användes återigen. Den här sökningen genomfördes då det inte fanns 

något relevant material att tillgå i den första sökningen i Cinahl Plus with Full Text.   

En manuell sökning genomfördes i Google Scholar. Sökorden som användes var Registered 

Nurses och Oral Care. Sökningen begränsades till åren 2007-2017. Författarna läste även 

igenom alla insamlade artiklars referenslistor. Det för att undersöka om det fanns något 

material av intresse, men inget material påträffades i referenslistorna.   

4.3 Urval 

Vid urval av artiklar var ett inklusionskriterium sjuksköterskor som utförde munvård på 

vuxna patienter över 18 år.  Ett annat kriterium var att studien i artiklarna var utförd i 

industriländer, för att de länderna hade en utvecklad sjukvård liknande den i Sverige. Studier 

som handlade om munvård inom intensivvård eller inom cancervård, exkluderades från 

urvalet. Det gjordes för att munvården på de avdelningarna ansågs ha en högre prioritering än 

munvård på andra avdelningar. Eftersom vårt syfte var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter, exkluderades även artiklar där det i resultatet inte gick att urskilja 

sjuksköterskors erfarenheter från annan vårdpersonals.      

Sammanlagt lästes 725 titlar, därifrån valdes 95 artiklar ut då titeln besvarade vårt syfte. Av 

de 95 artiklarna valdes 36 artiklar ut för läsning i sin helhet då deras abstracts besvarade vårt 

syfte. Artiklar som hade irrelevant resultatdel förkastades, vilket resulterade i att nio artiklar 

antogs till studien. Av dem hade tre artiklar en kvalitativ ansats, tre hade en kvantitativ ansats 

och tre hade mixed method som ansats. En orsak till varför många artiklar förkastades 

berodde på att det i deras resultatdel inte gick att skilja sjuksköterskors erfarenheter från 

annan vårdpersonals.   

4.4 Granskning  

Artiklar som antogs till studien var Peer Reviewed. Det innebär att allt material granskats av 

forskare, vilket kan ha medfört att litteraturstudiens vetenskapliga kvalitet ökade. Enligt 

Kristensson (2014) skall det insamlade materialet genomgå en stegvis kvalitetsgranskning. 

Insamlade artiklar granskades med granskningsmallar för kvalitativa eller kvantitativa studier, 

enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). Studier med mixed method 

granskades med båda granskningsmallarna.  Författarna granskade alla artiklar var för sig. 

Sedan jämfördes och diskuterades resultatet av granskningarna för att se om det rådde 

konsensus mellan författarna. En del av frågorna i granskningsmallarna gick inte att svara ja 

eller nej på, de frågorna diskuterades gemensamt. Med hjälp av granskningen kunde 

artiklarnas styrkor och svagheter värderas till låg, medel eller hög vetenskaplig kvalitet.      

Ett eget poängsystem konstruerades genom att varje ja-svar i granskningsmallarna motsvarade 

en poäng och nej-svar motsvarade noll poäng. För de kvalitativa artiklarna var maxpoäng 21 

och för de kvantitativa 16. För att en artikel skulle värderas som hög kvalitet skulle den uppnå 

75-100 % av maxpoängen. För de kvalitativa studierna innebar det 16-21 poäng och för de 

kvantitativa 12-16 poäng. För medelhög kvalitet skulle artikeln uppnå 65-74 %. För de 

kvalitativa studierna innebar det 14-16 poäng och för de kvantitativa 10-12 poäng. Allt under 

65 % ansågs vara av låg kvalitet. Poängen avrundades till närmaste heltal. Artiklar som 
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ansågs vara av hög kvalitet var en, av medelhög kvalitet sju och inga av artiklarna ansågs vara 

av låg kvalitet.  I en studie med mixed method ansågs den kvalitativa delen vara av hög 

kvalitet och den kvantitativa av medelhög kvalitet. Efter granskningen sammanställdes 

artiklarna i bilaga 2.   

4.5 Analys  

Analysen av materialet genomfördes enligt Kristenssons (2014) beskrivning av integrerad 

analys. Författarna läste igenom de utvalda artiklarna enskilt ett flertal gånger. När läsningen 

var genomförd, diskuterades artiklarnas resultatdelar gemensamt. Det som ansågs vara 

relevant för litteraturstudien i artiklarnas resultatdelar, markerades och översattes till det 

svenska språket. Därefter identifierades likheter och skillnader i resultaten genom diskussion. 

Vidare diskuterades olika kategorier fram och resultat med liknande innehåll sammanställdes 

under respektive kategori. Kategorierna utgjorde sedan rubrikerna i resultatet av 

litteraturstudien.   

4.6 Forskningsetiska överväganden  

Vid litteraturstudier måste författare, precis som vid andra typer av vetenskapliga studier, ta 

ställning till forskningsetiska frågor. Det finns fyra principer att ta ställning till; 

autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen.   

Autonomiprincipen beskriver att individens rätt till självbestämmande skall respekteras vid all 

forskning. Deltagande i studier skall ske av fri vilja och deltagarna skall lämna informerat 

samtycke (Kristensson, 2014). Då det här var en litteraturstudie, fanns inga deltagare. Istället 

har författarna beaktat autonomiprincipen vid valet av artiklar till litteraturstudien. Det har 

gjorts genom att deltagarna i studierna givit samtycke till att medverka. Kristensson (2014) 

beskriver att nyttoprincipen innebär att nyttan med studien skall överväga risken för skada och 

inte skada-principen handlar om att studier skall ha genomgått en etisk granskning. Han 

skriver även att rättviseprincipen handlar om att deltagare i en studie skall medverka på lika 

villkor. Efter övervägande ansågs den här litteraturstudien motiverad enligt nyttoprincipen. 

Artiklarna som ingick i resultatet var alla granskade av en etisk kommitté och författarna 

anser att deltagarna i artiklarna som valdes ut, verkar ha medverkat på lika villkor.   

För att öka litteraturstudiens trovärdighet, har författarna först läst igenom studierna enskilt 

och sedan diskuterat fram ett resultat tillsammans. Det gjordes för att stärka resultatet och 

minska risken för att resultatet påverkades av en persons förförståelse. Det insamlade 

materialet lästes igenom ett flertal gånger för att undvika misstolkningar. Vid 

sammanställningen av resultatet, har egna värderingar och åsikter åsidosatts. Enligt 

Kristensson (2014) är det inte etiskt försvarbart att manipulera eller förvränga resultatet. 

