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Sammanfattning 

 

Fler människor lever allt längre idag än tidigare vilket ökar andelen sköra äldre i 

befolkningen. Sköra äldre personer har nedsatt autonomi och har ofta stort omvårdnadsbehov. 

Det har visat sig att många sköra äldre personer har nedsatt munhälsa och ökat 

tandvårdsbehov, vilket kan leda till stort fysiskt och psykiskt lidande. Det reformerade 

tandvårdsstödet infördes år 1999 i Sverige vilket innebar uppsökande verksamhet för att fånga 

upp äldre, sjuka och funktionshindrade med behov av tandvård. Det finns tecken som tyder på 

att denna reform inte nått ut i den utsträckning det var tänkt samt att vårdpersonal har 

bristfällig kunskap på området munhälsa. Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga 

de interventioner som gjorts med avseende munhälsa för sköra äldre personer. Metoden var 

systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Studien innefattar 15 artiklar av kvantitativ 

metod. Resultat: De interventioner för munhälsan hos sköra äldre som identifierades var: 

implementering av riktlinjer, utbildning av personal, tandkrämsprövningar, åtgärder utförda 

av tandhygienist/tandläkare, och anpassade åtgärder för personer med demenssjukdom.  

 

Nyckelord: sköra äldre, demenssjukdom, oral hälsa, förebyggande tandvård. 
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Abstract 

 

More people are living longer than before, which increases the proportion of frail elderly 

people in the population. Frail elderly people have reduced autonomy and often have large 

nursing needs. It has been shown that many frail elderly people have impaired oral health and 

increased dental needs, which may lead to great physical and mental suffering. The reformed 

dental care support introduced in Sweden in the year of 1999 which meant outreach to capture 

the elderly, sick and disabled people in need of dental care. There is evidence that suggests 

that this reform has not reached out to the extent it was intended, and that health professionals 

have inadequate knowledge in the field of oral health. The purpose of this study was to 

identify the interventions made regarding oral health for frail elderly persons. The method 

was systematic literature study with descriptive design. The study includes 15 articles of 

quantitative method. Results: The intervention for oral health in frail elderly identified was: 

implementation of guidelines, training/education of personnel, toothpaste trials, actions 

performed by the dental hygienist/dentist, and custom actions for people with dementia.  

 

Keywords: frail elderly, dementia, oral health, preventive dentistry. 
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BAKGRUND  
 

Sverige har en åldrande befolkning och fler personer lever allt längre idag än tidigare 

(Socialstyrelsen, 2005). Detta innebär en större andel sköra äldre i vår befolkning, vilket 

innebär fler äldre med nedsatt autonomi och stort omvårdnadsbehov (Fried, Ferrucci, Darer, 

Williamson & Anderson, 2004). Det finns tecken som tyder på att hälsotillståndet hos den 

äldre befolkningen i Sverige har försämrats under de senaste decennierna. En svensk studie 

från 2005 har undersökt hälsotillståndet hos den äldre befolkningen i Sverige (från 77 år och 

uppåt) från 1992 till 2002. Resultatet visade inga tecken till förbättrat hälsotillstånd hos den 

åldrande befolkningen, snarare tydde resultatet på signifikant försämring både på de objektiva 

hälsoindikatorerna och de självrapporterade indikatorerna som använts i undersökningen 

(Parker, Ahacic & Thorslund, 2005). 

 

Med en större andel äldre i befolkningen ökar även andelen äldre som drabbas av 

demenssjukdom. Demenssjukdomar utgör en stor del av de vanligt förekommande sjukdomar 

som äldre kan drabbas av. Det finns omkring 140 000 personer med demenssjukdom i Sverige 

idag och i och med utvecklingen med en åldrande befolkning beräknas antalet stiga 

(Socialstyrelsen, 2005). Sköra äldre personer inklusive personer med demenssjukdom har 

visat sig ha nedsatt munhälsa och omfattande tandvårdsbehov (Chalmers & Pearson, 2005; 

Nordström, Bergman, Tillberg & Osterlind, 1995). Detta var en bidragande orsak till att det 

reformerade tandvårdsstödet infördes i Sverige år 1999. I propositionen prioriteras särskilt 

äldre, sjuka och funktionshindrade med särskilt stora tandvårdsbehov. Landstingen ansvarar 

för att erbjuda förebyggande och behandlande insatser för att uppnå en förbättrad munhälsa, 

förhöjd livskvalitet och ökat välbefinnande hos denna grupp (Prop.1997/98:112). Reformen 

innebär att vårdtagare som vårdas inom kommunal vård och omsorg ska sökas upp och 

erbjudas kostnadsfri munhälsobedömning i hemmet. De som bedöms ha behov av nödvändig 

behandling ska erbjudas detta till samma taxa som inom landstingets hälso- och 

sjukvårdsinrättningar. Vård- och omsorgspersonal i kommunal hälso- och sjukvård ska även 

erhålla teoretisk- och praktisk utbildning i munvård (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Det finns tecken på att den uppsökande tandvården inte nått ut i den utsträckning det var 

tänkt. Cirka 40 procent av de som var berättigade till tandvårdsstödet år 2005 hade inte 

erbjudits någon munvårdsbedömning (Socialstyrelsen, 2006).  

Smärta och funktionsstörningar i mun, ansikte och käkar är vanligt och beräknas i den vuxna 

befolkningen i Sverige vara 5-15 %. Tillgänglig statistik visar dock att endast ca 0,5-1,5 % får 

behandling i Sverige inom ramen för det statliga tandvårdsstödet vilket kan tyda på 

underbehandling (Socialstyrelsen, 2011). Försämrad munhälsa kan leda till stort fysiskt och 

psykiskt lidande (Lamy, Mojon, Kalykakis, Legrand & Butz-Jorgensen 1999; Slade & 

Spencer, 1994). WHO:s uppsatta mål för den globala munhälsan till år 2020 innefattar bland 

annat reducering av smärta, funktionella nedsättningar i munnen, infektioner, karies och 

tandlossning (Hobdell, Petersen, Clarkson & Johnson, 2003). Målet för vår svenska tandvård 

är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen (Tandvårdslagen, 

SFS 1985:125).  
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DEFINITIONER 

Munhälsa 

En allt mer accepterad syn på begreppen tandhälsa och munhälsa utgår från ett holistiskt 

synsätt och består dels av den självupplevda hälsan/ohälsan och dels av diagnostiserande 

begrepp såsom exempelvis karies och parodontit (Hugoson, Johansson, Börjesson & 

Lindberg, 2002). En accepterad definition som även den inbegriper en självupplevd del av 

munhälsa är Kay & Lockers definition från 1997 som beskrivs som när ”munnens och de 

omgivande vävnadernas tillstånd bidrar till allmänt välbefinnande och möjliggör för individen 

att tala och umgås utan tecken på sjukdom eller obehag” (Fitzpatrick, 2000, s.1326).  

Sköra äldre personer 

Det börjar råda en allt större enighet om att skilja sköra äldre (frail elderly) från 

funktionshinder inom geriatrisk forskning. Skörhet hos äldre är ett samlingsbegrepp för de 

risker som åldrandet kan innebära, exempelvis minskad muskelmassa, benskörhet och 

åldersförändringar i hjärnan. Dessa risker kan leda till ökad risk för fall, nedsatt autonomi, 

ökat omvårdnadsbehov och ökad dödlighet (Fried, Ferrucci, Darer, Williamson & Anderson, 

2004). Personer med demenssjukdom är en särskilt utsatt grupp av sköra äldre personer som 

ofta har svårigheter att klara den dagliga tillvaron utan stöd från närstående och andra.   

Gemensamt för alla demenssjukdomar är minnesnedsättning samt en eller flera kognitiva 

nedsättningar/störningar, nedsatt emotionell kontroll och/eller förändring av socialt beteende. 

För att kunna sätta en tillförlitlig diagnos måste minnesnedsättningen funnits med i bilden i 

minst sex månader (World Health Organization,[WHO], 1992). Än så länge finns inget bot 

mot demens men det finns bromsande medicin för vissa diagnoser såsom Alzheimers sjukdom 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006).  

OLIKA ASPEKTER AV MUNHÄLSA 

Riskfaktorer för försämrad munhälsa 

Normala åldringsprocesser har i sig liten effekt på munhälsan. Systemiska sjukdomar och dess 

behandlingar påverkar däremot ofta munnens motoriska, sensoriska och salivproducerande 

funktioner vilket sedan kan leda till ökad risk för tandlossning, karies, parodontala sjukdomar 

och sjukdomar i munslemhinnan som till exempel munsvamp och skivepitelcancer (Shay & 

Ship, 1995). Muntorrhet ökar risken för karies och noggrann munhygien är då extra viktigt. 

Det finns cirka 200 läkemedel som uppges kunna ge biverkan muntorrhet, till exempel 

läkemedel mot depression, högt blodtryck, astma och allergier. Andra läkemedel som ger 

biverkan muntorrhet är antikolinergika, neuroleptika, antiepileptika och centralt verkande 

analgetika (FASS, 2011). En reviewstudie från 2006 indikerar att personer med demens har 

sämre munhygien, minskad salivproduktion och högre kariesincidens jämfört med friska 

individer. Munhälsoproblem rapporterades även vara mer uttalade i och med ökad 

svårighetsgrad av demenssjukdomen (Rejnefelt, Andersson, Renvert, 2006).  

Konsekvenser av nedsatt munhälsa 

Sjukdomarna karies och parodontit kan utan behandling leda till tandlossning (SBU, 2010). 

Det har rapporterats att tandlöshet har negativa effekter på välbefinnandet, dels på grund av 

svårigheterna med att tugga och äta dels på grund av dess negativa konsekvenser på 

självkänsla, sociala roller och relationer. Män rapporterade detta i högre grad än kvinnor 

(SBU, 2010; Slade & Spencer, 1994). Dålig munhälsa kan även leda till sänkt livskvalitet 

(Einarson, Wärnberg-Gerdin & Hugoson, 2009) malnutrition (Lamy, Mojon, Kalykakis, 
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Legrand & Butz-Jorgensen 1999) och ökad risk för aspirationspneumoni hos äldre på 

vårdboenden (Quagliarello et al., 2005). 

Munhälsa och demenssjukdom, olika aspekter 

En studie visar på att det råder liten skillnad i munhälsa mellan personer med demensdiagnos 

och personer utan demensdiagnos. Studien indikerar dock att personer med svårare grad av 

demenssjukdom hade färre tänder kvar i munnen och sämre gingival (tandkött) hälsa och att 

de med allvarligare demensutveckling mer sällan besökte tandläkare. Den självupplevda 

munhälsan var däremot högre i grupperna med demenssjukdom. De utan demensdiagnos 

rapporterade i högre grad att de upplevde dålig munhälsa och hade svårigheter att tugga maten 

(Warren, Chalmers, Levy, Blanco & Ettinger, 1997). Det finns en studie som indikerar att typ 

av demensdiagnos inte verkar vara någon avgörande faktor för försämrad munhälsa, båda 

grupperna med demensdiagnoserna ospecificerad demens och Alzheimerdemens hade ökad 

risk för försämrad munhälsa (Syrjälä et al., 2010). Annan forskning indikerar att tandlossning 

med endast en till nio tänder kvar kan vara en riskfaktor i sig för utveckling av 

demenssjukdom sent i livet (Sparks-Stein, Derosiers, Donegan, Yepes & Kryscio, 2007). 

Ytterligare forskning visar att personer med nydiagnostiserad ospecificerad demens löper 

signifikant högre risk att drabbas av kron- och rotkaries första året efter diagnos jämfört med 

personer med Alzheimerdemens, vilket kan tyda på att kariesproblem kan vara relaterat till 

typ av demensdiagnos (Ellefsen et al., 2009).  

Omvårdnadspersonals attityder och kunskap om munhälsovård 

Det har framkommit att munhälsovård är lågprioriterat hos vårdpersonal och att det råder 

bristfällig kunskap på detta område samt att det ofta saknas rutiner för utförande av munvård 

på vårdboenden (Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2000). Det har även 

framkommit att vårdpersonal anser att munhygienuppgifter är obehagliga att utföra ofta på 

grund av en upplevd ovilja från de boende (Forsell et al., 2010). Dessutom underskattas och 

undervärderas ofta smärta i munnen hos personer med demenssjukdom av vårdare på 

vårdhem (Cohen-Mansfield & Lipsons, 2002). Därtill finns det en studie som indikerar att 

distriktssköterskor trots att de är medvetna om vikten av god munhälsa hos äldre anser att 

detta är en fråga för tandvården (Andersson, Nordenram, Wårdh & Berglund, 2007). 

OMVÅRDNADSTEORETISKT PERSPEKTIV 
 

Kari Martinsen, en norsk sjuksköterska, har utvecklat en omsorgsteori där omsorgsbegreppet 

står i fokus. Omsorgsbegreppet innefattar flera delar och bygger på en ontologisk grund. 

Martinsens omvårdnadsteori utgår från en kollektivistisk människosyn vilket innebär att 

människor ingår i ett kollektivt sammanhang där omsorg är en grundläggande förutsättning 

för allt mänskligt liv. Enligt Martinsen är människor är inte självständiga enheter, utan är 

ofrånkomligen beroende av varandra utifrån de livsmönster och traditioner de är en del av. 

Detta beroende är inget människor väljer själva, det är en grundstruktur i människans existens 

och detta mönster blir särskilt tydligt vid sjukdom eller funktionshinder. Vidare menar 

Martinsen att omsorg är ett moralbegrepp som innefattar ansvar om de svaga i ett samhälle 

vilket innebär att alla människor bör få samma reella möjligheter att leva så gott de kan 

utifrån sina egna förutsättningar. Den som utövar omsorg om andra bör göra det utifrån ett 

oegennyttigt perspektiv dvs. att inte förvänta sig något tillbaka, något som Martinsen 

benämner som ”generaliserad ömsesidighet”. Omsorg är ett relationsbegrepp som innefattar 

ett ömsesidigt och nära förhållande mellan två individer. Martinsen menar också att omsorg 

innefattar ett moralbegrepp där moral betyder ett ansvarsfullt utövande av makt och ansvar för 
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de svaga. Omsorgsbegreppet består också av konkret och praktisk handling som växer fram ur 

patientens situation och tillstånd och baseras på sjuksköterskans förförståelse och 

varseblivning. Utgångspunkten för tillämpande av professionell omvårdnad är 

sjuksköterskans förmåga till närvaro, öppenhet, intuitiv förståelse samt professionella 

kunskap i mötet med patienten (Martinsen, 1994). 

 

Något som Martinsen ställer sig emot är omvårdnad som baseras på resultatinriktad 

utilitaristisk moral. Enligt Martinsen äger handlingarna ett värde i sig själva, det primära är 

omsorgen i sig, andra resultat/effekter av omvårdnaden är av sekundär betydelse (ibid).  

Problemformulering 

Det är dokumenterat att sköra äldre personer inklusive personer med demenssjukdom har 

nedsatt munhälsa och har ökad risk för karies samt att omvårdnadspersonal har bristfällig 

kunskap på detta område. Det kan därför vara angeläget att studera vad som gjorts i tidigare 

forskning för att förbättra munhälsan för sköra äldre personer. Den kunskap som kommer 

fram kan bidra till en ökad evidensbaserad omvårdnad inom detta område. 