Författarna har därför presenterat allt insamlat material som svarar mot studiens syfte, utan att 

manipulera eller förvränga det. Översättningen från engelska till svenska utfördes så korrekt 

som möjligt efter författarnas förmåga och med hjälp av engelskt – svenskt lexikon.   

 

5. Resultatredovisning  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av munvård på patienter inom 

hälso- och sjukvården. Resultatet byggde på nio artiklar med kvalitativ ansats, kvantitativ 

ansats och mixed method. Studierna genomfördes i Australien, England, Frankrike, Irland, 

Norge, Sverige och USA. Totalt var det 529 sjuksköterskor som deltog i studierna, varav 

majoriteten var kvinnor. Vid analys av resultaten framkom fem kategorier, vilket var följande: 
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5.1 Prioriteringar och ansvarsfördelning  

Omvårdnadsåtgärden munvård hade en låg prioritering i jämförelse med annan kroppslig vård 

(Lindqvist, Seleskog, Wårdh & Von Bultzingslöwen, 2013). Det hände att munvården inte 

utfördes utan medvetet hoppades över (Hilton, 2016). Endast vid identifierade problem i 

munnen prioriterades munvården (Garry & Boran, 2017). Sjuksköterskor rapporterade att 

synen på munvård som ett icke prioriterat område ledde till problem vid utförandet (Costello 

& Coyne, 2008). Sjuksköterskor rapporterade att undersköterskor på grund av tidsbrist var 

tvungna att prioritera omvårdnad som duschning, matning och toalettbesök istället för 

munvård (Hilton, 2016).  

I flera studier rådde det delade meningar om vem som var ansvarig för munvården. Några 

sjuksköterskor ansåg att ansvaret var deras och andra sjuksköterskor ansåg att ansvaret var 

delat mellan dem och undersköterskor (Sonde, Emami, Kiljunen & Nordenram, 2010; 

Croyére, Belloir, Chantler & Mc Ewan, 2012; Willumsen, Karlsen, Naess & BjØrntvedt, 

2011). Munvård ingick i den dagliga omvårdnaden av patienter, vilket en del sjuksköterskor 

inte var involverade i. Det var undersköterskor som hade ansvaret över den dagliga 

omvårdnaden och därmed var ansvaret över munvården deras, ansåg sjuksköterskor 

(Lindqvist et al., 2013; Sonde et al., 2010). Sjuksköterskor ansåg att träning i munvård gjorde 

att undersköterskor kände sig ansvariga för uppgiften och de såg det som en utmaning 

(Dharamsi, Jivani, Dean & Wyatt, 2009).     

Det fanns tillfällen då sjuksköterskor ansåg att munvården blev deras ansvar, exempelvis vid 

palliativ vård. De uttryckte också att ansvaret var deras om patienter hade sjukdom i munnen 

eller riskerade att drabbas av sjukdom i munnen under palliativ vård. Sjuksköterskor sade att 

om en patient inte hade problem med munnen så var det undersköterskors ansvar att 

munvården blev gjord. De litade på att undersköterskor utförde munvården. Om det uppstod 

problem med munvården förväntade sig sjuksköterskor att patienters vårdkontakter på 

boendet informerade dem om det (Sonde et al., 2010). Sjuksköterskor uttryckte att de saknade 

en mer effektiv och bättre ansvarsstruktur på avdelningarna där de arbetade (Dharamsi et al., 

2009). När en patient fick problem med munnen gjorde sjuksköterskor en munundersökning 

och de förväntades utvärdera situationen. Det här gällde när patienterna var extra 

vårdkrävande eller när en högre nivå av kunskap krävdes (Sonde et al., 2010; Klein, 

Hamilton, Kruse, Anderson & Doughty, 2017).  

5.2 Hinder och förutsättningar  

Sjuksköterskor rapporterade om flera typer av hinder som kunde uppstå vid munvård. En del 

sjuksköterskor menade att otillräcklig bemanning var ett hinder för utförandet och 

Rapportering, 

dokumentation och 

information  

Hinder och 

förutsättningar  

Prioriteringar och 

ansvarsfördelning 

Kunskap Utbildning  
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undersköterskor hade inte tid för munvård. Andra sjuksköterskor ansåg att brist på tid inte var 

det enda hindret, utan även lathet. Det krävdes ytterligare ansträngning av vårdpersonal om de 

ansåg att det var svårt eller obehagligt (Hilton, 2016). Sjuksköterskor beskrev att munvården 

inte var optimal när patienter inte var samarbetsvilliga (Dharamsi et al., 2009; Willumsen et 

al., 2011). Det kunde hända att patienter bet, spottades eller vägrade öppna munnen 

(Dharamsi et al., 2009). Sjuksköterskor uttryckte att de saknade strategier för hur de skulle gå 

till väga när patienter inte var samarbetsvilliga. De saknade en policy för utförandet av 

munvård i allmänhet (Hilton, 2016).    

Sjuksköterskor rapporterade att många av de äldre patienterna hade nutritionsproblem och om 

de också drabbades av munproblem blev det mer komplicerat. Sjuksköterskor rapporterade att 

det var svårt att se längst bak i munnen på patienter. I samband med munvård var de rädda för 

att skada patienter, det försvårade utförandet ytterligare (Lindqvist et al., 2013). Brist på 

produkter ansågs vara en bidragande orsak till problem med munvård (Costello & Coyne 

2008; Hilton, 2016). Bristen på produkter berodde i vissa fall på att patienten själv, eller 

anhöriga, inte ville betala för dem (Hilton, 2016). I en studie upplevde majoriteten av 

sjuksköterskor problem med munvård som ett resultat av brist på produkter, tid och utbildning 

(Costello & Coyne, 2008). Sjuksköterskor berättade att patienter inte ville att de skulle göra 

en munbedömning och patienterna uttryckte ofta en förvirring över sjuksköterskors roll.  

Enligt sjuksköterskor ansågs det vara tabubelagt att titta i patienters mun då de kunde känna 

sig dömda. Försiktighet skulle vidtas när de uttryckte sig om munhälsan för att inte såra 

patienter (Garry & Boran, 2017).   

5.3 Rapportering, dokumentation och information  

I sjuksköterskors arbetsuppgifter ingick rapportering, dokumentation och information för att 

säkerställa patientsäkerheten. Sjuksköterskor ansåg att rapportering och dokumentation kring 

munvård var bristfällig. Rapportering om patienters munhälsa gavs enbart om patienten hade 

ett identifierat problem (Sonde et al., 2010).    

Skriftlig dokumentation om munvård kunde innebära att personalens arbete underlättades 

(Hilton, 2016). Sjuksköterskor ansåg att patienter borde få en bedömning av sin munstatus 

utförd i början av deras vistelse. Det för att kunna dokumentera munnens status och följa 

utvecklingen under vårdtiden.  Majoriteten av sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att 

använda ett bedömningsinstrument för munvård. En stor del trodde att ett sådant 

bedömningsinstrument kunde sätta ett ramverk för utförandet och höja standarden för 

omvårdnaden. Många uppgav att ett sådant instrument saknades på avdelningen där de 

arbetade. Några sjuksköterskor tyckte att ett bedömningsinstrument endast skulle användas 

när de handskades med patienter som inte var autonoma (Costello & Coyne, 2008).   

Sjuksköterskor ansåg att en bedömning av munstatus kunde vara till hjälp vid identifiering av 

problem i munnen så som infektioner och lösa tänder. Även andra tillstånd kunde då 

upptäckas, exempelvis uttorkning och anemi. Andra faktorer som gjorde det viktigt att 

dokumentera munstatus, var för att utvärdera effekten av mediciner. Även bedöma strupen så 

att det fanns en fri väg för maten att passera (Costello & Coyne, 2008). Hur ofta munvården 

dokumenterades skiljde sig åt bland sjuksköterskor och avdelningarna de arbetade på (Klein 

et al., 2017).    

Det var viktigt för sjuksköterskor att informera patienter om munvård och konsekvenserna av 

dålig munhälsa (Garry & Boran, 2017). När en patient flyttade in på ett boende, fanns det 

sjuksköterskor som gav dem information om de rutinmässiga besöken från tandhygienister 

som skedde på boendet. Andra sjuksköterskor gav ingen information om det till nya patienter 
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(Sonde et al., 2010). Det ansågs viktigt att ha en kommunikation med anhöriga till patienter 

som inte klarade av munhygienen själva. De närstående kunde ha viktig information om hur 

patienten brukade genomföra sina dagliga rutiner. Informationen kunde underlätta munvården 

(Lindqvist et al., 2013). Det poängterades att det var viktigt att föra vidare information om 

munvården till de andra i vårdteamet (Lindqvist et al., 2010; Dharamsi et al., 2009) men det 

missades ibland (Lindqvist et al., 2010; Sonde et al., 2010). Det kunde hända att en patient fått 

hjälp med munvård. Efteråt kom en annan personal in till patienten med sötsaker, eller 

tabletter krossade i äppelmos (Sonde et al., 2010). 

5.4 Kunskap  

För att kunna utföra arbetet med munvård kan kunskap om munvårdens betydelse underlätta. 

Sjuksköterskor hade tillräcklig kunskap för att veta att god munhygien kunde vara viktigt för 

patienters nutrition och välbefinnande. De visste att dålig munhälsa gav risk för infektioner 

och problem med att äta, tugga och tala. De hade kunskap om att munhygienen påverkade 

patienters välmående (Costello & Coyne, 2008; Sonde et al., 2010). Majoriteten av 

sjuksköterskor hade kunskap om att munvård var viktigt för prevention av infektioner och för 

patienters välbefinnande. De ansåg att munvård var viktigt på grund av dem anledningarna 

(Costello & Coyne, 2008). I en annan studie ansåg majoriteten av sjuksköterskor att kunskap 

om munhålans fysiologi var viktigt (Willumsen et al., 2011).   

Sjuksköterskor i en studie indikerade att de hade en bra förståelse för tecken och symtom på 

bra munhälsa (Costello & Coyne, 2008). Det fanns områden inom munhälsa och munvård där 

sjuksköterskor kunde behöva mer kunskap (Klein et al., 2017; Garry & Boran, 2017). Till 

exempel när det kom till frågor som rörde salivnivåer och receptbelagda mediciner, fanns det 

en kunskapslucka (Klein et al., 2017). I en studie där frågan var hur ofta munvården skulle 

genomföras, var svaren från sjuksköterskor spridda. 24% (n=43) trodde att munvård skulle 

utföras varannan timme och 21% tyckte att det skulle utföras var fjärde timme. 24% trodde att 

det skulle utföras två gånger dagligen och 24% kände att det borde utföras på individuell basis 

(Costello & Coyne, 2008).  

Om vårdpersonalen hade kunskapsluckor kunde det resultera i att munvården utfördes på ett 

olämpligt sätt, eller inte alls (Dharamsi et al., 2009). Sjuksköterskor trodde att om kunskap 

och färdigheter inom munvård ökade, kunde det leda till att kvalitén förbättrades (Lindqvist et 

al., 2013; Dharamsi et al., 2009) och att fler patienter kunde behålla sina egna tänder 

(Dharamsi et al., 2009). De trodde också att det kunde leda till en ökning av munvårdens 

status (Hilton, 2016).   

5.5 Utbildning  

De flesta sjuksköterskor hade fått utbildning i munvård under sjuksköterskeutbildningen, men 

tyckte att tiden var begränsad. Deras erfarenhet var att nutida sjuksköterskestudenter fick 

utbildning i munvård under studietiden. Sjuksköterskor rapporterade att träning av munvård 

under utbildningen var i medel en timme och 30 minuter (Costello & Coyne, 2008). 

Fortbildning i munvård i yrkeslivet tyckte sjuksköterskor kunde hållas av personal från 

tandvården (Costello & Coyne, 2008; Hilton, 2016) eller ett kliniskt ombud. Alla 

sjuksköterskor tyckte inte att fortbildning skulle ges, men majoriteten var positiva till det 

(Costello & Coyne, 2008).    