SYFTE 
 

Syftet med denna studie var att kartlägga interventioner som är gjorda med avseende 

munhälsa och dess effekter för sköra äldre. I gruppen sköra äldre personer ingår även personer 

med demenssjukdom.  

METOD 
 

Metoden var en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design som följde Polit & Becks 

flödesschema. Syftet definierades och relevanta sökord identifierades därefter påbörjades 

sökningar i relevanta databaser. Studier identifierades, granskades, värderades och 

sammanställdes (Polit & Beck, 2012).  

Sökstrategi 

Litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Sökorden identifierades utifrån 

litteraturstudiens syfte och kontrollerades sedan via svenska Mesh och databasernas egna 

thesaurus. De sökord som användes var: dementia, frail elderly, oral health och preventive 

dentistry. Sökordet preventive dentistry som användes kommer från ett abstract från en studie 

inom problemområdet. Sökorden kombinerades med boolean-operatorerna OR och AND. 

Ytterligare studier identifierades genom sökning via ”related citations” via artiklar som 

motsvarade studiens syfte. Sökningen begränsades till att inkludera artiklar som var 

publicerade från år 2002-2012, publicerade på engelska och interventioner gällande personer 

över 65 år. I Cinahl användes begränsningen att exkludera medline-träffar eftersom sökning 

redan gjorts där, samt att artiklarna skulle vara granskade av andra forskare (peer-reviewed), 

se sökmatris (Bilaga 1). 

Urval 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som motsvarade studiens syfte om interventioner 

gjorda gällande munhälsa för sköra äldre eller personer med demensdiagnos. 

Exklusionskriterier var reviewartiklar.  
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Artiklarna granskades enligt följande ordning: första urvalet avser granskade titlar/abstracts, 

andra urvalet avser granskade artiklar i fulltext och tredje urvalet avser inkluderade artiklar, se 

sökmatris (Bilaga 1). Artiklarnas abstracts har lästs ingående för att bedöma om de motsvarar 

denna studies syfte innan de gått vidare till nästa urval. Totalt 15 artiklar inkluderades. Ett 

protokoll upprättades för att tydliggöra en systematisk genomgång av studierna, se 

artikelmatris (Bilaga 5). 

 

De studier som lästes igenom i sin helhet och exkluderades gjorde det om studiens syfte inte 

stämde överens med denna litteraturstudies syfte. Orsaker till exkludering var: om studien inte 

hade någon effektvariabel för äldres munhälsa, inte prövade någon intervention, där 

effektvariabeln gällde personalen och inte de sköra äldre, eller om studien inte hade inriktning 

mot mun- eller tandhälsa specifikt. 

 

Granskningsprotokoll av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) användes som stöd för 

granskning och bedömning av studiernas kvalitet (Bilaga 2). Studiens kvalitet och bevisvärde 

fastställdes utifrån hur studien var upplagd, dess studiekvalitet och dess relevans i den 

kliniska verksamheten. När det handlar om utvärdering av olika behandlingsalternativs 

effekter rangordnas studiernas bevisvärde från högt till lågt enligt en viss ordning. 

Randomiserade kontrollerade studier har hög bevisstyrka och observationsstudier såsom icke-

randomiserade studier, kohortstudier, fall-kontrollstudier och tvärsnittsstudier har lägre 

bevisstyrka. En randomiserad kontrollerad studies kvalitet bedömdes utifrån om 

studiepopulationen var representativ och tillräckligt stor, om grupperna var likvärdiga vid 

start, samt hur stort bortfallet var. Avgörande var också om slutsatsen var dragen med de 

avsedda variablerna i fokus dvs. att ingen orsaksförväxling rådde, samt att lämplig statistisk 

metod användes. Observationsstudier och icke-randomiserade studier granskades utifrån 

samma mall, vid granskning av dessa studier låg särskilt fokus på om grupperna var 

representativa och jämförbara vid start, samt hur stort bortfallet var (ibid).  

 

Enligt granskningsprotokollet gav varje ja-svar en vetenskaplig styrka till studiens design. 

Protokollet användes som stöd åt granskningen men värderingen gjordes utifrån en 

helhetsbedömning av studien och betygsattes enligt protokollet med hög, medel eller låg 

vetenskaplig kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

 

Alla studierna granskades även med avseende på intern validitet, dvs. att studien mätte det 

den var avsedd att mäta, och extern validitet, dvs. i vilken grad det går att generalisera 

resultatet på en större population. Studiernas reliabilitet granskades också, dvs. om 

mätmetoden kan ge samma resultat i upprepade studier. För detta användes granskningsmallar 

från SBU. Mallarna är specifika för olika typer av forskningsdesign och varje mall är indelad i 

tre delar med frågor som avser studiens interna och externa validitet samt dess precision 

(Bilaga 3 och 4). Extern validitet bedömdes enligt skalan: klar, trolig, osäker, ej bedömbar 

enligt poängskalan 0-5, och den interna validiteten bedömdes enligt skalan: utmärkt, god, 

acceptabel, osäker, ej bedömbar enligt poängskalan 0-10 (SBU, 2011; Whittemore & Melkus, 

2008). 

 

Stark vetenskaplig evidens erhålls när flera randomiserade studier av hög kvalitet finns, samt 

om resultaten är överensstämmande. Måttlig vetenskaplig evidens erhålls när en randomiserad 

studie av hög kvalitet finns, alternativt en eller flera randomiserade studier av låg kvalitet men 

med samstämmiga resultat finns. Begränsad evidens innebär att endast en randomiserad studie 

med hög-medelhög kvalitet finns eller om flera studier av liknande kvalitet men med 

motsägelsefulla resultat finns. Otillräckligt vetenskaplig evidens bedöms föreligga om 
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befintliga studier har låg kvalitet eller visar motsägelsefulla resultat (SBU, 2011; Polit & 

Beck, 2012).  

 

Fyra av artiklarna bedömdes vara av medelkvalitet och elva artiklar av låg vetenskaplig 

kvalitet. Sammanfattningsvis utifrån samtliga inkluderade studiers resultat föreligger 

otillräcklig vetenskaplig evidens på detta område. Endast interventionen ”implementering av 

riktlinjer” uppnådde måttlig vetenskaplig evidens. 

Bearbetning och dataanalys 

Utvalda artiklar lästes i sin helhet flera gånger och kvalitetsgranskades med avseende på 

metodik, resultat och slutsatser. Därefter upprättades ett protokoll för varje artikel, se 

artikelmatris (Bilaga 5), för att tydliggöra en överblick över vilka interventioner som prövats 

och vad resultatet blev. Artiklarna bearbetades och lästes sedan flera gånger för att säkerställa 

att åtgärder och resultat som beskrivits stämde överens med protokollet. Studierna med 

liknande interventioner sorterades därefter in i egna kategorier. De olika kategorierna 

namngavs och studierna i varje kategori analyserades och bearbetades med denna studies 

syfte i åtanke för att kartlägga interventioner som är gjorda med avseende munhälsa och dess 

effekter för sköra äldre personer. Kategorierna utgör rubriker i litteraturstudiens resultat (Polit 

& Beck, 2012). 

Etiska aspekter 

Vid en litteraturstudie bör endast artiklar som fått tillstånd och godkännande från en etisk 

kommitté inkluderas i studien för att inte understödja att oetisk forskning bedrivs. Alla studier 

i denna litteraturstudie hade antingen fått godkännande från etisk kommitté eller att deltagarna 

hade gett sitt informerade samtycke till att delta i studien antingen genom att de själva skrivit 

under, alternativt deras vårdgivare eller en person med fullmakt. Utifrån ett etiskt perspektiv 

är det även forskarens ansvar att inte bara välja artiklar som stödjer en vald hypotes eller åsikt 

utan det är av vikt att även inkludera artiklar som fått motsatt resultat. Omvårdnadsforskning 

grundar sig på fyra principer som är följande: principen om autonomi, principen att göra gott, 

principen om att inte skada, och principen om rättvisa. I några utav studierna i denna 

litteraturstudie genomfördes inte något intra-reliabilitetstest eftersom forskarna resonerade att 

det skulle innebära ytterligare belastning och lidande för de sköra äldre som deltog i studien 

eftersom de måste genomgå ytterligare en undersökning. Detta minskar studiens 

vetenskapliga tillförlitlighet men ger studien ökad etisk förankring (Vetenskapsrådet, 2011; 

Sykepleiernas Samarbeid i Norden [SNN], 2003). 
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RESULTAT 
 

Resultatet grundar sig på 15 stycken artiklar. Alla artiklar som identifierades var av kvantitativ 

metod. I fem av dessa artiklar gällde interventionen utbildning av personal, och i ytterligare 

tre av studierna gällde interventionen implementering av riktlinjer gällande munhälsa riktad 

till sjuksköterskor och omvårdnadspersonal på boenden med sköra äldre. I tre andra artiklar 

jämförs olika tandkrämer som intervention mot plackbildning och rotkaries hos sköra äldre. 

Två artiklar avser intervention gällande munhälsa utförd av tandhygienist och/eller tandläkare 

för sköra äldre personer på vårdboende. Två artiklar inriktar sig på att anpassa 

miljön/bemötandet för att underlätta utförande av munhygien för personer med 

demenssjukdom med beteendemässiga och psykiska symptom. Artiklarna har kategoriserats 

under rubrikerna: implementering av riktlinjer, utbildning av omvårdnadspersonal, prövning 

av tandkräm, åtgärder utförda av tandhygienist/tandläkare, anpassade åtgärder för personer 

med demens. Studien från Wårdh, Berggren, Andersson & Sörensen (2002) innehåller en 

kvalitativ delstudie som faller utom ramen för denna litteraturstudies syfte och därför 

presenteras inte den kvalitativa delstudiens resultat här. Studien av Ekstrand, Martignon & 

Holm-Pedersen (2008) innehåller också två syften, med ett syfte som innefattar 

validitetsprövning av ett munbedömningsinstrument och resultatet av denna redovisas inte 

heller här eftersom det inte stämmer överens med denna litteraturstudies syfte. 

Implementering av riktlinjer 

I en studie från Belgien hade forskarna först utvecklat riktlinjer för äldres munhälsa som de 

sedan fick godkänd att pröva i en enkel-blindad experimentell studie på vårdboenden (Van der 

Putten et al., 2012). Urvalet var klusterrandomiserat och bestod av slumpmässigt utvalda 

vårdboenden i region Flandern i Belgien. Interventionen bestod av både praktisk och teoretisk 

utbildning av personal, munhälsomaterial till patienterna och regelbunden uppföljning. 

Resultatet visade på signifikant förbättrade munhygienvärden hos interventionsgruppen efter 

sex månaders intervention. Studien vetenskapliga kvalitet bedömdes vara av medelkvalitet 

(ibid).  

 

Samma forskarteam undersökte parallellt med denna studie effekterna av införandet av 

munhälsoriktlinjer på vårdboenden i ytterligare en studie (De Visschere, Schols, Van der 

Putten, De Baat & Vanobbergen, 2012). Designen var densamma, enkel-blindad experimentell 

studie med klusterrandomiserat urval, och interventionen var delvis densamma, 

implementering av ett munhälsoprotokoll, teoretisk och praktisk utbildning av personal, 

munhälsomaterial till patienterna och regelbunden uppföljning. Resultatet i denna studie 

visade endast signifikant skillnad mellan grupperna i plackvärden för patienter med 

tandproteser. Ingen signifikant skillnad kunde ses på plackvärdena för patienter med egna 

tänder kvar. Stor skillnad förelåg mellan olika vårdboenden vilket indikerar att compliance 

varierade mellan olika boenden. Studiens vetenskapliga kvalitet värderades till medelkvalitet 

(ibid).  

 

Delvis samma forskarteam undersökte i ytterligare en studie långtidseffekter av ett oralt 

hygienprotokoll på vårdboenden i Belgien (De Visshere, De Baat, Schols, Deschepper & 

Vanobbbergen, 2011). Denna gång var designen en longitudinell experimentell studie och 

interventionen bestod i teoretisk och praktisk utbildning för omvårdnadspersonalen. Urvalet 

var klusterrandomiserat och bestod av slumpmässigt utvalda vårdboenden i region Flandern i 

Belgien. Deltagarna valdes sedan slumpmässigt ut årligen inom varje grupp vid uppföljning. 
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Interventionen pågick över fem år. Störst genomslag hade interventionen efter två år då de 

lägsta placknivåerna kunde ses hos båda grupperna. Därefter avtog effekten även om 

placknivåen var något lägre efter fem år än vid start. Skillnad sågs även vid jämförelse av 

dentalt plack och funktionsförmåga, där de med låg funktionsförmåga och stort hjälpbehov 

hade signifikant högre plackvärden jämfört med de personer med god funktionsförmåga vid 

uppföljningen efter fem år. Studiens vetenskapliga kvalitet värderades till medel (ibid). 

 

Nästföljande studie som presenteras passar in under två kategorier i denna litteraturstudie och 

resultatet presenteras därför under två rubriker: ”utbildning av personal” och ”implementering 

av riktlinjer”. Samson, Berven & Strand (2009) undersökte i en upprepad tvärsnittsstudie av 

låg vetenskaplig kvalitet, om ett munhälsovårdsprogram med utbildning av personal och 

implementering av nya munvårdsrutiner på vårdboende kunde förbättra eller bibehålla de 

boendes munhygienstatus. Deltagarnas munhälsostatus mättes med mucosal plack index före 

start, efter tre månader och efter sex år. Signifikant förbättrade värden kunde ses efter tre 

månader och efter sex år. Personer med demensdiagnos uppvisade signifikant förbättrade 

munhygienvärden jämfört med individer med oklar kognitiv svikt (ibid). 

Utbildning till omvårdnadspersonal  

En longitudinell observationsstudie från Sverige av låg vetenskaplig kvalitet utvärderade 

långtidseffekter på munhälsan hos patienter på vårdboende 1,5 år efter att personalen fått 

utbildning i tandhygien. Effekten mättes direkt efter utbildning och 1,5 år senare med 

instrumentet dental plack index. Medianplackvärdet hade inte förändrats på 1,5 år vilket 

indikerar att munhygiennivån var densamma 1,5 år efter utbildning (Sjögren et al., 2010).  

 

Studien av Samson et al. (2009) finns redan redovisad under rubriken ”implementering av 

riktlinjer” men presenteras även här eftersom interventionen bestod av två delar; utbildning av 

personal och implementering av nya munvårdsrutiner. Studien bedömdes vara av låg 

vetenskaplig kvalitet (ibid). 

 

En longitudinell kvasiexperimentell studie av låg vetenskaplig kvalitet undersökte effekten av 

ett utbildningsprogram till vårdpersonal gällande munvård för äldre på vårdboenden och fann 

signifikant förbättrade munhygienvärden efter tre och 18 månader hos interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen som inte uppvisade någon signifikant skillnad. En signifikant 

effekt av interventionen var att patienterna i båda grupper fick hjälp att utföra munvård i 

högre utsträckning än tidigare efter att personalen genomgått utbildning (Nicol, Sweeney, 

McHugh & Bagg, 2005).  