Sjuksköterskor ansåg att de behövde utbildning i vad de behövde träna på, vad som borde 

observeras och hur de skulle gå till väga med behandling. Någon sådan utbildning hade de 

inte fått efter sjuksköterskeutbildningen (Garry & Boran, 2017), endast en liten del hade fått 

uppdateringar inom ämnet sedan de tagit examen (Costello & Coyne, 2008). I en studie 
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rapporterade sjuksköterskor att det var svårt att få personalen intresserad av 

munvårdsutbildning. Sjuksköterskor tyckte att samma information togs upp på en sådan 

utbildning, år efter år, det var inga förändringar (Lindqvist et al., 2013). I en studie av Hilton 

(2016) ansåg sjuksköterskor att det borde finnas en obligatorisk munvårdsutbildning som 

skulle gälla all vårdpersonal. Den skulle omfatta munvårdens betydelse, instruktioner, 

demonstrationer och teknikövning. 

 

6. Resultatsammanfattning  

Munvården prioriterades inte alltid och åsikterna om vems ansvar munvården var gick isär. 

Det fanns hinder inom munvård på grund av att patienter inte var samarbetsvilliga, men även 

personalbrist och tidsbrist ansågs problematiskt. Det fanns brister vid rapportering och 

dokumentation och det utfördes inte alltid. Kunskaper om risker och konsekvenser vid 

utebliven munvård fanns hos sjuksköterskor, men de saknade fortbildning i ämnet i det 

kliniska arbetet. 

 

7.  Diskussion  

7.1 Metoddiskussion  

För att finna vetenskaplig litteratur som svarade mot studiens syfte, valdes metoden 

litteraturstudie med systematisk sökning. Enligt Kristensson (2014) är en litteraturstudie en 

bra metod för att sammanställa tidigare forskningsresultat. Databaserna Medline och Cinahl 

Plus with Full Text valdes för att de innehöll studier gjorda inom ämnet 

omvårdnadsvetenskap. Sökorden som användes var meningsbärande ord från syftet. 

Trunkering användes på några av sökorden för att bredda sökningen och därmed få fler träffar 

i databaserna.    

Booleska sökoperatörer användes med OR i sökblocken och AND mellan sökblocken. Vid 

användning av OR och AND kommer minst ett ord från varje sökblock uppkomma i resultatet 

av sökningen. Det medför att relevanta artiklar kan påträffas (Forsberg & Wengström, 2013). 

Att använda OR gör att sökningen blir mer sensitiv och användning av AND medför att 

sökningen blir mer specifik. Balansen mellan de sensitiva sökorden och de specifika sökorden 

är betydelsefullt. Sensitivitet möjliggör att finna relevant material och specificitet sorterar bort 

irrelevant material (Kristensson, 2014). Sökningarna som genomfördes i den här studien, har 

tre sökblock med många sökord i varje block. Det är en styrka då det medför att studien har en 

bra balans mellan sensitivitet och specificitet.    

Sökningarna begränsades till det engelska språket. Begränsningen kan ha medfört att relevant 

material skrivet på andra språk inte upptäcktes. Tidsperioden 2007-2017 valdes då författarna 

ville att studien skulle vara byggd på aktuell forskning. Det kan diskuteras om begränsningen 

var för snäv. Om sökningen hade inkluderat artiklar från exempelvis 15 år tillbaka, hade 

träfflistan kunnat utökats. Det i sin tur kunde ha inneburit fler artiklar till studien. Någonstans 

måste begränsningen för årtal göras och för författarna var det viktigt att studien baserades på 

aktuell forskning.    

Vid den andra sökningen i Cinahl Plus with Full Text, tog författarna bort sökorden 

Experience*, Perceptions* och Attitude of Health Personnel.  Det gjordes då inga artiklar av 
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relevans för litteraturstudien påträffades. Författarna valde att inte utesluta sökorden från 

sökningen i Medline då relevant material uppkom.    

De artiklar som ingick i litteraturstudien hade kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser. 

Det är en styrka enligt Forsberg och Wengström (2008). Att använda sig av båda 

forskningsansatserna innebär att det blir ett brett perspektiv på ämnet som studeras. 

Sökningarna resulterade i att sju artiklar påträffades. Antalet artiklar ansågs vara lite så 

författarna undersökte om det fanns material att tillgå i databaserna psycINFO och PubMed. 

Inget relevant material påträffades. De utvalda artiklarnas referenslistor lästes i ett försök att 

hitta fler artiklar men utan resultat. En manuell sökning i Google Scholar genomfördes och 

två artiklar påträffades. Sökningen gick inte att begränsa, bortsett ifrån tidsbegränsningen. Det 

medförde att en stor mängd irrelevant material uppkom i resultatet av sökningen.  Varför det 

var svårt att finna material kunde bero på studiens syfte. Det var sjuksköterskors erfarenheter 

som söktes, därför exkluderas alla artiklar där det i resultatet inte gick att särskilja deras 

erfarenheter från annan vårdpersonal. Hade syftet varit att beskriva vårdpersonalens 

erfarenheter hade utbudet av artiklar varit större.     

Munvård vid cancer- och intensivvård, exkluderades från urvalet då munvård prioriterades i 

större utsträckning på sådana avdelningar. Vid palliativ vård har munvård också en högre 

prioritering men trots det inkluderas sådana artiklar i den här litteraturstudien. Det gjordes för 

att sjuksköterskor i sin yrkesutövning kan vårda palliativa patienter oavsett var de arbetar, då 

palliativa patienter förekommer överallt inom hälso- och sjukvården. En begräsning till 

industriländer genomfördes för att de länder som inkluderades skulle ha en utvecklad 

sjukvård, liknande den svenska sjukvården.  Begränsningen kan ha medfört att författarna 

missat relevant material från artiklar som utförts i utvecklingsländer.  

Studiers vetenskapliga kvalitet kan granskas med hjälp av granskningsmallar där styrkor och 

svagheter värderas. För kvantitativa studier anses stort urval, lågt bortfall, tydliga 

beskrivningar och pilotstudier vara styrkor (Kristensson, 2014). Den här beskrivningen togs i 

beaktning vid granskning av de kvantitativa studierna. Enligt Kristensson (2014) kan 

begreppet trovärdighet tänkas på vid granskning av kvalitativa studier. Begreppet innefattar 

fyra områden; tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och giltighet. För att forskningen 

skall vara trovärdig skall resultatet som presenteras bygga på det insamlade materialet och 

inte på förutfattade meningar. Materialet i studien vara hålla över tid och då är det viktigt att 

det finns dokumenterat när materialet samlades in. Resultatet skall också kunna tillämpas i 

andra sammanhang och läsaren skall kunna granska materialet och resultatet verifieras.    

Författarna har haft begreppet trovärdighet i åtanke vid genomförandet av den här 

litteraturstudien. Arbetsprocessen har beskrivits och dokumenterats noggrant för att stärka 

överförbarheten. Det är sedan upp till läsaren att bedöma om resultatet är rimligt och kan 

appliceras i andra sammanhang också. Artiklarna lästes igenom flera gånger för att inte gå 

miste om någon information. Kristensson (2014) menar på att en studies trovärdighet stärks 

om alla författare läser igenom materialet. Då minskar risken att resultatet baseras på 

misstolkningar. Etiska aspekter har också tagits i åtanke. Vid en litteraturstudie finns inga 

deltagare som kan ta skada på något sätt. Det betyder inte att en litteraturstudie inte behöver ta 

etiska ställningstaganden (Kristensson, 2014). Istället kan forskaren ta ställning till om 

studierna som väljs ut till litteraturstudien kan rättfärdigas etiskt. Med det här i åtanke valde 

författarna att bara inkludera artiklar i studien som blivit godkända av en etisk kommitté.  

7.2 Resultatdiskussion  

Resultatet av de granskade artiklarna pekade på att det fanns brister kring munvård som 

omvårdnadsåtgärd. Sjuksköterskor rapporterade om personalbrist, tidsbrist samt brist på 
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sammarbetsvilja mellan vårdpersonal och patient. Flera sjuksköterskor ansåg att det inte fanns 

tillräckligt med tid för att utföra munvård. De var tvungna att prioritera andra omvårdnadsåtgärder. 

Det bekräftas i en studie av  Wårdh et al., (2000), att det fanns otillräckligt med tid för 

omvårdnad och det kunde drabba utförandet av munvård. Munvård ansågs vara en av de 

svåraste omvårdnadsåtgärder att utföra och ofta överskuggades munvårdsproblem av andra 

mer uppenbara problem (Wårdh & Berggren, 1998). I flera studier framkom det att adekvat 

munvård inte utfördes, trots att det fanns tid för det (Forsell, 2011; Jablonisiki et al., 2009).  

Det framkom ur litteraturstudiens resultat att det inte fanns någon tydlig gräns för 

arbetsfördelningen av munvård. Det skapade förvirring över vad som var sjuksköterskors 

respektive undersköterskors ansvar. Det var sjuksköterskor som hade huvudansvaret för 

omvårdnaden och att organisera teamet kring patienter (Wårdh et al., 2000). Det ansvaret 

verkade inte appliceras på munvård. Ett antagande kan vara att riskerna med oklara riktlinjer 

leder till förskjutning av ansvar. Det kan resultera i att munvård inte utförs, vilket drabbar 

patienter. Kanske anser sjuksköterskor att uppgiften inte är tillräckligt svår för dem och 

delegerar istället över uppgiften till undersköterskor? Även inställningen till munvård som 

omvårdnadsåtgärd kunde vara en orsak till varför munvård ibland missades eller medvetet 

hoppades över. I studien utförd av Pyle, Nelson & Sawyer (1999) framhävdes att vårdpersonal 

som själva hade ohälsa i munnen, ofta hade en sämre attityd till att utföra munvård på 

patienter. Paulsson, Söderfeldt, Nederfors & Fridlund (2000) skriver att om sjuksköterskor 

istället hade en positiv syn på munvård kunde det bidra till att ohälsa i munnen minskade.     

 

Sjuksköterskor hade en bra förståelse för munvårdens risker och konsekvenser, trots att de 

uppgav att ämnet munvård hade begränsat med tid under sjuksköterskeutbildningen och att de 

inte fått fortbildning i ämnet efter examen. Det verkade som att munvård varken prioriterades 

under utbildningen eller i det kliniska arbetet. Bristen på kunskap inom ämnet kan leda till att 

munvård inte utförs (Wårdh et al., 2002). Sjuksköterskor ansåg själva att både de och 

undersköterskor hade tillräckligt med kunskap medan andra studier visade att sjuksköterskor 

hade kunskapsluckor i munvård. Forsell et al., (2010) menar att majoriteten av vårdpersonal 

hade tillräckligt med kunskap för att utföra den dagliga munvården. I en annan studie av 

Pihlajamäki, Syrjälä, Laitala, Pesonen och Virtanen (2016) var vårdpersonal medvetna om att 

munvård kunde förhindra problem som kunde uppstå i munnen. Som flera studier i 

litteraturstudiens resultat beskrivit så kan utebliven munvård leda till att patienter drabbas av 

sjukdom, eller får ökad risk för sjukdom.   

Trots sjuksköterskors kunskap i ämnet munvård så har det inträffat att patienter fått hjälp med 

munvård, för att sedan blivit erbjudna produkter med socker i efter. Enligt författarna till 

litteraturstudien innebär det att munvården utförts i onödan och risken för att patienter drabbas 

av skadliga bakterier i munnen kan öka. Wårdh et al., (2002) påpekar det här fenomenet i sin 

studie. De menar att vårdpersonal utförde munvård och gick sedan in till patienter vid ett 

senare tillfälle och gav läkemedel som var blandad med sylt. Ett antagande kan vara att om 

det här fenomenet upprepas dagligen, är det inte konstigt att en del patienter lider av ohälsa i 

munnen. Det är även anmärkningsvärt att det här har förekommit då kunskapen om munhälsa 

och munvård ändå är stor, enligt den här litteraturstudien.     

Enligt International Council of Nurses (ICN, u.å.) ska sjuksköterskor främja hälsa och 

förebygga sjukdom. Även om sjuksköterskor inte är de som utför munvården, har de ändå 

ansvaret över att det blir utfört. Sjuksköterskor har också ett ansvar i att sätta in 

hälsofrämjande åtgärder för att åstadkomma en bra munhälsa för patienter (Andersson, 2009). 