 

Ytterligare en longitudinell kvasiexperimentell studie av låg vetenskaplig kvalitet undersökte 

effekterna av ett utbildningsprogram för omvårdnadspersonal på vårdboenden. Ingen 

signifikant skillnad i munhygienvärden kunde ses hos någon av grupperna efter 18 månader. 

Deltagarna i interventionsgruppen visade signifikant större intresse för att få hjälp med 

munhygien och tandvård och fler var medvetna om kostnader samt vilka möjligheter till hjälp 

som fanns att få. I interventionsgruppen hade fler av deltagarna etablerat kontakter med 

tandvården efter interventionen jämfört med kontrollgruppen (Wårdh et al., 2002). 

 

En dubbelblindad experimentell studie prövade en intervention i form av ett pyramidbaserat 

utbildningsprogram för sjuksköterskor för att förbättra munhälsan hon de äldre på ett 

vårdboende. Pyramidbaserat program innebar att en tandhygienist utbildade ansvarig 

sjuksköterska i interventionsgruppen som i sin tur utbildade omvårdnadspersonalen. 

Resultatet utvärderades efter tre månader men ingen signifikant skillnad kunde ses mellan 
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grupperna som kunde tillmätas interventionen. Studien bedömdes vara av låg vetenskaplig 

kvalitet (MacEntee et al., 2007).  

Prövning av olika tandkrämer 

Willumsen, Solemdal, Wenaasen & Ögaard (2007) undersökte om det blev någon skillnad i 

plackackumulation hos äldre patienter efter användande av två olika tandkrämer, antingen 0,2 

% sodium fluoride eller 0,4 % stannous fluoride. Deltagarna var sköra äldre kvinnor boende 

på seniorboende i Oslo. Designen var en dubbelblindad crossover-studie där deltagarna 

agerade sina egna kontroller. Efter första interventionsperioden uppvisade båda grupper 

minskade plackvärden, men efter den andra interventionsperioden visade användarna av 

tandkrämen med stannous fluoride 0,4 % signifikant minskning av plack jämfört med 

kontrollgruppen. Studien värderades vara av medel vetenskaplig kvalitet (ibid).  

 

En annan studie av låg vetenskaplig kvalitet, undersökte om munskölj med innehåll av en 

kombination av amine-fluoride och stannous-fluoride kunde kontrollera tillväxten av 

munsvamp hos äldre. Designen var longitudinell och experimentell. Varken urvals- eller 

randomiseringsförfarandet är beskrivet. Deltagarna rekryterades från vårdboenden i 

Helsingfors. Interventionsgruppen fick behandling med beskrivet munsköljspreparat och 

kontrollgruppen fick placebopreparat, uppföljning gjordes åtta månader senare. Produkternas 

förpackningar var blindade och kodade. Resultatet kunde inte påvisa några skillnader mellan 

grupperna (Meurman, Päränen, Kirsti & Samaranayake, 2009).  

 

En longitudinell experimentellstudie undersökte två olika tillvägagångssätt för att kontrollera 

rotkaries hos äldre personer i eget boende. Denna finns även presenterad under rubriken 

”åtgärder utförda av tandhygienist/tandläkare” då studien prövar och jämför olika 

tillvägagångssätt för kontroll av karies hos äldre som dels innefattar åtgärder utförda av 

tandhygienist och dels prövning av tandkrämer. Deltagarna delades slumpmässigt in i tre 

grupper. Grupp 1 fick besök av tandhygienist en gång i månaden samt använde vanlig 

fluortandkräm två gånger per dag. Grupp 2 borstade tänderna med en starkare fluortandkräm 

två gånger per dag. Grupp 3 var kontrollgrupp och borstade tänderna med vanlig 

fluortandkräm två gånger per dag. Resultatet visade på signifikant minskning av aktiva 

rotlesioner hos grupp 2 och 3 men ingen skillnad kunde påvisas mellan grupp 1 och 2. Studien 

är sponsrad av ett tandkrämsföretag och jäv kan föreligga. Studien har flera brister och 

bedöms vara av låg vetenskaplig kvalitet (Ekstrand et al., 2008). 

Åtgärder utförda av tandhygienist/tandläkare 

Wyatt (2009) undersökte i en fall-kontrollstudie hur genomslaget av ett geriatriskt 

tandvårdsprogram blev efter införandet och jämförde de äldre som fått tandvård med de som 

inte erhållit någon tandvård alls under en femårsperiod. Tandvårdsbedömningar och 

behandlingar utfördes av tandläkare och uppföljningar gjordes årligen under studien. 

Deltagarna i studien inkluderades retrospektivt från vårdboenden med intermediär- eller 

långtidsvård som inriktning. Resultatet visade på signifikant förbättrad munhygienvärden hos 

gruppen som fått behandling jämfört med de som inte erhållit några behandlingar alls. Studien 

värderas vara av låg vetenskaplig kvalitet främst relaterat till studiens design. 

 

Nästföljande studie finns redan redovisad under rubriken ”prövning av olika tandkrämer” men 

presenteras även här eftersom studien innefattade två delar, både åtgärder utförda av 

tandhygienist och prövning av tandkrämer (Ekstrand et al., 2008). Studien har flera brister och 

bedömdes vara av låg vetenskaplig kvalitet. 

 



 

10 

 

En longitudinell kvasiexperimentell studie av låg vetenskaplig kvalitet från Finland studerade 

effekten av olika interventioner gjorda med syftet att förbättra munhygienen hos kroniskt 

sjuka äldre på sjukhus i Helsingfors. Deltagarna delades in i tre grupper och olika 

interventioner jämfördes. Grupp A fick munvård var 3:e vecka utförd av tandhygienist. Grupp 

B fick munvård utförd av sjuksköterskor på avdelningen som tränats upp för detta. Grupp C 

var kontrollgrupp. Alla grupper fick förbättrade munhygienvärden men grupp B var den grupp 

som hade den mest framträdande skillnaden (Peltola, Vehkalahti & Simoila, 2007). 

Anpassade åtgärder för personer med demenssjukdom 

Studier som undersökte interventioner riktade specifikt mot personer med demenssjukdom var 

få. Endast två observationsstudier av låg vetenskaplig kvalitet identifierades i denna 

litteraturstudie. Den ena studien av icke-experimentell design gjordes med syftet att utveckla 

optimala förhållanden för att utföra munvård för personer med demenssjukdom. Forskarna 

observerade deltagarna och skapade individuella vårdplaner utifrån sina observationer. 

Därefter informerades och instruerades personalen för att genomföra dessa vårdplaner. 

Studien var liten, endast fem deltagare. Alla deltagare uppvisade förbättrad munhygien i form 

av minskad plackbildning vid interventionens slut (Connell, McConnell, & Francis, 2002). 

Den andra studien var en pilotstudie av liknande design, observationsstudie av icke-

experimentell design, och syftet var att testa ett program designat för att reducera 

motståndsbeteenden vid munvårdssituationer för personer med måttlig- svår demenssjukdom. 

Studien hade endast sju deltagare. Interventionen pågick i två veckor och forskarna själva 

utförde munvården under denna period. Efter en vecka sågs signifikant förbättring av 

munhygienvärdena och efter ytterligare en vecka sågs ytterligare förbättring hos alla deltagare 

utom en. Motståndsbeteenden minskade signifikant efter interventionsperioden (Jablonski et 

al., 2011). 

RESULTATSYNTES 
 

Tre studier av de inkluderade studierna i denna litteraturstudie gällde interventionen 

implementering av riktlinjer för äldres munhälsa (Van der Putten et al., 2012; De Visschere et 

al., 2012; De Visschere et al., 2011). Samtliga studier var randomiserade kontrollerade studier. 

Studiernas externa validitet bedömdes vara klar, och deras interna validitet varierade från 

acceptabel till god. Resultaten visade på signifikanta skillnader mellan grupperna efter 

interventionen där interventionsgruppen stod för förbättrade munhygienvärden, men samtliga 

studier redovisade begränsningar av resultatet av olika slag. Begränsningar av resultatet kunde 

vara: att interventionen inte kunde stå ensam som förklarande variabel, att effekten av 

interventionen var begränsad, samt att effekten av interventionen avtog efter två år. Studiernas 

vetenskapliga kvalitet bedömdes vara av medelkvalitet. Sammanfattningsvis innebär detta 

måttlig evidens för interventioner gällande implementering av riktlinjer för äldres munhälsa. 

 

I fem av studierna som inkluderats i denna litteraturstudie undersöktes utbildning av personal 

som en intervention för att förbättra munhälsan hos de äldre (Sjögren et al., 2009; Samson et 

al., 2009; Nicol et al., 2004; Wårdh et al., 2002; McEntee et al., 2007). Samtliga inkluderade 

studier bedömdes hålla låg vetenskaplig kvalitet. Studierna har olika studiedesign, två är 

observationsstudier, tre stycken är av experimentell design (en RCT-studie och två 

kvasiexperimentella studier). Resultaten från studierna är inte samstämmiga. I två studier 

kunde interventionen inte tillmätas någon effekt. I tre av studierna hade munhygienvärdena 

förbättrats efter interventionen. Samtliga studier är små samt har ett flertal brister gällande 

tillförlitlighet. Den interna validiteten varierade från osäker till acceptabel, och den externa 
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validiteten varierade från ej bedömbar till klar hos dessa studier. Dessa studiers resultat ger 

otillräcklig vetenskaplig evidens för utbildningsinterventioner gällande munhälsa då studierna 

var av låg kvalitet och visade motsägelsefulla resultat. 

 

I tre av de inkluderade studierna undersökte forskarna olika tandkrämer eller munskölj och 

dess effekter på munhälsan hos äldre (Willumsen et al., 2007; Meurman et al., 2009, Ekstrand 

et al., 2008). En studie har crossover-design vilken brukar ses som en stark design då 

grupperna som jämförs är likvärdiga eftersom deltagarna utgör sina egna kontroller. Studien 

visade på signifikanta skillnader mellan grupperna. Den externa validiteten bedömdes för 

denna studie som trolig och den interna validiteten som god. Studien bedömdes vara av 

medelkvalitet (Willumsen et al., 2007). De andra två studierna var randomiserade 

kontrollerade studier som trots sin starka design brister i tillförlitlighet av flera skäl, bland 

annat stort bortfall, låg compliance och att grupperna inte är jämförbara. Studierna visar 

motstridiga resultat. I en av studierna uppvisade interventionsgruppen förbättrad munhygien 

jämfört med kontrollgruppen, medan ingen skillnad mellan grupperna i studien kunde ses i 

den andra studien. Den externa validiteten bedömdes vara osäker och den interna validiteten 

bedömdes vara acceptabel i båda dessa studier. I sin helhet bedömdes dessa studier vara av låg 

vetenskaplig kvalitet (Meurman et al., 2009, Ekstrand et al., 2008). Studierna kan inte anses 

vara helt jämförbara då de representerar olika effektmått, två av studierna mäter 

plackackumulation och en mäter graden av munsvamp. Otillräcklig vetenskaplig evidens 

föreligger på detta område då det finns få studier av låg kvalitet på området samt att studierna 

inte ger samstämmiga resultat.  

 

I tre av de inkluderade studierna undersöks interventioner som utförda av tandhygienist eller 

tandläkare för sköra äldre (Wyatt, 2009; Ekstrand et al., 2008; Peltola et al., 2007). Studierna 

har olika design: en experimentell, en kvasiexperimentell och en fall-kontrollstudie. Samtliga 

studier bedömdes vara av låg vetenskaplig kvalitet relaterat till svagheter i respektive studies 

design. En av studierna är redan beskriven och analyserad tillsammans med studier med 

”tandkrämsprövningar” eftersom studien innefattar både en prövning med tandhygienist och 

test av tandkräm (Ekstrand et al., 2008). Samtliga prövningar av munvård utförda av 

tandhygienist visade på förbättrade munhygienvärden. Studiernas externa validitet varierade 

från osäker till trolig och deras interna validitet bedömdes hos alla studier vara acceptabel. 

Trots att resultatet pekar i samma riktning föreligger otillräcklig vetenskaplig evidens på detta 

område relaterat till studiernas låga vetenskapliga kvalitet. 

 

Två av de inkluderade studierna gällde specifikt för personer med demenssjukdom (Connell et 

al., 2002; Jablonski et al., 2011). Studierna var icke-experimentella observationsstudier och 

interventionerna bestod av utveckling av individuella vårdplaner eller prövning av olika 

strategier för att minska motståndsbeteenden vid munvård. Båda interventionerna gav resultat, 

i stort sett alla deltagare förbättrade sin munhygien under interventionen. Men båda studierna 

var väldigt små och hade korta interventionstider. Observationsstudier har begränsat 

vetenskapligt värde och otillräcklig vetenskaplig evidens föreligger på detta område.   

 

Endast sex av studierna i denna litteraturstudie är randomiserade kontrollerade prövningar 

vilket brukar bedömas som den starkaste vetenskapliga designen vid kvantitativ forskning, tre 

av studierna är kvasiexperimentella och de resterande fem är observationsstudier. Fyra studier 

bedömdes vara av medelkvalitet och 11 artiklar av låg vetenskaplig kvalitet. Studier med 

interventioner gällande implementering av riktlinjer för munvård hos äldre var det enda 

område som kunde uppnå måttlig vetenskaplig evidens, på övriga områden föreligger 

otillräcklig vetenskaplig evidens. Utifrån samtliga studiers resultat föreligger således 
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otillräcklig vetenskaplig evidens på detta område. 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Inledande litteratursökning inriktades främst på interventioner gällande munhälsa hos 

personer med demensdiagnos, men då detta gav få träffar, endast två stycken artiklar kunde 

identifieras, utvidgades sökningen till att gälla även sköra äldre. Denna breddning av syftet 

och utvidgade litteratursökning gjorde att ytterligare fem studier kunde identifieras, ytterligare 

studier identifierades genom relaterade artiklar i databasen Pubmed. Sökning gjordes med 

tillägg av sökorden ”intervention studies” och ”treatment outcome” utifrån själva 

grundsökningen men ingen ytterligare artikel kunde identifieras med dessa sökord. Eftersom 

denna studies syfte avsåg interventioner gällande munhälsa av olika slag var det endast 

studier med kvantitativ metod som identifierades. Samma artiklar återkom vid flera sökningar, 

dubbletter sorterades bort. För att hitta tillräckligt antal artiklar för att få ihop till en 

litteraturstudie på detta område inkluderades studier från år 2002 och framåt. Denna 

begränsning har gjort att forskning som gjorts tidigare än så har missats. Vid sökning sågs att 

det fanns en del studier från främst år 1998 och framåt på detta område. De flesta studier 

verkar dock vara gjorda under senare delen av 2000-talet. 

 

En svaghet för denna litteraturstudies interna validitet är att litteraturstudiens författare 

granskat och valt ut samtliga artiklar själv vilket riskerar att en alltför subjektiv bedömning 

gjorts. Författaren har dock fått stöd från geriatriska klinikens ”evidensgrupp” som träffats vid 

två tillfällen och diskuterat inkluderade artiklars granskningsprotokoll och bedömningar. 

Samtliga artiklar var av kvantitativ metod, vilkas statistiska metoder ibland var svåra att 

bedöma utifrån litteraturstudiens författares grundläggande kunskaper på området. Detta utgör 

en svaghet för bedömningarna i denna litteraturstudie.  

Resultatdiskussion 

Utifrån denna litteraturstudies syfte kunde 15 artiklar identifieras. Interventioner som 

identifierades och bildade resultatets olika kategorier var: utbildning av personal, 

implementering av riktlinjer, prövning av olika tandkrämer, anpassade åtgärder för personer 

med demenssjukdom och åtgärder utförda av tandhygienist eller tandläkare.  

 

De flesta studier som identifierades var små och av låg kvalitet. Detta indikerar att detta 

forskningsområde är relativt nytt och att detta är ett område som är outforskat i stor 

utsträckning. Populationen sköra äldre och personer med demenssjukdom är en 

studiepopulation som är svår att studera av flera skäl, dels kan det råda stor variation inom 

gruppen med avseende grundsjukdomar, demografisk sammansättning, svårighetsgrad av 

demenssjukdom osv., dels blir det ofta ett stort bortfall då många av studiedeltagarna avlider, 

måste läggas in på sjukhus eller försämras så pass att de inte klarar att fullfölja interventionen. 

Detta är problematiskt för studiernas styrka och tillförlitligheten blir ofta låg. Därför är det vid 

små studier av särskild vikt att författarna gjort en bortfallsanalys och beräknat rimligt bortfall 

innan studiens start. Särskilt allvarligt blir det om bortfallet är snedfördelat så att 

interventions- och kontrollgrupp inte är jämförbara vid interventionens slut. Eftersom alla 

inkluderade studier är empiriska och prövar sina interventioner i befintliga vårdmiljöer och 

avser människor så är de ofrånkomligen beroende av deltagarnas samarbetsvilja och 

motivation vilket kan utgöra en svaghet för studien när det inte fungerar optimalt. En annan 
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aspekt som kan utgöra en confounding-faktor och påverka utfallet har med deltagarnas 

förväntningar att göra som en form av placeboeffekt. Deltagarna ändrar omedvetet sitt 

beteende när det vet att de blir observerade och agerar annorlunda. Detta brukar benämnas 

som Hawthorne-effekten och kan utgöra ett hinder för studiens tillförlitlighet. I vissa fall kan 

det vara svårt att avgöra vad som är effekten av interventionen och vad som är effekten av 

deltagarnas förväntningar och motivation (Polit & Beck, 2012; SBU, 2012). 

 

Utifrån Martinsens omvårdnadsteori passar forskningen som beskrivits i denna litteraturstudie 

med fokus på sköra äldre väl in. Ur Martinsens perspektiv finns det anledning att forska och 

fördjupa kunskaperna med syftet att förbättra villkoren för de svagare grupperna i samhället. 

Omsorgsbegreppet innefattar både gemenskap och solidaritet och har med förståelse för andra 

att göra menar Martinsen, och omsorgen stannar inte vid det känslomässiga 

inlevelseperspektivet, ”sentimental omsorg”, utan kräver fördjupad inlevelse och handling. 

Den gyllene regeln: ”Att handla mot andra som vi vill att andra ska handla mot oss” är en 

grundläggande princip i Martinsens teori. Människor förstår varandra genom de gemensamma 

erfarenheterna, normerna och principerna vi delar i det samhälle eller den gemenskap vi är en 

del av. Utifrån detta växer det fram en ömsesidig förståelse menar Martinsen. Martinsens 

synsätt kan kritiseras utifrån ett postmodernt perspektiv. Dagens globaliserade och 

massmediala informationssamhälle har paradoxalt nog skapat både ett mer homogent 

samhälle samtidigt som det blivit alltmer fragmenterat. Människors erfarenheter och normer 

mynnar inte alltid utifrån en gemensam grund utan de gemensamma erfarenheterna, normerna 

och principerna är betydligt mer komplexa idag (Beck, 2001). Detta gör att det idag kanske är 

svårare att handla med ”den gyllene regeln” som utgångspunkt, utifrån en gemensam 

förståelse. 

 

Utbildning av personal är utifrån vad som beskrivits i bakgrunden en relevant åtgärd då det 

finns studier som bekräftar att det råder bristfällig kunskap hos vårdpersonal på detta område 

(Wårdh, et al., 2000). Trots att utbildning är en relevant åtgärd verkar det finnas svårigheter 

att realisera interventionens syfte. Omstruktureringar och konflikter på vårdboendet var några 

av hindren forskarna stötte på (MacEntee et al., 2007; Wårdh et al., 2002). Forskarna verkade 

ha svårigheter med att nå ut med utbildningsprogrammet av olika skäl, exempelvis på grund 

av lågt personaldeltagande vid utbildningstillfället eller att sjuksköterskorna i 

interventionsgruppen inte fullföljde utbildningsprogrammet och hoppade av innan 

interventionens slut (MacEntee et al., 2007). I vissa fall var inte utbildningsprogrammet 

beskrivet och det var oklart hur många som fått utbildning totalt sett (Wårdh et al., 2002; Van 

Der Putten et al., 2012). Sjuksköterskor i interventionsgruppen som hade fått utbildning och 

hade fri tillgång till tandhygienistkontakt kontaktade inte tandhygienisten en enda gång under 

pågående intervention. Detta förklarade forskarna som att sjuksköterskorna upplevde sig som 

självtillräckliga (MacEntee et al., 2007). Liten studiepopulation och/eller stort bortfall var 

också faktorer som påverkade studiernas tillförlitlighet (Wårdh et al., 2002; MacEntee et al., 

2007; Nicol et al. 2004). En av studierna var en upprepad tvärsnittsstudie vilket är en svag 

design för att få ett tillförlitligt och jämförbart resultat för denna typ av intervention. Det ökar 

risken för att andra yttre faktorer kan påverka resultatet (Samson et al., 2009). I två av 

studierna var det oklart om uppföljningen har gjorts på samma individer som vid start eller 

nytillkomna deltagare då detta inte beskrivits i studien. Detta försvagar studiernas styrka och 

generaliserbarhet (Sjögren et al., 2009; Samson et al., 2009). Resultaten från studierna var inte 

samstämmiga och samtliga studier värderades vara av låg vetenskaplig kvalitet. I två av 

studierna kunde ingen signifikant skillnad mellan grupperna ses som kunde tillmätas 

interventionen (Wårdh et al., 2002; MacEntee et al., 2007). I tre av studierna hade 

interventionen signifikant effekt på munhygienvärdena (Sjögren et al., 2009; Samson et al., 
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2009; Nicol et al., 2004).  

 

Interventionen” implementering av riktlinjer” ligger nära interventionen ”utbildning av 

personal” då samtliga studier innefattade en utbildningsdel med teoretisk och praktisk 

utbildning av personal.  Av dessa studier var alla utom en randomiserade kontrollerade studier 

men resultaten var begränsade och osäkra på grund av svag powerberäkning innan start, stort 

bortfall, eller att studierna var alltför kortvariga. Det fanns svårigheter att kontrollera för alla 

confounding-faktorer. Personalen som får utbildning och ingår i interventionsgruppen bör 

vara samma vid uppföljande mätning som vid start för att effekten/resultatet av interventionen 

ska vara tillförlitligt. Ett exempel på en aspekt som kan vara problematisk vid mindre 

interventionsstudier på avdelningar/vårdboenden är att personalen som är en viktig aktör i 

interventionen ibland byter avdelningar eller jobbar på flera olika avdelningar vilket kan 

påverka resultatet av interventionen om någon av de andra avdelningarna utgör 

kontrollgruppen. Detta ger ökad risk för informationsbias vilket kan påverka utfallet av 

studien. Även deltagarnas grad av compliance är ytterligare en aspekt att räkna in eftersom 

detta kan påverka utfallet av interventionen (De Visschere et al., 2011). Implementering av 

riktlinjer och nya omvårdnadsprocesser tar tid och därför är längden på interventionsperioden 

en väsentlig faktor för utfallet av interventionen. Ett halvår är en kort interventionsperiod för 

denna typ av intervention (De Visschere et al., 2012; Van der Putten et al., 2012). Ytterligare 

en aspekt att ta upp med klusterrandomiserade studier är att de kräver mer avancerade 

statistiska analyser eftersom urvalet blir mer komplext då det sker i två steg. Risken ökar för 

confounding-faktorer, dvs. när effekter av flera, delvis samvarierande orsaksfaktorer 

sammanblandas. Urvalsstorleken behöver vara ganska stor för att ge precision åt utfallet, även 

klustren måste vara relativt stora för att det ska vara möjligt att kunna utjämna skillnader och 

jämföra grupper. Nackdelen med klusterurval är att det finns risk att stickprovet inte är 

representativt för hela den population som är avsedd att studeras, om grupperna skiljer sig åt 

på ett oväntat sätt kan detta medföra systematiska fel. I vissa fall kan forskarna korrigera för 

dessa confounding-faktorer genom statistiska beräkningar för att utjämna skillnaderna. 

Fördelen med klusterrandomisering är att det minskar risken för selektionsbias (Polit & Beck, 

2012; SBU, 2012). 

 

Av vikt vid prövningar av olika tandkrämer/munskölj är att deltagarnas compliance 

kontrolleras då detta är en avgörande faktor för utfallet. Bristande följsamhet kan minska både 

interventionens effekter som dess bieffekter. Produkterna som prövas bör komma i kodade 

förpackningar och vara blindade för studiedeltagarna och koden bör inte brytas förrän all 

insamlad data är analyserad. Om risk för bindningar och jäv föreligger finns ökad risk att 

forskarna överskattar resultatets utfall. Studierna med prövningar av olika tandkrämer visade 

inte samstämmiga resultat. I två av studierna sågs signifikanta minskningar i 

plackvärden/karieslesioner efter interventionen (Ekstrand et al., 2008; Willumsen et al., 

2007). I en av studierna sågs ingen signifikant skillnad mellan grupperna efter interventionen 

(Meurman et al., 2009).  

  

En av studierna som prövade interventioner utförda av tandhygienist eller tandläkare med 

syftet att integrera tandvård till äldre på vårdboenden var designad som en fall-kontrollstudie. 

Denna design ökar risken för selektionsbias eftersom studiedeltagarna plockas ut retrospektivt 

och det är svårare att kontrollera för confounding-faktorer och risken ökar för 

orsaksförväxling (Wyatt, 2009).  

 

Interventioner för munhälsa riktade specifikt mot personer med demenssjukdom är få, endast 

två studier identifierades i denna litteraturstudie (Jablonski et al., 2011; Connell et al., 2002). 
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Det är en svår grupp att studera av många orsaker. Personer med demens kan lida av 

beteendestörningar och psykiska symptom som kan göra det svårare att utföra munvårdande 

åtgärder. Beteendemässiga och psykiska symptom är vanligt förekommande hos personer med 

demenssjukdom. Psykiska symptom kan vara oro, ångest, depression, hallucinationer och 

vanföreställningar. Beteendemässiga symptom kan vara aggressivitet, vandrande, skrik, 

plockande och störd dygnsrytm (Socialstyrelsen, 2010). Det etiska perspektivet har stor tyngd 

och är av stor betydelse när en svag grupp studeras. Informerat samtycke från vårdgivare eller 

person med fullmakt hade erhållits innan start för dessa studier (Jablonski et al., 2011; 

Connell et al., 2002).  

 

Martinsen menar att äkta omsorg alltid utgår ifrån en attityd som erkänner den andra utifrån 

hens situation. Två av de studier som hittades i denna litteraturstudie med inriktning på 

interventioner specifikt för personer med demenssjukdom kan sägas utgå från detta perspektiv 

då de först studerade studiedeltagarna noggrant för att identifiera hinder som förelåg och 

sedan upprätta individuella vårdplaner för utförande av munvård (Jablonski et al., 2011; 

Connell et al., 2002). Dessa handlingar passar väl in i Marinsens förhållningssätt utifrån att 

det finns en ömsesidighet som baseras på konkreta situationsbetingade handlingar. 

Strategierna som användes i studierna anpassades till individens behov och preferenser och 

prövades fram utifrån principen ”trial and error” för att finna vad som fungerade mest 

optimalt. Våra konkreta handlingar visar i förlängningen vår förförståelse och vårt 

förhållningssätt och förståelsen grundar sig i vår varseblivning. Martinsen betonar även vikten 

av att vara närvarande med alla sina sinnen i omvårdnadssituationen och menar att synen är 

överlägset alla våra sinnen. Sjuksköterskan är i omvårdnadssituationen en ”professionell 

ställföreträdare” för den hjälpbehövande som genom sin lyhördhet avlastar den 

hjälpbehövande (Martinsen, 1994). Forskarna i en av studierna använde filmkamera för att 

studera typ av motståndsbeteenden och längden på dessa för att kunna identifiera hinder för 

utförande av munvård (Jablonski et al., 2011). Denna åtgärd följde i linje med Martinsens 

uppfattning om sjuksköterskans lyhördhet. 

 

Sammantaget var studiernas resultat inte samstämmiga och otillräcklig vetenskaplig evidens 

föreligger för interventioner avsedda för att förbättra munhälsan hos sköra äldre personer. 

Trots låg vetenskaplig evidens på området ska vi inte bortse från att vissa studier faktiskt 

visade effekt. Inom området ”implementering av riktlinjer” för munhälsa sågs tre studier av 

medelkvalitet där det framkom förbättringar efter interventionerna men mer forskning av god 

kvalitet behövs för att vården ska anses vara evidensbaserad.  

 

I ljuset av Martinsens perspektiv får denna litteraturstudie relevans trots att studierna gav 

otillräcklig vetenskaplig evidens på detta område då interventionerna i sig själva äger 

betydelse. Däremot skulle Martinsen ställa sig kritisk till forskningens positivistiska 

faktabaserade kunskapssyn och hävda betydelsen av erfarenhetsbaserad kunskap. Martinsen 

lyfter fram ”tyst kunskap” och intuition som viktiga källor till kunskap och utveckling 

(Martinsen, 1994). 

 

Flera av de inkluderade studierna undersöker åtgärder för att integrera tandvården i 

sjukvården och detta förstärker uppfattningen om att det råder ett ”glapp” mellan tandvård 

och sjukvård. Här i Sverige infördes tandvårdsreformen år 1999 men det är fortfarande många 

som inte har fått information eller bedömning inom ramen för tandvårdsreformen. År 2005 

hade knappt hälften av de berättigade fått munhälsobedömning (Socialstyrelsen, 2006). 

Äldres tandhälsa har dock börjat uppmärksammas på flera håll på senare tid. I en debattartikel 

i Dagens Nyheter (2011, 12 jan.) kritiserar artikelförfattarna regeringen och kräver att 



 

16 

 

tandvården för de äldre ska prioriteras i de ”nationella riktlinjerna för vuxentandvård”. 