HSL (SFS 2017:30), 1 §, kap. 5 säger tydligt att hälso- och sjukvårdspersonal skall ta hänsyn 

till patienters behov av trygghet, säkerhet och ge god vård av god kvalitet. Resultatet i den här 
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litteraturstudien tyder på att de här ansvarsområdena inte följs när det gäller munvård, då 

munvården inte alltid utförs och ibland medvetet hoppas över. Det främjar varken patienters 

hälsa, säkerhet eller behov av god vård av god kvalitet. Snarare tvärtom.     

Utebliven vård kan vara ett sätt att utöva makt över en maktlös (Eriksson, 2015). Patienter kan 

vara i ett utsatt läge och måste förlita sig på sjuksköterskor och annan vårdpersonal för att 

kunna utföra den dagliga omvårdnaden. Munvården bör utföras oberoende av vem patienten 

är och vilket kön hen har, med respekt för patientens vilja och autonomi. Att medvetet hoppa 

över munvården eller ha en negativ inställning till den som omvårdnadsåtgärd är ett missbruk 

av makt, vilket inte är etiskt försvarbart.   

Ibland vågar inte patienter påtala brister och lider därför i det tysta. Vårdlidandet som kan 

uppstå från den uteblivna munvården (Wiklund Gustin, 2014) ses som ett onödigt lidande. 

Sjuksköterskor har både makten och ansvaret att förhindra ett sådant lidande. Patienter kan 

som ett resultat av den uteblivna munvården drabbas av sjukdom, vilket då blir en vårdskada. 

För individen kan en vårdskada orsaka förlängd vårdtid och ytterligare lidande. Det är sedan 

samhället som får stå för kostnaden av den förlängda vårdtiden, på bekostnad av andra 

resurser. PSL (SFS 2010:659), 4 §, kap. 6 säger tydligt att all hälso- och sjukvårdspersonal har 

en skyldighet att arbeta på ett sätt som bidrar till hög patientsäkerhet. Om patienter drabbas av 

vårdlidande och vårdskada på grund av utebliven munvård, har personalen brustit i sin 

yrkesutövning.   

 

8.  Slutsatser och klinisk nytta  
Litteraturstudien visade på att munvård varken prioriterades under utbildningen eller i det 

kliniska arbetet. Sjuksköterskor saknade fortbildning i det kliniska arbetet och bristen kan leda 

till att munvård inte utförs. Utebliven munvård kan orsaka ett onödigt lidande för patienten, 

ett så kallat vårdlidande. Vårdlidandet kan leda till vårdskada och högre samhällskostnader. 

Om regelbunden fortbildning inom munvård erbjöds kunde kunskapen hos sjuksköterskor bli 

större, kvalitén bättre och risken för vårdlidande minskas. Samarbetet mellan hälso- och 

sjukvård och tandvård borde utökas för att patienter skall få en bättre munhälsa och 

omvårdad.  

Framtida forskning bör därför fokusera på hur munvård kan förbättras och hur framtidens 

samarbete mellan tandvård och hälso- och sjukvård kan utformas. Det kan göras med en 

kvalitativ forskningsansats, exempelvis genom att intervjua vårdpersonal och 

tandvårdspersonal. Om munvården förbättras kanske den får en högre prioritering, likaså 

status, vilket gynnar patienter då de får bättre och säkrare vård.   
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pragmatic representation.  

International Journal of 

 Palliative Nursing.  

18(9) 435-440.  
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ed0b180a0d%40 

sessionmgr104  

Frankrike 

 

 

Värdera genom att jämföra 

två enkäter administrerade 

en månad och sedan en ett 

år efter diskussion, om det i 

testgruppen finns en 

förändring i närmande till 

och utförandet av munvård. 

 

Metod: 
Mixed method  

Design: Beskrivande statistik och 

deskriptiv design  

Inklusionskriterier:  
Vårdpersonal som arbetade med 

patienter som hade neurologiska 

sjukdomar och problem med 

luftvägarna. 

Exklusionskriterier:  
Vårdpersonal som var specialiserade 

på palliativ vård.Urvalsförfarande: 

Förfrågan till mobila palliativa team 

i ett privat och i två statliga sjukhus 

om de kunde ge namn på sjukhus 

som passade för studien. Fem 

kirurgiska och rehabiliterings 

avdelningar valdes ut. 50 enkäter 

lämnades på varje avdelning.  

Deltagare och ev bortfall:  

84 sjuksköterskor och 

undersköterskor svarade på enkäten. 

12 sjuksköterskor och 26 

undersköterskor deltog i 

fokusgruppen.Datainsamling: 

Enkät och fokusgrupp. Analys:  

Statistisk analys och integrerad 

analys. 

Styrkor:  
Radat upp teman i en 

tabell. Gör resultatet 

tydligt. Dataanalysen är väl 

beskriven.  

Svagheter:  
Otydligt syfte  

Få som svarade på enkäten 

i jämförelsevis med hur 

många dem skickade ut.  

Värdering:  
Kvalitativa studien - hög 

kvalitet  (16 poäng). 

Kvantitativastudien - 

medelhögkvalitet 

(10 poäng).  

 

Sjuksköterskor och 

undersköterskor ansåg att 

munvård var en del av deras 

roll. Men det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan 

professionerna.  

Omvårdnaden var oftast 

delegerad till undersköterskor 

och enligt sjuksköterskor så 

utförde dem munvård när de såg 

att det behövdes.  

 



 

 

 
 

 

Författare, år, titel, 
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USA  

 

Att granska effekterna av 

tandäkares 

utbildningsprogram när det 

gällde kunskap, attityder 

och praxis hos 

undersköterskor och 

sjuksköterskor angående 

tillhandahållandet av daglig 

munvård; 2) identifiera 

möjligheter och hinder som 

påverkat tillhandahållandet 

av den dagliga munvården, 

politik och protokoll med 

hjälp av precedeproceed 

modell för hälsofrämjande 

forskning. 3) bedöma 

självuppfattningarna av 

undersköterskors och 

sjuksköterskors egna orala 

hälsa. 

 

Metod: 
Mixed method  

Design: Beskrivnde statistik och 

deskriptiv design 

Inklusionskriterier:  
Deltagit i tandläkares 

utbildningsprogram. 

Urvalsförfarande:  
Deltagare som deltagit i tandläkares 

utbildningsprogram rekryterades till 

studien.  

Deltagare:  
Enkätstudien 

20 undersköterskor  

Intervjustudien 

18 undersköterskor 

3 sjuksköterskor  

3 arbetsledare (sjuksköterskor)  

1 avdelningschef  

1 tandläkare  

Datainsamling:  
Enkät och semistrukturerade 

intervjuer  

Analys: 
Enkätstudien: Kvantitativ statistisk 

analys (SPSS version 14.0) och 

Pearson’s ch -square test.  
Intervjustudien: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Styrkor:  

Tydlig beskrivning av 

intervjufrågor.  

Svagheter:  
Ingen information om 

sjuksköterskors ålder och 

erfarenheter vid 

intervjustudien. 

Värdering: 

Enkätstudien – medelhög 

kvalitet  

(11 poäng).  

Intervjustudien – medelhög 

kvalitet  

(14 poäng).  

 

Munvård kan verka vara en lätt 

uppgift men det var inte lätt när 

en patient vägrade öppna 

munnen, spottades eller bet 

personalen.  

Kunskap och färdigheter inom 

munvård har förbättrats. Om det 

fanns kunskapsluckor kunde det 

resultera i att vården utfördes på 

ett olämpligt sätt eller inte alls.  
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Att undersöka hinder och 

möjligheter i främjandet av 

munhälsa hos vuxna på 

seniorboenden, så som de 

uppfattas av sjuksköterskor. 

 

Metod: 
Kvalitativ metod  

Design: Deskriptiv design  

Inklusionskriter: Sjuksköterskor 

och distriktssjuksköterskor 

Urvalsförfarande:  
Inbjudan via E-mail till 

kommunala sjuksköterskor och 

distriktssjuksköterskor på ett 

seniorboende. De första åtta som 

svarade blev utvalda.  

Deltagare och ev bortfall:  
8 sjuksköterskor  

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 

Analys:  
Kvalitativ innehållsanalys  

Styrkor:  
Rekrytering till studien är 

tydligt beskriven. Tydlig 

beskrivning av deltagarna.  

Svagheter: 
 En av forskarna var 

anställd som sjuksköterska 

och arbetade på samma 

ställen som deltagarna i 

studien.  

Värdering:  
Medelhög kvalitet  

(14 poäng) 

 

Majoriteten av sjuksköterskor 

hade inte fått någon formell 

träning i munhälsa eller 

främjande av munhälsa efter 

utbildningen. 

Sjuksköterskor ansåg att de 

behövde mer utbildning. Alla 

deltagare förstod att främjandet 

av munhälsa var en fundamental 

del av omvårdnaden.  

Sjuksköterskor rapporterade att 

en del patienter kände sig 

dömda vid bedömning av 

munstatus. 
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Att undersöka 

sjuksköterskors erfarenhet av 

implementering av riktlinjer 

för munvård, undersöka 

hinder och hjälpmedel för 

genomförandet. 

 

Metod:  

Mixed method 

Design: Beskrivande statistik och 

deskriptiv design  

Inklusionskriterier:  
Sjuksköterskor och 

undersköterskor som arbetade med 

långsiktig vård. 

Urvalsförfarande: 

Twitter användes för att hitta 

deltagare till enkäten. 

Undersköterskor som deltog i 

enkäten rekryterades till 

fokusgruppen. 

Deltagare ev bortfall: 
Enkätstudien 

39 sjuksköterskor och 

underslöterskor tilfrågades.  

21 sjuksköterskor och 

8 undersköterskor deltog.  

Bortfall tio.  

Fokusgrupp 

6 undersköterskor.  

Datainsamling:  
Enkät och fokusgrupp. 

Analys: 

Enkätstudien  

Kvantiativ statistik analys.  

Fokusgrupp  

Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor:  
Tydlig beskrivning av 

enkäten. Tydlig 

rubriksättning. Tydlig 

beskrivning av bortfall i 

enkätstudien.  

Svagheter: 

Ingen pilotstudie 

genomförd i enkätstudien.  

Litet urval.  

Värdering: 

Enkätstudien - medelhög 

kvalitet (11 poäng). 

Intervjustudien -medelhög 

kvalitet 

(14 poäng). 

 

Kroppslig vård prioriterades 

före munvård.  

Personal- och tidsbrist var inte 

det enda hindret utan även 

lathet. 

Sjuksköterskor saknade en 

policy för munvård.  

Obligatorisk 

munvårdsutbildning för all 

vårdpersonal borde införas 

enligt sjuksköterskor. 
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Att förbättra utförandet av 

munvård på patienter på 

medicinska och kirurgiska 

avdelningar. 

Frågeställningar: 

1. Vad är nuvarande nivå av 

kunskap när det gäller 

evidensbaserad munhygien 

hos sjuksköterskor och 

undersköterskor?  

2. Förbättrar ett 

evidensbaserat program 

utförandet och 

dokumentationen av 

munvård?  

3. Vad har delegeringen av 

munhygien för effekt på 

frekvensen och 

dokumentationen av 

patientens munvård?  

 

Metod:  
Kvantitativ metod.  

Design: Kvasiexperimentell studie 

utan randomisering. 

Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor och 

undersköterskor som arbetar på 

stroke- och medicinska 

avdelningar. Patienter som 

behövde hjälp med matning eller 

hade problem med sväljning. 

Urvalsförfarande: 
 Patienter inskrivna på en 

medicinsk avdelning, 

strokeavdelning och kirurgisk 

avdelning rekryterades till studien. 

Sjuksköterskor och 

undersköterskor lottades fram. 

Deltagare och ev bortfall: 

133 patienter i 

interventionsgruppen 113 patienter 

i kontrollgruppen 316 

sjuksköterskor 114 

undersköterskor. 

Datainsamling: 

Enkät 

Analys:  

Intention to treat (ITT) 

 

Styrkor:  
Tydlig beskrivning av 

metod. Olika enkäter för 

sjuksköterskor och 

undersköterskor som är 

anpassade efter de olika 

rollerna. Stort urval.  

En pilotstudie 

genomfördes innan studien 

ägde rum.  

Svagheter:  
Otydlig rubriksättning.  

Näms inget om eventuellt 

bortfall. 

Värdering: 

Medelhög kvalitet  

(11 poäng)  

 

En högre nivå av evidensbaserad 

kunskap fanns hos legitimerade 

sjuksköterskor i jämförelse med 

undersköterskor.  