Samarbetsföreningen ”Bra vård för äldre” har utformat ”riktlinjer för bra mun- och tandvård 

för äldre med behov av vård och omsorg” med syfte att de ska kunna användas som 

kunskapsunderlag och vägledning inom vården (Föreningen BraVå, 2010). Frågan om äldres 

tandvård har nyligen uppmärksammats även på regionalpolitisk nivå, nämnden för primärvård 

och folktandvård i Örebro läns landsting tog beslut i oktober 2012 att satsa på ett 

kompetenscenter för äldretandvård i Folktandvården för att förbättra vården för de äldre. 

Många äldre har sina egna tänder kvar allt högre upp i åldrarna och risken för orala sjukdomar 

ökar, syftet med kompetenscentret är att verka för förbättrad hälsa och tandvård hos de äldre i 

länet (Örebro läns landsting, 2012).  

KONKLUSION 
 

Av de interventioner som hittades i denna litteraturstudie för sköra äldres munhälsa visade sig 

åtgärden ”implementering av riktlinjer” vara den mest effektiva åtgärden för att förbättra 

munhälsan hos de äldre. Dessa studier hade stark design och visade samstämmiga resultat 

även om resultaten hade begränsningar. Studierna för denna intervention uppnådde efter 

bedömning måttlig vetenskaplig evidens, för övriga interventioner förelåg otillräcklig 

vetenskaplig evidens. Flera av studierna höll inte tillräcklig vetenskaplig kvalitet och gav inte 

alltid samstämmiga resultat.  Sammanfattningsvis utifrån samtliga studiers resultat föreligger i 

denna litteraturstudie otillräcklig vetenskaplig evidens på detta område och mer forskning av 

god kvalitet behövs. Särskilt bristfällig är forskningen för personer med demenssjukdom på 

detta område och mer forskning behövs för att hitta de mest effektiva åtgärderna för att 

förbättra munhälsan hos denna grupp.  
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BILAGA 1, Sökmatris 

PUBMED SÖKNING SÖKORD RESULTAT URVAL 

1 

URVAL 

2 

URVAL 

3 

13-sep 1 Dementia 25275     

Filter: Ålder 65 +, 

english,  

2 Frail elderly 3292     

Publ.10 years 3 Oral health 6806     

  4 Preventive dentistry 1468     

  5 1 OR 2 28317     

  6 3 OR 4 7589     

  7 5 AND 6 177 9 6 6 (1) 

  8 2 AND 6 67 5 5 5 

25-sep 9 Treatment outcome 697834     

Filter: Ålder 65 +, 

english,  

10 Intervention studies 120949     

Publ.10 years 11 9 OR 10 788053     

  12 5 AND 6 AND 9 63 5 5 5 (0) 

  13           

Cinahl       

13-sep 1 Oral health 4910     

 2 Preventive dentistry 4207     

Filter: Ålder 65 +, 

english,  

3 Dementia 32599     

Publ. 10 years. 4 Frail elderly 3129     

Exclude Medline 

records. 

5 1 OR 2 8308     

  6 3 OR 4 35500     

  7 5 AND 6 101     

  8 5 AND 6 + limits 12 2 2 1 

         

Related Citation:             

MacEntee et el. 

(2007) 

  268 6 3 2 

Jablonski et. al. 

(2011) 

  117 23 3 3 

Wyatt at. al (2009)   132 3 3 3 (1) 

Petola et al. (2007)     892 30 11 10 (2) 

       
* Första urvalet avser granskade titlar/abstracts, andra urvalet avser granskade artiklar i fulltext och tredje 

urvalet avser inkluderade artiklar. 

* Alla sökord är Mesh-termer.      

* Siffra i parentes avser inkluderad artikel minus dubbletter.    
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 BILAGA 2 

Granskningsmall för kvantitativa studier  

EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 

KVANTITATIV METOD, RCT & CCT  

Beskrivning av studien  

Forskningsmetod ☐ RCT ☐ CCT (ej randomiserad)   

☐ multicenter, antal center .......................................  

☐ Kontrollgrupp/er ...................................................  

Patientkarakteristika Antal ......................................................  

Ålder ......................................................  

Man/Kvinna ..........................................  

Kriterier för inkludering/exkludering  

Adekvat inkludering/exklusion ☐ Ja ☐ Nej  

Intervention ........................................................................................................................................  

Vad avsåg studien att studera?  

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått ...................................................................... 

.............................................................................................................................................................  

Urvalsförfarandet beskrivet? ☐ Ja ☐ Nej  

Representativt urval? ☐ Ja ☐ Nej  

Randomiseringsförfarande beskrivet? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Likvärdiga grupper vid start? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Analyserade i den grupp som de randomi- ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

serades till?  

Blindning av patienter? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Blindning av vårdare? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Blindning av forskare? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Bortfall 35 Bortfallsanalysen beskriven? ☐ Ja ☐ Nej  

Bortfallsstorleken beskriven? ☐ Ja ☐ Nej  

Adekvat statistisk metod? ☐ Ja ☐ Nej  

Etiskt resonemang? ☐ Ja ☐ Nej  

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten valida? ☐ Ja ☐ Nej  

Är instrumenten reliabla? ☐ Ja ☐ Nej  

Är resultatet generaliserbart? ☐ Ja ☐ Nej  

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statistisk 

signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning)  

...............................................................................................................................................................  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

☐ Hög ☐ Medel ☐ Låg  

Kommentar.............................................................................................................................. 

...............................................................................................................................  

Granskare sign: ............................  

Källa: Willman, A., Stoltz, P., & Bathservani,C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
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 BILAGA 3 Sid 1 (3) 

 Granskningsmall för randomiserad kontrollerad 

prövning – modifierad från SBU mall 

 

Författare, år alternativt SBU:s identifikationsnummer: 

 

 

Total bedömning av studiekvalitet: 

 Hög   Medelhög   Låg   

Anvisningar: 

 Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

 Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 Det finns förtydligande kommentarer till vissa delfrågor. Dessa anges med en fotnot. 

 

 Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

DIRECTNESS  –  Extern validitet  

1. Studiepopulation 

a) Framgår det hur många personer som exkluderades före 
randomiseringen? 

    

b) Är redovisningen av personer som inte randomiserades, 
trots att de var valbara, adekvat? 

    

RISK OF BIAS – STUDY LIMITATIONS  –  Intern validitet 

2. Tilldelning av åtgärd/intervention/behandling 

a) Användes en randomiseringsmetod som på ett 
acceptabelt sätt minimerar risken för manipulation? 

    

b) Utfördes randomiseringen så att fördelningen  
blev oförutsägbar och slumpmässig? 1 

    

c) Påbörjade samtliga deltagare, som randomiserades, 
behandlingen? 2 

    

3. Gruppernas jämförbarhet 

a) Var grupperna vid baseline rimligt lika avseende 
egenskaper som kan påverka resultatet  
(t ex ålder, kön, sjukdoms svårighetsgrad)? 

    

4. Blindning (maskering) 
3 

Blindades följande på tillfredsställande sätt: 
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 Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

a) Patienter     

b) Prövare/behandlare     

c) Utvärderare av resultat     

 

5. Bortfall (antalet randomiserade deltagare som inte har följts upp enligt studieprotokollet) 
4 

a) Går det att följa deltagarnas väg genom studien  
t ex i ett flödesschema? 

    

b) Är storleken på bortfallet efter randomisering acceptabelt?     

c) Är orsakerna till bortfallet acceptabla?     

6. Följsamhet (”compliance, adherence, concordance”) 
5 

a) Framgår det i vilken utsträckning deltagarna fullföljde 
behandlingen? 

    

b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel?     

7. Rapportering av effektmått och biverkningar 

a) Var det primära effektmåttet definierat i förväg och 
adekvat rapporterat? 

    

b) Var de sekundära effektmåtten definierade i förväg och 
adekvat rapporterade? 

    

c) Baserades slutsatserna på enbart i förväg definierade 
effektmått och subgruppsanalyser? 6 

    

d) Har utfallen av samtliga viktiga effektmått redovisats  
på ett adekvat sätt? 7 

    

e) Rapporterades biverkningar/komplikationer på ett 
tillfredsställande sätt? 

    

PRECISION 

a) Redovisas resultaten på ett adekvat sätt? 8     

b) Har resultaten beräknats med lämplig analysmetod? 9     

c) Var den minsta kliniskt relevanta effekten definierad på 
förhand? 

    

d) Är den valda minsta kliniskt relevanta effekten av rimlig 
storlek? 

    

e) Har man använt acceptabla metoder för att mäta 
effekterna? 

    

f) Mättes observatörsöverensstämmelsen på ett acceptabelt 
sätt? 10 
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g) Är de överväganden och beräkningar som ligger till grund 
för antal deltagare acceptabla (”power”-analys)? 11 

    

BINDNINGAR OCH JÄV 

a) Anges eventuella bindningar och jäv (”conflicts  
of interest”)? 

    

b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats  
av intressekonflikter? 

    

Total bedömning av studiekvalitet 

 Hög   Medelhög   Låg   
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 BILAGA 4 Sid 1(2) 

 Granskningsmall för kohortstudier med 

kontrollgrupp – modifierad från SBU mall 

Författare, år alternativt SBU:s identifikationsnummer: 

      

 

Total bedömning av studiekvalitet: 

 Hög   Medelhög   Låg   

Anvisningar: 

 Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

 Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 Det finns förtydligande kommentarer till vissa delfrågor. Dessa anges med en fotnot. 

 

 Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

Extern validitet  (Directness) 

1. Jämförbarhet 

a) Är kontrollgruppen eller grupperna adekvat valda? 1     

b) Är det en kliniskt relevant kontrollgrupp?     

c) Är det sannolikt att interventions- och 
kontrollgruppen valdes ut och diagnostiserades på ett 
likartat sätt? 2 

    

 

Intern validitet (Risk of bias – Study limitations) 

2.1. Förväxlingsfaktorer (”confounders”) 

a) Har författarna identifierat alla viktiga 
förväxlingsfaktorer och tagit hänsyn till dem i 
analyserna? 3 

    

b) Var skillnaderna mellan grupperna i baslinjedata 
små? 3 

    

c) Är risken för selektions- eller indikationsbias liten? 4     

2.1. Följsamhet, bortfall 

2.1.1 Följsamhet (”compliance, adherence”) 
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a) Framgår det i vilken utsträckning deltagarna 
fullföljde behandling? 

    

b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel?     

2.1.2 Bortfall (antalet deltagare som inte har följts upp enligt studieprotokollet) 

a) Redovisas hur stort bortfallet är? 5     

b) Anges orsakerna till bortfallet? 5     

c) Är bortfallet acceptabelt? 5     

3. Blindning 

Var de som bedömde utfallen omedvetna om 
deltagare tillhörde interventions- eller 
kontrollgruppen? 6 

    

4. Analys 

a) Har den statistiska analysen av osäkerhet hanterats 
på ett adekvat sätt? 8 

    

b) Försökte författarna statistiskt korrigera för 
obalanser mellan grupperna med avseende på 
förväxlingsfaktorer/”confounders”? 9 

    

5. Biverkningar 

Mättes biverkningar/komplikationer på ett 
tillfredsställande sätt? 

    

 

Precision 

a) Är de överväganden och beräkningar som ligger till 
grund för urvalsstorleken (”sample size”) tydligt 
beskrivna? 7 

    

b) Är den statistiska styrkan (”power”)  tillfredsställande 
hög? 7 

    

 

Bindningar och jäv 

a) Finns en förteckning över eventuella bindningar och 
jäv (”declaration of interest”)? 

    

b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats  
av intressekonflikter? 
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 BILAGA 5 Sid 1(15)  

Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Connell, B.R., McConnell, 

E.S., Francis, T.G. 

 

Tailoring the Environment 

of Oral Health Care to the 

Needs and Abilities of 

Nursing Home Residents 

with Dementia. 

 

Alzheimer´s Care 

Quarterly 

 

(2002) 3(1) 19-25. 

 

USA 

 

Att testa en 

intervention 

utvecklad för 

personer med 

demenssjukdom att 

främja deras egen 

förmåga att utföra 

munvård på 

vårdboende. 

Observationsstudie. Icke-experimentell kohortstudie. 

Inklusionskriterier: Några egna tänder kvar, demensdiagnos. 

Informerat samtycke från vårdgivare med fullmakt. 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 

Urval: Deltagare rekryterades från ett vårdboende.  

Studiepopulation: 5 st. 4 st män och en kvinna. 3 st kaukasier, 

2 st. afro-amerikaner. Ålder: 75-91 år. MMSE-poäng: 13-24. 

Bortfall: Inget. 

Datainsamlingsmetod: Tandläkare undersökte och bedömde 

plack och gingival status av varje deltagare vid start och efter 

fem dagars intervention. Plaque Index score.  

Intervention: Observationer av deltagarna gjordes initialt vid 

munvårdssituation för att bedöma självständighetsgrad och 

vilka hinder som ev. förelåg. Bedömning av kognitiva 

förmågor gjordes med Abilities Assessment Inventory (AAI). 

Utifrån dessa observationer utformades individuella 

vårdplaner med målet att utveckla optimala förhållanden för 

utförande av munvård samt att öka patientens självständighet. 

Personalen på boendet fick information om munvård specifik 

för personer med demenssjukdom, vilka hinder som kan 

föreligga och strategier för att överkomma dessa. Personalen 

fick information och instruktioner om varje deltagares 

individuella vårdplan och fick påminnelser om denna under 

studiens gång. Deltagarna erhöll individuellt anpassad 

tandvårdsmaterial t.ex. mjuk tandborste med extra långt 

handtag.  

Analysmetod: Resultatet analyserades med beskrivande 

statistik. 

Styrka: Validerat instrument 

användes.  

Svaghet: Liten studie, få 

deltagare, inte 

generaliserbar. Stor variation 

mellan deltagarna med 

avseende demografi, 

sjukdomar, kognitiva 

svårigheter, individer ej 

jämförbara.  Kort 

interventionsperiod, endast 

fem dagar. Varierande 

entusiasm från personalen. 

Compliance dokumenterades 

inte. Observationsstudier har 

begränsat bevisvärde. 

Begränsat vetenskapligt 

underlag. 

Extern validitet: Ej 

bedömbar 

Intern validitet: Ej bedömbar 

 

Låg kvalitet. 

Alla deltagare 

uppvisade minskning 

av oralt plack under 

interventionen. 

Förbättringen av 

plackindes varierade 

från 17% förbättring 

upp till 83 % 

förbättring. 

Medelvärde 47 % + - 

27%.   
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BILAGA 5 Sid 2 (15) 

Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

De Visschere, L., De 

Baat, C., Schols, 

J.M.G.A, 

Deschepper, E., 

Vanobbergen, J. 

 

Evaluation of the 

implementation of an 

oral hygiene protocol 

in nursing homes: a 

5-year longitudinal 

study. 

 

Community Dentistry 

and Oral 

Epidemiology 

 

(2011) 39: 416-425. 

 

Belgien 

 

 

 

 

 

Att utforska 

långtidseffekter 

efter 

implementering 

av ett oralt 

hygienprotokoll 

på vårdboenden 

mellan åren 

2003-2008. 

Longitudinell experimentellstudie. 

Inklusionskriterier: Äldre på vårdboenden i region 

Flandern i Belgien. 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 

Urval: Klusterrandomiserat urval. Av totalt 36 

boenden valdes 14 boenden, 7 boenden i vardera 

grupp. Dessa delades in i två kontrollgrupper (en ren 

kontrollgrupp, en inom interventionsgruppen men 

utan intervention) och en ren interventionsgrupp. 

Deltagare valdes sedan slumpmässigt ut årligen inom 

varje grupp.  

Studiepopulation: Totalt: 1393 st. Kontrollgrupp 671 

st. Kontrollgrupp inom interventionsgruppen 511 st, 

Interventionsgrupp 211 st. Medelålder: 84,79 år, 75,9 

% kvinnor.  

Bortfall: Ej beskrivet. 

Datainsamlingsmetod: Primärt: Mätning av plack på 

tandproteser och tänder. Sekundärt: Bedömning av 

funktionsförmåga och beroendegrad. Instrument: 

Dental Plaque Index (Silness & Löe), Denture Plaque 

score (Augsburger & Elahi), Katz-skalan. 

Intervention: Implementering av ett oralt 

hygienprotokoll med syftet att integrera munhälsa i 

den dagliga vården. Teoretisk och praktisk utbildning 

för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i 

interventionsgruppen. Interventionsperiod 5 år. 

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

beskrivande och jämförande statistik.  

Styrka: RCT-studie. 

Klusterrandomiserat urval. Likvärdiga 

grupper vid start (demografiska 

skillnader beskrivna). Blindning av 

vårdare och undersökare. Många 

deltagare. 

Svaghet: Svårt att följa samma 

individer över 5 år, medelvårdtid för 

äldre på vårdboende i Flandern var 3,5 

år. Stort bortfall. 

Svårigheter att kontrollera alla 

confounding faktorer trots 

randomisering. T.ex flyttade personal 

mellan avdelningar och boenden och 

gav munvård till olika studiegrupper. 

Graden av compliance kunde inte 

kontrolleras. Misstänkt Hawthorne-

effekt i alla grupper då effekt sågs efter 

två år men sedan avklingade effekten. 

Ej beskrivet hur många som fått 

utbildning av personalen totalt sett.  

Extern validitet: Klar 

Intern validitet: Acceptabel 

 

Medel kvalitet 

Lägsta plack index kunde 

ses efter två år i alla 

grupperna men därefter 

avtog effekten. Dentaltplack 

var dock något lägre efter 5 

år jämfört med innan start.  

 

Signifikant skillnad sågs i 

både dentalt plack och 

tandprotes plack jämfört 

med graden av 

funktionsförmåga där de 

med låg funktionsförmåga 

och stort hjälpbehov hade 

högre plackvärden vid 5-års 

uppföljningen.  

 

Effekten av interventionen 

kunde ej bekräftas i en 

anpassad mixad analys.  

Confounding faktorer 

upptäcktes som var 

relaterade till både 

interventionen (förklarande 

variabeln) och munhygien 

värden (outcome) som kunde 

försämra positiva effekter av 

interventionen. 
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 BILAGA 5 Sid 3 (15) 

Författare , Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

De Visschere, L.M., 

Schols, J., Van der Putten, 

G.J., De Baat, C., 

Vanobbergen, J.N. 

 

Effect evaluation of a 

supervised versus non-

supervised implementation 

of an oral health care 

guideline in nursing 

homes: a randomised 

controlled trial. 

 

The Gerodontology  

 

(2012) 29: 96-106. 

 

Belgien  

 

Att jämföra en 

övervakad med en 

icke-övervakad 

implementering av 

munhälsoriktlinjer 

för äldre på 

vårdboenden i 

Flandern, Belgien.  

Enkelblindad experimentellstudie. 

Inklusionskriterier: Informerat samtycke, egna 

tänder kvar, och/eller hel/delprotes, Fysiskt och 

psykiskt lämpliga för undersökning, boende på 

vårdboende under hela interventionsperioden dvs. 

6 mån. 

Exklusionskriterier: Dagvårdspatienter, 

korttidspatienter, komatösa, palliativa eller 

terminalt sjuka. 

Urval: Klusterrandomiserat urval. 12 

vårdboenden valdes slumpmässigt ut, 6 st. i 

vardera grupp. Studiepopulation: 

Interventionsgrupp: 187 st. Kontrollgrupp: 186 st. 

Medelålder: 84,8 år. 73,2 % kvinnor, 26,8 % män. 

Bortfall: Interventionsgrupp: -41 st. 

Kontrollgrupp: -35 st.  

Datainsamlingsmetod: Primärt: Denture & Dental 

Plaque Index (Silness & Löe), Winkel Tongue 

Coating Index (WTCI). Sekundärt: Frågeformulär 

(medicinsk bakgrund).  

Intervention: Implementering av 

munhälsoriktlinjer och ett munhälsoprotokoll, 

praktisk och teoretisk utbildning av personal, 

munhälsomaterial till patienterna, uppföljning var 

6:e vecka.  

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

beskrivande och jämförande statistik samt med 

flernivåanalyser. 

Styrka: Stark design, RCT-studie. 

Klusterrandomiseraturval minskar 

risken för kontamination 

(informationsbias) mellan grupper, 

samt minskar risken för selektionsbias. 

Lika grupper vid start (demografiska 

skillnader beskrivna). Lika 

bortfallsstorlek i båda grupperna. 

Svaghet: Liten studiepopulation, ökar 

risken för confounding faktorer trots 

randomisering. Låg generaliserbarhet. 

Måttligt bortfall. Powerberäkningen 

innan start gjordes bara på dental och 

denture plack scores och hade ej med 

mean tongue plack i beräkningen vilket 

kan ha gett studien lägre power. Låga 

dental och denture plackvärden vid 

start, ger interventionen lägre effekt. Ej 

helt lika grupper vid start, 

interventionsgruppen hade signifikant 

fler män jämfört med kontrollgruppen. 

Dubbelblindning var ej möjlig. 

Compliance var olika för olika 

boenden.  

Extern validitet: Klar 

Intern validitet: Acceptabel 

 

Medel kvalitet. 

Signifikant skillnad 

mellan grupperna efter 

6 månader gällande 

denture plaque där 

interventionsgruppen 

stod för en liten 

förbättring. Ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna 

gällande dental plaque 

index och tongue 

index. Hög signifikant 

skillnad kunde dock ses 

mellan olika 

vårdboenden.  

 

Interventionen kunde ej 

ensam som förklarande 

variabel 

tillmätas/förklara 

skillnaderna i 

placknivåer hos 

grupperna. Ingen 

ytterligare förklarande 

variabel hittades.  
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 BILAGA 5 Sid 4 (15) 

Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Ekstrand, K., Martignon, 

S., Holm-Pedersen, P. 

 

Development and 

evalutaion of two root 

caries controlling 

programmes for home-

based frail people older 

than 75 years. 

 

The Gerontology 

 

(2008) 25: 67-75. 

 

Danmark 

Att utforma och 

undersöka 

validiteten av ett 

instrument för att 

bedöma 

förändringar på 

tändernas rotytor 

samt att utvärdera 

effekten av två 

olika 

tillvägagångssätt 

för att kontrollera 

rotkaries hos äldre 

personer i eget 

boende.  

Longitudinell experimentellstudie. 

Inklusionskriterier: informerat samtycke, ålder 75 +, 

sköra äldre som behövde hjälp av 

omvårdnadspersonal, minst fem egna tänder kvar.  

Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 

Urval: Sjuksköterskan i valt område i Köpenhamn 

frågade lämpliga deltagare. Ej beskrivet hur många 

totalt som tillfrågades. 

Studiepopulation: Totalt 215 st. 140 kvinnor (69 %). 

Medelålder: 81,6 år. Medelvärde, antal tänder: 19,8 

st. Deltagarna delades slumpmässigt in i tre grupper. 

Grupp 1: 76 st. Grupp 2: 74 st. Grupp 3: 65 st. 

Bortfall: Grupp 1: 5 st. Grupp 2: 10 st. Grupp 3: 11 

st. Totala antal som slutförde studien: 189 st. Orsak 

till bortfall är ej angivet. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär (medicinsk, 

social bakgrund), salivprov, bedömning av buckalt 

plack (poäng 1-3), tandstatus bedömdes utifrån antal 

tänder och bedömning av rotytornas status (poäng 0-

6), 

Intervention: Grupp 1 fick besök av tandhygienist 1 

gång/ mån samt använde 1450 ppm fluortandkräm 

två ggr/dag. Grupp 2 borstade tänderna med 5000 

ppm fluor-tandkräm två ggr/dag. Grupp 3 borstade 

tänderna med 1450 ppm fluortandkräm två ggr/dag. 

Uppföljande bedömningar gjordes efter 8 månader. 

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

beskrivande och jämförande statistik. 

Styrka: RCT-studie. Grupp 2 och 3 

blindades, visste ej vilken tandkräm de 

erhöll. Pilotstudie gjordes innan studien 

påbörjades. Undersökare/bedömare var 

blindade till att inte veta vem som 

tillhörde vilken grupp. 

Svaghet: Ej likvärdiga grupper. Grupp 

1 och 2 visade signifikant högre grad 

av rotkaries vid start (65 % resp. 54 %) 

än grupp 3 (40%). Detta kan påverka 

resultatets styrka. Ej dokumenterat att 

poweranalys gjordes innan studiens 

start. Studien är sponsrad av Colgate 

Palmolive. Risk för bindningar och jäv 

föreligger. Det framgår inte hur många 

deltagare som exkluderades innan 

randomisering gjordes. 

Exklusionskriterier ej angivna. 

Bortfallsanalys ej gjord. Oklart om 

intra-bedömartest gjorts samt om 

bedömningsmetoden är validerad. 

Deltagarnas compliance är inte 

kontrollerat. 

Extern validitet: Osäker 

Intern validitet: Acceptabel 

 

 

Låg kvalitet. 

Signifikant 

minskning av aktiva 

rotkaries lesioner i 

grupp 1 och 2 jämfört 

med grupp 3. Ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupp 1 och 2 

kunde påvisas.  

 

I grupp 1 sågs 

signifikant minskning 

av rotkaries hos 8/10, 

hos grupp 2 sågs 

signifikant minskning 

av rotkaries hos 7/10, 

hos grupp 3 sågs 

progress av rotkaries 

(48 % försämrades 

under studien). 
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Jablonski, R.A., 

Therrien, B., Mahoney, 

E.K. Kolanowski, A., 

Gabello, M., Brock, A. 

 

An intervention to reduce 

care-resistant behavior in 

persons with dementia: a 

pilot study. 

 

Special Care Dentistry 

 

(2011) 31(3)77-87. 

 

USA  

 

Att testa 

genomförbarhet

en av en 

intervention 

designad för att 

minska 

motståndsbeteen

de vid utförande 

av munvård hos 

personer med 

måttlig- svår 

demenssjukdom

. 

Observationsstudie. Icke-experimentell kohortstudie. 

Inklusionskriterier: Minst två angränsande tänder kvar eller 

konsekvent användande av tandprotes, dokumenterad diagnos av 

Alzheimers sjukdom el. måttlig – svår demenssjukdom, ålder 65 

eller äldre, en historia av moståndsbeteende vid utförande av 

munvård, måttlig beroendegrad av omsorg/vård, minimal förmåga 

att utföra munvård självständigt.   

Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 

Urval: Deltagarna rekryterades från ett vårdboende i 

Pennsylvania. En sjuksköterska på boendet undersökte vilka 

patienter som mötte inklusionskriterierna. Instrument som 

användes för bedömning av funktionsgrad: Katz, och för att 

fastställa svårighetsgrad av demenssjukdom: Global Deterioration 

Scale (GDS).  

Studiepopulation: 7 st. Medelålder: 82,29 år. 6 st. kvinnor, en 

man.  

Bortfall: Inget. 

Datainsamlingsmetod: Oral Health Assessment Tool (OHAT), 

videoinspelning gjordes för mätning av Restistiveness to Care 

Scale (RTC) och dessa mättes i Care Resistant Behaviour/minute 

(CRBs/minute) enligt en given skala. 

Intervention: Test av interventionen ”Managing Oral Hygiene 

Using Threat Reduction (MOUTh).” Två veckors 

interventionsperiod. Mätning av OHAT-poäng vid start, efter en 

vecka och efter två veckor. Munvården under interventionen 

utfördes av forskarteamet morgon och kväll.  

Analysmetod: Resultatet analyserades med beskrivande statistik.  

Styrka: Validerade instrument. 

Intrabedömartest gjordes, 

reliabilitet visade acceptabel 

nivå. Inget bortfall. 

Svaghet: Liten studie, få 

deltagare, inte generaliserbar. 

Stor variation i ”care resistant 

behaviours” under pågående 

intervention även om trenden 

gick nedåt. Interventionen tog 

inte hänsyn till 

läkemedelsändringar eller 

infektioner som kan påverka 

variationer i beteendet. 

Strategierna som användes 

anpassades till individens 

behov och preferenser vilket 

kan vara svårt, ”trial and 

error”. Observationsstudier 

har begränsat bevisvärde. 

Begränsat vetenskapligt 

underlag. 

Extern validitet: Ej bedömbar 

Intern validitet: Ej bedömbar. 

 

 

Låg kvalitet. 

Efter en vecka sågs 

en signifikant 

förbättring av OHAT-

poäng. Efter två 

veckors intervention 

sågs ytterligare 

förbättring. Alla 

deltagare utom en 

förbättrade sina 

värden efter två 

veckors intervention.  

 

Medelvärdet av 

motståndsbeteenden 

minskade från 2,43 

CRBs/minute vid 

start till 1,09 

CRBs/minute efter 14 

dagars intervention.  
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 BILAGA 5 Sid 6 (15) 

Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

MacEntee, M.I., Wyatt, 

C.C.L., Beattie, B.L., 

Paterson, B., Levy-Milnes, 

R., MaCandless, L., 

Kazanjian, A. 

 

Provision of mouth-care in 

long-term care facilities: 

an educational trial. 

 

Community Dentistry and 

Oral Epidemiology 

 

(2007) 35: 25-34. 

 

Kanada 

 

 

 

Att bedöma 

effektiviteteten av 

ett pyramidbaserat 

utbildningsprogra

m för att förbättra 

munhälsan hos 

äldre boende på 

vårdboenden. 

Dubbelblindad experimentellstudie. 

Inklusionskriterier: Patienter på boenden för långtidsvård 

inom Vancouver, egna tänder kvar, kognitivt och 

psykiskt lämpliga för oral examination. 

Exklusionskriterier: Saknad av egna tänder, skörhet. 

Interventionsgrupp: 76 st. Kontrollgrupp: 76 st. 

Urval: Randomiserat kluster urval. 130 vårdhem, 14 st. 

valdes slumpmässigt ut, 7 st. vårdhem i vardera grupp. 

Studiepopulation: Interventionsgrupp: 59 st. medelålder: 

78,3 år. Kontrollgrupp: 68 st. medelålder: 79,9 år.  