Om de fanns problem hos en 

patient förväntades det att 

sjuksköterskor skulle ta tag i det 

då det krävdes en högre 

kunskapsnivå.  

Sjuksköterskor var medvetna 

om munvård och dess betydelse 

men inte alla sjuksköterskor 

genomförde åtgärder.  

 

 



 

 

 
 

Författare, år, titel, 

tidsskrift, sidnummer och 

land  

Syfte Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Lindqvist, L., Seleskog, B., 

Wårdh, I., & Von 

Bultzingslöwen, I. (2013). Oral 

care perspectives of 

professionals in nursing homes 

for the elderly. International 

Journal of Dental Hygiene, 

298-305. 

DOI:10.1111/idh.12016  

Sverige 

Syftet var att undersöka vad 

yrkesverksamma inom 

äldreboende med olika 

ansvarsområden, anser vara 

viktiga aspekter av 

välfungerande daglig 

munvård. 

Metod: 

Kvalitativ metod  

Design: Deskriptiv design 

Inklusionskriterier:  
Olika professioner som arbetar 

med omvårdnad för äldre. 

Urvalsförfarande: Snöbollsurval  

Deltagare och ev bortfall:  
4 enhetschefer 5 legitimerade 

sjuksköterskor 13 undersköterskor 

1 vårdchef (case manager) 22 

kvinnor, 1 man. Medelålder 52 år. 

Datainsamling:  
Intervjuer med intervjuguide  

Analys:  
Kvalitativ innehållsanalys   

Styrkor:  
Tydlig beskrivning av 

urval. En pilotintervju 

genomfördes för att testa 

intervjuguiden. Citat av 

originaldata finns. 

Svagheter:  
Få sjuksköterskor 

intervjuades i jämförelse 

med undersköterskor. Inget 

formulär med 

intervjufrågor bifogat. 

Värdering:  
Medel hög kvalitet  

(15 poäng) 

Sjuksköterskor ansåg att 

munvård var undersköterskors 

arbetsuppgift. 

Sjuksköterskor tyckte att det var 

bra med årlig utbildning men att 

den kunde göras mer intressant 

så att fler ville deltaga. 

Dokumentation visade sig vara 

en viktig informationskälla. 

Ibland missades 

dokumentationen. 

Munvård hade en låg 

prioritering jämfört med andra 

omvårdnadsuppgifer. 
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Att beskriva vårdgivares 

uppfattning och resonemang, 

kring munvård för boende på 

vårdhem med demens, och 

beskriva legitimerade 

sjuksköterskors resonemang i 

relation till deras ansvar för 

översikt av munvårdsåtgärder 

i den dagliga rutinen för 

boende på vårdhem med 

demens. 

 

Metod: 

Kvalitativ metod. 

Design: Deskriptiv design. 

Inklusionskriterier: 
Vårdpersonal från vårdboenden 

specialiserade inom demens med 

mer än ett års erfarenhet av yrket. 

Urvalsförfarande: 
Lokalisering av demensboenden. 

Information om studien till de 

tilltänkta deltagarna, både muntligt 

och skriftligt.  

Deltagare och ev bortfall:  
4 sjuksköterskor, 7 

undersköterskor, 2 vårdbiträden. 

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer 

Analysmetod:  
Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Styrkor:  
Tydlig beskrivning av 

analys med tillhörande 

översikt. Delat upp 

informanterna efter 

utbildning.  

Svagheter:  
Ingen information ges om 

sjuksköterskors ålder och 

erfarenhet.  

Värdering: 
 Medelhög kvalitet 

 (14 poäng) 

 

Sjuksköterskor ansåg att 

munvård var viktigt för 

nutrition, kommunikation och 

sinnesstämning. Dålig munhälsa 

kan ha negativa effekter på hur 

patienten närmar sig andra, 

kommunicerar och på aptiten. 

Åsikter om vems ansvar 

munvården var varierade. 

Sjuksköterskor tyckte att det var 

upp till kontaktpersonen att 

informera sjuksköterskor om 

patienters munhälsa. 

 Sjuksköterskor tyckte att 

undersköterskor generellt 

utförde bra munvård och att det 

fungerade bättre än för 20 år 

sedan.  

Om sjuksköterskor fick rapport 

om munvårdsproblem hos en 

patient så utförde de en 

munundersökning. 
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Att utforska munvård hos 

patienter boende på vårdhem, 

även utforska sjuksköterskors 

bedömningar av barriärer 

mot förbättring. 

 

Metod: 
Kvantitativ metod  

Design: Beskrivande statistik 

Inklusionskriterier:  
Ett vårdboende från varje 

tandläkardistrikt som är de första 

att få besök av en tandhygienist. 

De skulle arbeta regelbundet på 

vårdboendet.  

Urvalsförfarande: 

Inbjudan till ett vårdboende inom 

varje tandläkardistrikt.  

Deltagare och ev bortfall:  
11 vårdboenden 527 patienter 

tillfrågades och 353 gav samtycke 

till studien. 674 sjuksköterskor och 

undersköterskor tillfrågades varav 

494 svarade på enkäten. Av dem 

var 114 legitimerade 

sjuksköterskor. 

Datainsamling:  
Enkät 

Analys: 
Kvantiativ statistisk analys 

(PASW version 16.0). 

 

Styrkor:  
Tydlig översikt över 

enkäten och deltagarnas 

svar. Delat upp deltagarna 

efter utbildning.  

Svagheter:  
Slutna frågor till 

deltagarna, de hade ingen 

chans att tillägga något.  

Värdering: 
Medelhög kvalitet  

(10 poäng) 

 

Majoriteten av legitimerade 

sjuksköterskor tyckte i högre 

grad att inadekvat tandborstning 

uppstod när patienterna vägrade 

medverka.  

Sjuksköterskor tyckte även i 

högre grad att munvård var 

inkluderat i deras 

arbetsuppgifter i jämförelse vad 

undersköterskor och 

vårdbiträden tyckte.  

Majoriteten av sjuksköterskor 

tyckte att de hade tillräckligt 

med kunskap om munvård.  

En del av sjuksköterskor ansåg 

att kunskap om munhålans 

fysiologi var viktigt. 

 

 