Bortfall: Interventionsgrupp: - 8 st. Kontrollgrupp: - 3 st.  

Datainsamlingsmetod: Primärt: Mätning av oral debris 

och gingival inflammation. Sekundärt: Mätning av 

tuggpotential och nutritionsstatus. Instrument: The 

geriatric Simplified Debris index (GDI-S), Simplified 

Oral Hygiene Index. Body Mass Index (BMI), 

Malnutrition Indicator Score (MIS).  

Intervention: Interventionsgruppernas ansvariga 

sjuksköterska utbildades av tandhygienist, 

sjuksköterskan utbildade sedan vidare 

omvårdnadspersonalen. Sjuksköterskorna hade tillgång 

till tandhygienist 24 h/dygn vid behov. I kontrollgruppen 

fick omvårdnadspersonalen samma utbildning men utan 

uppföljning och utan tillgång till tandhygienistkontakt. 

Uppföljning efter 3 månader. 

Analysmetod: Resultatet analyserades med beskrivande 

och jämförande statistik. 

Styrka: RCT-studie. 

Klusterrandomiserat urval. Lika stora 

grupper vid start (demografiska 

skillnader ej beskrivna). 

Dubbelblindning.  

Svaghet: Kort interventionsperiod 

endast 3 mån.  Osäkerhet om grupperna 

är jämförbara. Bortfallet var större än 

beräknat, vilket ger minskad statistisk 

power. Måttligt bortfall (10-19%). Lågt 

personaldeltagande vid 

utbildningstillfället (endast 15 % av 

testgruppen, 22 % av kontrollgruppen). 

Två av sjuksköterskorna 

interventionsgrupperna misslyckades 

med att fullfölja interventionen och de 

ersattes inte. Pågående konflikt mellan 

personal och arbetsgivaren kan ha 

påverkat resultatet. Sjuksköterskorna i 

interventionsgruppen kontaktade ej 

tandhygienist en enda gång under 

pågående intervention.  Risk för 

Hawthorne-effekt i båda grupperna.  

Extern validitet: Trolig  

Intern validitet: Acceptabel 

 

Låg kvalitet. 

Ingen signifikant 

skillnad kunde 

efter 3 månader 

som kunde 

tillmätas 

interventionen. 
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Meurman, J.H., 

Päränen, P., Kirsti, K., 

Samaranayake, L. 

 

Effect of amine 

flouride-stannous 

flouride preperations 

on oral yeast in the 

elderly: a randomised 

placebo-controlled 

trial. 

 

The Gerontology 

 

(2009) 26: 202-209. 

 

Finland 

Att undersöka om 

användande av 

tandkräm och 

munskölj 

innehållande en 

kombination av 

amine-fluoride och 

stannous-fluoride 

(AmF-SnF2) kan 

kontrollera 

tillväxten av 

munsvamp 

(Candida) hos 

äldre. 

Longitudinell experimentellstudie. 

Inklusionskriterier: Sköta ADL självständigt, 

informerat samtycke. 

Exklusionskriterier: Klarar inte att sköta sin ADL 

självständigt. 

Urval: Deltagarna kom från ett vårdboende i 

Helsingfors. Studiepopulation: Totalt 194 st. 

undersöktes och delades slumpmässigt in i två grupper, 

interventionsgrupp 97 st. och kontrollgrupp 97 st. 136 

st. totalt fullföljde studien. Interventionsgrupp: 61 st. 

(63 %). Kontrollgrupp: 75 st. (77 %).   

Bortfall: Orsaker beskrivna. Interventionsgrupp: -36 st. 

Kontrollgrupp: -22 st.  

Datainsamlingsmetod: Identifiera svamp och bakterier i 

munnen med Oral rinse method (validerad metod) och 

salivprov. 

Intervention: Interventionsgruppen fick amine-fluoride, 

stannous-fluoride 2 ggr/dag. Kontrollgruppen fick 

placebopreparat. Tandkrämsprodukternas 

förpackningar kodades. Tandhygienist besökte alla 

deltagare med 1-2 månaders intervall under studiens 

gång, gav råd om användandet av produkterna. 

Sjuksköterskor på boendet registrerande deltagarnas 

compliance. Interventionen pågick i 8 månader. Prover 

tog vid start och vid 8 mån. 

Analysmetod: Resultatet analyserades med beskrivande 

och jämförande statistik. 

Styrka: RCT-studie. Likvärdiga 

grupper vid start. Powerberäkning 

gjordes innan studien påbörjades. 

Bortfallsanalys gjord. 

Svaghet: Randomiserings-förfarandet 

är inte beskrivet. Stort bortfall (30 

%). Låg compliance hos båda 

grupperna. Efter fyra månader 

använde endast 60 % av deltagarna i 

interventionsgruppen tandkrämen 

regelbundet, samma siffra i 

kontrollgruppen var cirka 70 %. 

Bristande följsamhet kan minska 

interventionens effekter liksom dess 

bieffekter. Detta av särskild vikt då 

ingen signifikant skillnad kunde 

påvisas. Presenterar resultat av 

effektmått som inte 

presenterats/beskrivits i metoddelen. 

Studiens hade större bortfall än 

förväntat vilket minskar studiens 

styrka. Liten studiepopulation, låg 

generaliserbarhet. 

Extern validitet: Osäker 

Intern validitet: Acceptabel 

 

Låg kvalitet. 

Ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna, dock kunde 

det påvisas en 

minskning av bakterier 

i saliven hos 

interventions-gruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen.  

 

I båda grupperna 

uppvisade deltagare 

med tandproteser högre 

värden av munsvamp 

än de deltagare utan 

tandproteser, både vid 

start och 8 månader 

senare. 

 

Signifikant minskning 

av mucosala lesioner 

hos 

interventionsgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen.  
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Nicol, R., Sweeney, M.P., 

McHugh S., Bagg, J. 

 

Effectiveness of health 

care worker training on the 

oral health of elderly 

residents of nursing homes 

 

Community Dentistry and 

Oral Epidemiology 

 

(2004) 33: 115-24 

 

Storbritannien 

 

Att utvärdera 

effekten av ett 

utbildningsprogram 

för 

omvårdnadspersonal 

med avseende 

munhälsa för äldre 

patienter på 

vårdboende.  

Longitudinell kvasiexperimentell studie.  

Inklusionskriterier: Patienterna var boende på 

avdelningen, samarbetsvillig, informerat samtycke.  

Exklusionskriterier: Patienter som ej var 

samarbetsvilliga eller ej kunde ge informerat 

samtycke. 

Urval: Tre vårdboenden och två vårdavdelningar i 

Wick, Skottland, valdes ut och delades in i två 

kohorter. Studiepopulation:  

Totalt: 78 st. Medelålder 84 år. Interventionsgrupp: 

39 st. Kontrollgrupp: 39 st. Bortfall: 16 st. ad 

mortem.  

Datainsamlingsmetod: Standardiserad bedömning 

av munhälsa med instrumenten: number of teeth 

present, the debris index, number of decayed teeth, 

denture cleanliness (good, acceptable, poor and 

very poor). Sekundärt: Oral hygiene frequency, 

bedömning av muntorrhet, mucosal disease, denture 

wearing habits, denture stomatitis.  

Intervention: Interventionsgruppens 

omvårdnadspersonal fick utbildning från start, 

kontrollgruppens omvårdnadspersonal fick 

utbildning först efter 9 månader. Uppföljning efter 

3, 9 och 18-månader.  

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

beskrivande och jämförande statistik.  

Styrka: Intervention- och 

kontrollgrupp. Personalen jobbade kvar 

på sina respektive avdelningar under 

hela studien. Blindade 

uppföljningsbedömningar. 

Svaghet: Ej randomisering. Liten 

studiepopulation på en avlägsen liten 

ort, låg generaliserbarhet. Compliance 

är inte dokumenterat/mätt. Oklart om 

grupperna var likvärdiga vid start. Risk 

för snedvridet resultat. 

Jämförelse/matchning mellan 

grupperna kunde inte göras av de båda 

grupperna med avseende ålder, kön, 

sjukdom då vårdhemmens olika 

avdelningar hade olika inriktning ex. 

stroke, demens etc. Måttligt bortfall. 

Inget intra-bedömartest är gjort, risk 

för subjektiv bedömning. Många 

resultat beskrivna med effektmått som 

ej är beskrivna i metoddelen. Rörig 

resultatdel.  

Extern validitet: Trolig  

Intern validitet: Acceptabel 

 

Låg kvalitet. 

Signifikant 

förbättring av 

denture hygiene hos 

interventionsgruppe

n jämfört med 

kontrollgruppen 

efter både 3 och 18 

månader. För 

kontrollgruppen 

sågs ingen 

signifikant skillnad. 

Signifikant fler 

patienter fick hjälp 

att utföra 

munhygien hos 

båda grupperna 

efter att personalen 

genomgått 

utbildning. 
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Peltola, P., Vehkalahti, M.M., 

Simoila, R. 

 

Effects of 11-month 

interventions on oral 

cleanliness among the long-

term hospitalised elderly 

 

The Gerontology 

 

(2007) 24: 14-21  

 

Finland 

Att studera effekter av 

interventioner gjorda 

för oral renlighet hos 

hospitaliserade äldre. 

Longitudinell kvasiexperimentell studie. 

Inklusionskriterier: Egna tänder och/eller 

hel/delprotes.  

Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 

Urval: Totalt 260 st. från ett sjukhus för kroniskt 

sjuka äldre i Helsingfors undersöktes. 

Studiepopulation: 205 st. inkluderades och 

delades in i tre grupper A, B och C. Medelålder: 

83 år. 76 % kvinnor. Grupp A: 72 st., grupp B: 

67 st., grupp C: 66 st.   

Bortfall: 75 st. ad mortem. 

Datainsamlingsmetod: Instrument, Visible 

Plaque Index.  

Intervention: Grupp A och B var 

interventionsgrupper. I grupp A utförde 

tandhygienist munvård var 3:e vecka. I grupp B 

tränades sjuksköterkor upp för att utföra 

munvård. Grupp C var kontrollgrupp. 

Interventionen pågick under 11 månader. 

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

beskrivande och jämförande statistik.  

 

 

 

Styrka: Interventions- och 

kontrollgrupp. Blindning av 

undersökare. 11 månaders 

interventionsperiod. 

Svaghet: Ej randomisering. Stort 

bortfall och ej jämförbar 

kontrollgrupp, kan snedvrida 

resultatet. Grupp C var ej 

likvärdig med övriga grupper, 

deltagarna var mer hjälpberoende 

än i de andra grupperna. Mer än 

hälften av deltagarna i grupp C 

var totalt hjälpberoende. Anhöriga 

informerades om studiens syfte 

vilket kan ha påverkat deras 

känsla av ansvar för sina anhöriga 

vilket kan ha påverkat utfallet. 

Inget intrabedömar-

reliabilitetstest gjordes. Liten 

studie, låg generaliserbarhet. 

Extern validitet: Trolig 

Intern validitet: Acceptabel 

 

 

Låg kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

Alla grupper uppvisade 

förbättrad munhygien 

efter 11-månader, men 

grupp B uppvisade den 

mest framträdande 

signifikanta skillnaden; 

från 11 % med god 

munhygien vid start till 

56 % med efter 11-

månader. Även de med 

sämst munhälsa vid 

start i grupp B fick 

förbättrad munhygien 

efter 11-månader från 

att ha varit 80 % med 

dålig munhygien vid 

start till 48 % efter 11-

månader.  
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tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Samson, H., Berven, L., 

Strand, G.V. 

 

Long-term effect on an oral 

healthcare programme on 

oral hygiene in a nursing 

home. 

 

European Journal of Oral 

Sciences 

 

(2009) 117: 575-579. 

 

Norge 

Att undersöka om 

ett nytt 

munhälsovårdprogr

am  kunde förbättra 

eller bibehålla 

munhygienen hos 

de äldre boende på 

vårdboenden. 

Upprepad tvärsnittsstudie. 

Inklusionskriterier: Informerat samtycke, egna 

tänder kvar och/eller hel/delvis tandprotes.  

Exklusionskriterier: Ej samarbetsvilliga, om 

Mucosal Plack Index ej var applicerbart på 

patienten.  

Urval: 100 st. patienter på ett vårdboende i Norge 

undersöktes vid start år 2002.  

Studiepopulation: Vid start: 88 st. 74 kvinnor, 14 

män. 88 % av dessa deltog. Efter 3 månader: 87 

st. 

Efter 6 år: Totalt 88 st. 69 kvinnor, 19 män. 92 % 

av dessa deltog. 

Bortfall: Vid start 12 st., vid uppföljning 8 st.  

Datainsamlingsmetod: Mucosal Plaque index 

Score (MPS), 2-4 good/acceptable, 5-8 gradually 

deteriorating/unacceptable.   

Intervention: Implementering av ett 

munhälsovårdprogram på vårdboende, nya 

riktlinjer, teoretisk och praktisk utbildning för 

vårdpersonalen, munhälsokort och el-tandborstar 

och annat adekvat munvårdsmaterial till 

patienterna. Regelbundna munhälsobedömningar 

av tandhygienist var 6-18 månad beroende på 

patientens riskfaktorer. Uppföljande mätningar 

gjordes vid start, efter 3 månader och efter 6 år. 

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

beskrivande och jämförande statistik. 

Styrka: Inter-examinertest gjordes, 

minskad risk för subjektiv 

bedömning. 

Utvärderingarna/uppföljningarna 

gjordes oannonserat.  

Svaghet: Ingen kontrollgrupp. Icke-

randomiserat pre- och posttest. One 

group pre-posttest är inte alltid 

upprepningsbara, andra yttre faktorer 

kan påverka resultatet. Ev. 

sammanföll interventionen med 

någon annan viktig förändring, 

rivaliserande förklaring? I så fall 

minskad styrka till interventionen. 

Oklart om uppföljningen gjordes på 

samma individer eller nya, inte 

beskrivet. Risk för Hawthorne effekt, 

personalen medvetna om sin roll i 

studien. Svårt avgöra vad som är 

effekt av interventionen och vad som 

är effekt av personalens medvetenhet 

och motivation. Liten 

studiepopulation, låg 

generaliserbarhet. 

Extern validitet: Ej bedömbar 

Intern validitet: Osäker 

 

Låg kvalitet. 

Signifikant förbättrade 

munhygienvärden 

kunde ses efter tre 

månader och efter 6 år 

efter att 

munhälsovårdprogram

met introducerades. 

Innan studien 

påbörjades hade endast 

36 % av patienterna 

acceptabla 

munhygienvärden 

(MPS 4 el. lägre), efter 

6 år var den siffran 70 

%.  

 

Personer med 

demensdiagnos 

uppvisade signifikant 

förbättrade 

munhygienvärden 

jämfört med individer 

med oklar kognitiv 

svikt (utan diagnos) vid 

uppföljningen efter 6 

år. 
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Sjögren, P., Kullberg, E., 

Johansson, O., Herbst, B., 

Forsell, M. 

 

Evaluation of dental hygiene 

education for nursing homes. 

 

Journal of Advanced Nursing 

 

(2010) 66(2) 345-349. 

 

Sverige 

Utvärdering av 

långtidseffekterna 

av munhälsan hos 

patienter på 

vårdboende ett 

och ett halvt år 

efter att 

vårdpersonalen 

fått utbildning i 

tandhygien. 

Longitudinell utvärderande 

observationsstudie.  

Inklusionskriterier: Alla patienter på boendet 

som hade nedre högra, centrala och laterala 

framtänder och hörntand kvar (tänder nr. 41, 

42, och 43) inkluderades. 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 

Urval: Alla patienter, totalt 114 st., på 

boendet undersöktes vid denna 

uppföljandestudie. 41 st. inkluderades.   

Studiepopulation: 60 st. (14 män, 46 

kvinnor, ålder 69-99 år) inkluderades i 

studien år 2006. Vid uppföljande studie 1,5 

år senare inkluderades 41 st. (12 män, 29 

kvinnor, ålder 69-99 år).  

Bortfall: Ej beskrivet. 

Datainsamlingsmetod: Dental Plaque Index 

(Silness & Löe).  

Intervention: Tandhygienutbildning för 

vårdpersonal, som bestod i både teoretisk 

och praktisk handledning samt 

gruppdiskussioner om att utföra munvård. 

Uppföljandebedömningar efter 1,5 år. 

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

beskrivande och jämförande statistik.  

Styrka: Samma personalgrupp vid 

uppföljning. Standardiserat validerat 

mätinstrument användes.  

Svaghet: Ingen kontrollgrupp. Liten 

studiepopulation, låg 

generaliserbarhet. Ej redovisat hur 

många som fått utbildning av 

personalen varken vid start el. 

uppföljning. Inget utgångsvärde av 

plack finns att jämföra med innan 

interventionen. Första värdet togs 2-3 

månader efter utbildning. Svårt 

avgöra om det verkligen var 

utbildningen som gav effekt eller om 

andra faktorer spelade in. Studien 

genomfördes på ett välorganiserat 

demensboende med vana av besök 

från tandhygienist sedan tidigare och 

är ej representativt för alla 

vårdboenden. Stort bortfall, - 19 st. 

Oklart om uppföljningen är gjord på 

samma individer som vid start eller 

inte. Inget intra-bedömartest är gjort, 

risk för subjektiv bedömning.  

Extern validitet: Osäker 

Intern validitet: Osäker 

 

Låg kvalitet 

Medianvärdet för dental 

plaque index hade inte 

förändrats efter 1,5 år.  

 

Statistisk signifikant 

minskning av användande av 

el-tandborste från 58 % till 

32 % 1,5 år efter 

utbildningen. 

Statistisk signifikant 

minskning av användande av 

klorhexidin gluconate 1 % 

gel, från 82 % till 61 % 1,5 

år efter utbildningen. 
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 BILAGA 5 Sid 12 (15) 

Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Van der Putten, G.J., 

Mulder, J., De Baat, C., De 

Visschere, L.M, 

Vanobbergen, J.N. Schols, 

J.M. 

 

Effectiveness of 

supervised implementation 

of an oral health care 

guideline in care homes; a 

single-blinded cluster 

randomized controlled 

trial. 

 

Clinical Oral 

Investigations 

 

(2012) [Epub ahead of 

print] Published online 28 

July 2012 

 

Belgien  

Att bedöma 

effekten av en 

övervakad 

implementering 

av “Oral health 

care guideline for 

Older people in 

Long-term care 

institutions” 

(OGOLI). 

Enkelblindad experimentellstudie.  

Inklusionskriterier: Informerat samtycke, egna tänder 

eller del/helprotes, fysiskt lämpliga för undersökning, 

förväntas bo kvar hela interventionstiden dvs. 6 mån. 

Exklusionskriterier: Dagvård, korttidsplats, komatösa, 

terminalt sjuka, uttrycker verbalt eller fysiskt motstånd 

mot att undersökas. 

Urval: Klusterrandomiserat urval. 12 vårdboenden 

valdes slumpmässigt ut, 6 st. i vardera grupp. 

Studiepopulation: Totalt: 342 st. Interventionsgrupp: 

177 st. Kontrollgrupp: 166 st. Medelålder: 80,4 år.  

Bortfall: Interventionsgrupp: 62 st. Kontrollgrupp: 49 

st.  

Datainsamlingsmetod: Primärt: Dental Plaque Index 

(Silness & Löe), Denture Plaque score (Augsburger & 

Elahi). Frågeformulär (medicinsk bakgrund, 

kognition/minne, funktionsförmåga). 

Intervention: Implementering av munhälsoriktlinjer 

och ett munhälsoprotokoll, praktisk och teoretisk 

utbildning av personal, munhälsomaterial till 

patienterna, uppföljning var 6:e vecka. 
Sjuksköterskorna informerades inte vilka patienter som 

deltog i studien, och undersökare slumpades till att 

undersöka antingen kontrollgruppen el. 

interventionsgruppen vid start och vid uppföljning. 

Analysmetod: Resultatet analyserades med beskrivande 

och jämförande statistik samt med flernivåanalyser. 

Styrka: RCT-studie. 

Klusterrandomiserad studie minskar 

risken för kontamination 

(informationsbias) mellan grupper, 

samt minskar risken för selektionsbias. 

Likvärdiga grupper vid start 

(demografiska skillnader beskrivna). 

Lika stort bortfall i båda grupperna. 

Blindning av vårdare och undersökare. 

Kalibrerade undersökare (är dock inte 

beskrivet hur och på vilket sätt).  

Svaghet: Powerberäkning innan start 

räknade med 20 % bortfall. Slutligt 

bortfall blev 32 % vilket ger studien 

mindre styrka. Klusterrandomiserade 

studier kräver mer avancerade 

statistiska analysmetoder. Grupperna 

behöver vara ganska stora för att 

utfallet ska vara någorlunda 

tillförlitligt. Pyramidbaserat 

utbildningsprogram, oklart hur många 

som fått utbildning av personalen totalt 

sett. 

Extern validitet: Klar 

Intern validitet: Acceptabel 

 

Medel kvalitet. 

Interventionsgruppe

n visade signifikant 

förbättrade denture 

plaque scores efter 

6 månader jämfört 

med 

kontrollgruppen.  

Denna effekt kunde 

bekräftas i en 

anpassad mixad 

analys (multilevel 

mixed model 

analyses) som 

visade signifikant 

skillnad för denture 

plack men effekten 

av interventionen 

var begränsad. 
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Författare  

Artikelns titel, tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Willumsen, T., Solemdal, K., 

Wenaasen, M., Ögaard, B. 

 

Stannous fluoride in dentifrice: 

an effective anti-plaque agent in 

elderly? 

 

The Gerontology 

 

(2007) 24: 239 – 243 

 

Norge 

Att undersöka 

skillnader I 

plackackumulati

on hos äldre 

patienter som 

använder 

antingen 0,2 % 

sodium flouride 

(NaF) eller 0,4 

% stannous 

fluoride (SnF2). 

Dubbelblindad cross-over studie.  

Inklusionskriterier: Minst 8 tänder kvar, kunna 

utföra daglig munhygien utan assistans, ingen 

professionell tandhygien under pågående 

testperiod. 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 

Urval: 40 st. sköra äldre kvinnor på ett 

seniorboende i Oslo tillfrågades att delta.  

Studiepopulation: 32 st. inkluderades. 

Medelålder: 88,7 år. Bortfall: 4 st. exkluderades, 4 

st. hoppade av. 

Datainsamlingsmetod: Plaque Index (PI), 

Gingival Index (GI). 

Intervention: Jämförelse av två tandkrämer 

innehållande 0,2 % sodium flouride (NaF) eller 

0,4 % stannous fluoride, i övrigt identiska. Efter 

munhygienbedömning gjorts delades deltagarna 

slumpmässigt in i två grupper, grupp A och B, 

och fick prova respektive tandkräm i fyra veckor 

och därefter byta och prova ytterligare fyra veckor 

med nästa tandkräm. Munbedömning gjordes vid 

start, efter fyra veckor och efter två månader. Alla 

deltagare fick profylaktisk rengöring av tänderna 

innan studiens start.  

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

beskrivande och jämförande statistik.  

 

Styrka: Dubbelblindad cross-

over design. Trots få deltagare, 

är det många som deltar i 

prövningen (32 x 2 = 64 st.) 

Likvärdiga grupper, då 

deltagarna är sina egna 

kontroller.  

Svaghet: Ingen ”wash-out” 

period mellan prövningarna 

(Liten effekt på PI-värdet, GI-

värdet däremot kan ha påverkats 

enligt forskarna). 

Kort interventionsperiod, endast 

fyra veckor. Liten 

studiepopulation, låg 

generaliserbarhet. Risk för 

”carry-over effect” när samma 

grupp blir exponerad två gånger. 

Deltagarna kan ta intryck/bli 

påverkade av erfarenheten i den 

första.  

Extern validitet: Trolig 

Intern validitet: God 

 

 

Medel kvalitet. 

 

 

 

 

Båda grupperna uppvisade 

minskade plackvärden efter 

fyra veckors behandling.  

 

Tandkräm med stannous 

flouride 0,4 % (SnF2) visade 

signifikant minskning av 

plack generellt jämfört med 

sodium flouride (NaF) när 

grupperna jämfördes.  
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Wyatt, C.C.L. 

 

A 5-year follow-up o folder 

adults residing in long-term care 

facilities: utilisation of a 

comprehensive dental 

programme. 

 

The Gerontology 

 

(2009) 26: 282-290. 

 

Kanada 

Att jämföra äldre på 

vårdboenden som fått 

tandvård med de på 

vårdboende som inte fått 

tandvård under ett 

pågående geriatriskt 

tandvårdsprogram under 5 

år.  

Observationsstudie. Fall-kontrollstudie 

(retrospektiv). 

Inklusionskriterier: Äldre boende på intermediär 

mixad avdelning eller långtidsvård. 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet.  

Urval: Totalt 799 st. undersöktes initialt. 

Medelålder: 80 år. Efter fem år kvarstod 139 st. 

(17 %) att följa upp. 83 st. av de inkluderade 

fick någon form av munvårdsbehandling under 

dessa fem år. 56 st. fick ingen behandling alls 

förutom den årliga kontrollbedömningen som 

gjordes.  

Studiepopulation: 139 st. Medelålder, 

Interventionsgrupp: 78,9 år. 70 % kvinnor. 

Kontrollgrupp: 80,3 år. 84 % kvinnor. 

Bortfall: -660 st. under fem år (83 %). 

Datainsamlingsmetod: Munhälsobedömning 

gjordes med instrumentet CODE (an index of 

Clinical Oral Disorders in Elders). 

Intervention: The Geriatric Dentistry 

Programme implementerades från år 2002 med 

syftet att erbjuda och integrera tandvården till 

äldre på vårdboenden. Tandläkarbedömning 

initialt, bedömde om patient hade behov av 

behandling eller ej. De som accepterade 

behandling fick det. Munvårdsbedömningar 

gjordes sedan årligen under fem år. 

Analysmetod: Resultatet analyserades med 

beskrivande och jämförande statistik. 

 

Styrka: Lång interventionstid. 

Ingen skillnad i medelålder 

och medicinsk bakgrund vid 

initial bedömning år 2002 

(män fick behandling i högre 

utsträckning än kvinnor under 

5 år).  

Svaghet: Retrospektiv 

observationsstudie ger ökar 

risken för selektionsbias 

eftersom deltagarna plockas i 

efterhand, det är även svårare 

att kontrollera alla potentiella 

förväxlingsfaktorer vilket ökar 

risken för orsaksförväxling. 

Inget intra-bedömartest 

gjordes r/t sköra äldre, lägre 

reliabilitet. Stort bortfall. 

Studien gjordes på patienter i 

intermediär och ”extended 

long-term care”. Låg 

generaliserbarhet.  

Extern validitet: Osäker 

Intern validitet: Acceptabel 

 

 

 

Låg kvalitet. 

CODE-värdena 

förbättrades 

signifikant hos 

gruppen som fått 

behandling jämfört 

med gruppen som 

inte fick någon 

behandling. 
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Författare Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Wårdh, I., Berggren, U., 

Andersson, L., Sörensen, S. 

 

Assessments of oral health 

care in dependent older 

persons in nursing facilities. 

 

Acta Odontologica 

Scandinavica 

 

(2002) 60(6) 330-6 

 

Sverige 

 

 

Att utvärdera effekten av 

ett utbildningsprogram 

med undervisning för 

omvårdnadspersonal på 

vårdboenden samt 

undersöka både de boendes 

och vårdpersonalens 

attityder, uppfattningar och 

upplevelser av munhälsa. 

Longitudinell kvasiexperimentell studie. 

Inklusionskriterier: Ej beskrivet. 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 

Urval: Totalt: 97 st. Studiepopulationen 

valdes ut från ett vårdboende och 

avdelningarna delades in i två grupper. 

Studiepopulation: Totalt: 97 st. 

Medelålder: 79,8 år. 62 % kvinnor. 

Interventionsgrupp: 48 st. Kontrollgrupp: 

48 st.  

Bortfall: Interventionsgrupp: 14 st. 

Kontrollgrupp: 21 st.  

Datainsamlingsmetod: Primärt: Mätning 

av plack och grad av 

tandköttsinflammation med Mucosal 

Plaque Score (MPS), Sekundärt: 

Kvalitativ delstudie med semistrukturerat 

frågeformulär om uppfattningar och 

attityder till patienter, Dental coping 

belief scale (DCBS) till personalen. 

Intervention: Utbildningsprogram för 

omvårdnadspersonal på vårdboende.  

Analysmetod: Resultatet analyserades 

med beskrivande och jämförande 

statistik och semistrukturerade intervjuer 

analyserades med innehållsanalys.  

 

Styrka: Intervention- och kontrollgrupp. 

Samma tandhygienist utförde alla 

undersökningar, Inter-axaminer test 

gjordes på 23 av undersökningarna, 

visade 90 % reliabilitet. 

Svaghet: Utbildningsprogrammet är inte 

beskrivet alls, oklart hur många som fått 

utbildning. Inklusions- och 

exklusionskriterier är ej beskrivna. Liten 

studiepopulation. Ej randomisering. Låg 

generaliserbarhet. Stort bortfall. Bortfall 

ersattes av nya patienter. Endast 17 st. av 

originaldeltagarna var kvar i 

kontrollgruppen efter 18-månader 

respektive 14 st. originaldeltagare kvar i 

interventionsgruppen. Studien 

genomfördes vid en tid av 

omstruktureringar på vårdboendet vilket 

kan förklara det stora bortfallet, då 

många flyttade till andra avdelningar.  

Extern validitet: Trolig 

Intern validitet: Osäker 

 

Låg kvalitet. 

Ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna med 

avseeende 

munhygien fanns 

efter 18 månader. 

 

Mätbara skillnader 

kunde ses hos 

interventionsgruppe

n med avseende 

intresse att få hjälp 

med munhygien och 

tandvård samt 

medvetenhet om 

kostnader och 

möjligheter till 

vård. 

 

 

 


