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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Allt fler patienter på äldreboende lever längre på och har kvar sina egna tänder. 

Ifall en god munvård inte upprätthålls kan sjukdomar i munhålan uppstå, detta kan skapa 

lidande till patienter vilket påverkar deras livskvalitet och välbefinnande. Vårdpersonal har 

ansvar att förebygga, åtgärda och förhindra att sjukdomar uppstår i munhålan. Problem: 

Munvård till patienter på äldreboende uppfattas vara en bristande vårdaktivitet, detta 

genererar i uppkomst av följdsjukdomar och andra konsekvenser till patienter. Syfte: Syftet 

är att göra en översikt över omvårdnaden av munhälsan hos patienter på äldreboende. 

Metod: En allmän litteraturöversikt med fyra artiklar med kvalitativ metod, fyra med 

kvantitativ metod och två med mixad metod. Resultat: Anledningar som påverkade 

vårdpersonal att utföra munvård var utbildning och kunskap, attityder och 

arbetsförutsättningar. Regelbundna utbildningar ökade vårdpersonals kunskap och 

förståelse kring vikten av munvård. Den ökade kunskapen och förståelsen ledde till bättre 

attityder, de förändrade attityderna och förståelsen ledde till att munvård blev utfört även 

fast vårdpersonal ansåg att deras tid inte räckte till. Slutsats: De funna anledningarna vilka 

framkommit kan bidra till att patienter på äldreboende får ett ökat välbefinnande och 

vårdpersonals självkänsla kan bli bättre kring utförandet av munvård.  

 

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, munvård, vårdpersonal, äldre, äldreboende 

  



ABSTRACT 

Background: An increasing number of patients in nursing homes live longer and still have 

their natural teeth. Without good oral care, mouth diseases can occur. This can cause 

suffering and affect elderly patient’s quality of life and their well-being. Nursing staff have the 

responsibility to prevent and remediate diseases that occur in the oral cavity. Problem: The 

oral care of the patients, in particular those who reside in nursing homes, seem to be 

insufficient. This generates both secondary diseases and other consequences for the patients. 

Aim: The aim is to make an overview of the care of oral health in patients in nursing homes. 

Method: A general literature-overview was made consisting of four articles using a 

qualitative methodology, four articles with a quantitative methodology, and two articles using 

a mixed-method methodology. Results: Reasons that affected the nursing staff to perform 

oral care were education and knowledge, attitudes and working conditions. With regular 

training nursing staff increased their understanding and knowledge about the importance of 

oral care and the increased knowledge and understanding led to better attitudes. In turn, 

changed attitudes and better understanding led to the providing of oral care, despite nursing 

staff felt that their time was not enough. Conclusion: These reasons can increase the well-

being of patients, in particular those who reside in nursing homes, as well as increase the 

self-esteem of nursing staff in how they are to perform oral care.  

 

Keywords: Elderly, literature-overview, nursing home, nursing staff, oral health 
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1 INLEDNING 

Munvård innefattar en del av den dagliga rutinen i den basala hygienen genom livet. Den 

genomförs varje dag utan att ägna det någon speciell tanke, tills den dagen utförandet av den 

inte längre är möjlig på grund av fysiska eller psykiska nedsättningar. Fysiska och psykiska 

nedsättningar kommer ofta med ålderdomen och är oftast inget människan kan påverka. 

Patienter på äldreboende är därför beroende av att vårdpersonal utför munvård åt dem när 

de inte längre klarar av att upprätthålla den själv. 

 

Det efterfrågade området kommer från njuravdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Krav 

och riktlinjer ställs på vårdpersonal att genomförandet av munvård sker på ett korrekt sätt 

för att patienter inte ska drabbas av följdsjukdomar eller att andra konsekvenser uppstår. 

Även vårdpersonal på andra inrättningar som i det dagliga arbetet kommer i kontakt med 

människor som behöver hjälp och stöttning i att upprätta munvård, kan med detta 

examensarbete förhoppningsvis öka sin kunskap om munvård. En god munvård är en 

byggsten till god hälsa samt ett gott välbefinnande. Detta examensarbete kan 

förhoppningsvis bli betydelsefullt för vårdpersonal arbetande på äldreboende. 

 

Författarna till detta examensarbete har arbetat inom äldreboende och har under det egna 

arbetet hamnat i eller reflekterat över situationer där munvård har visat sig inte bli utfört av 

olika anledningar. Intresset till att utföra detta examensarbete grundar sig därför i att öka 

den egna kunskapen och inge ökad kunskap till vårdpersonal, genom att ta del av tidigare 

forskning.  

2 BAKGRUND 

I avsnittet nedan kommer centrala begrepp beskrivas för att få en tydlig förståelse av 

innehållet i examensarbetet. Därefter följer en beskrivning av upprätthållandet av munvård, 

organisationers behov av vårdpersonal, lagar och riktlinjer, tidigare forskning samt teoretiskt 

perspektiv utifrån vårdvetenskaplig teori vilket slutligen mynnar ut i en problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

Munvård: Socialstyrelsen (2011) beskriver att munvård innefattar tandborstning minst två 

gånger dagligen samt användning av munskölj med fluorlösning efter varje borstning bör 
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vara kompletterande för upprätthållande av en god munvård (Socialstyrelsen, 2011). 

Vårdhandboken (2016) förklarar att en mjuk tandborste med kraftigt skaft bör användas vid 

varje borstning, finns avtagbara proteser ska dessa tas ut innan. Tandkrämen vid 

tandborstning bör innehålla fluor. 

 

Munhälsa: World Health Organization (WHO, 2012) beskriver munhälsa som är ett tillstånd 

där det inte förekommer någon smärta, infektion, sår eller andra sjukdomar i munhålan 

vilket påverkar den allmänna hälsan och livskvaliteten.  

 

Äldre: I Sverige beskrivs äldre vid 65 år och äldre (Nygren & Lundman, 2014). I detta 

examensarbete kommer äldre att benämnas som patienter därför det utgår ifrån 

sjuksköterskors perspektiv. Patient beskrivs enligt Socialstyrelsen (2007a) som en person 

som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.  

 

Anhörig: Beskrivs enligt Socialstyrelsen (2004) som en person inom familjen eller bland de 

närmsta släktingar. 

  

Äldreboende: Beskrivs som ett boende där äldre personer kan bo som är i behov av särskilt 

stöd. Det är en boendeform som är anpassad eller tillhandahåller bostäder tillsammans med 

insatser i form av vård och omsorg till äldre personer (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Vårdpersonal: Dunér och Blomqvist (2014) skriver att vårdpersonal är den yrkesgrupp 

arbetande i direkt arbete med patienten, vilket kan vara sjuksköterskor, undersköterskor och 

vårdbiträden. Sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården arbetar både direkt 

och indirekt med patienter. Sjuksköterskor har det yttersta omvårdnadsansvaret och har 

därför ansvar att undersköterskor och vårdbiträden utför omvårdnaden. Fokus ligger på 

sjuksköterskor men även undersköterskor och vårdbiträden räknas in i examensarbetet. 

2.2 Upprätthållande av god munvård 

En god munvård är en förutsättning till god munhälsa om inte andra omständigheter råder 

som till exempel sjukdom och läkemedelsbehandling, vilket har betydelse för det sociala livet, 

självkänslan och livskvaliteten. Allt fler blir äldre och behöver stöd och hjälp med det dagliga 

behovet av munvård och en tillfredsställande munhälsa. Den generation vilken nu närmar sig 

ålderdomen i Sverige har under sitt liv fått tillgång till tandvård, det har resulterat till att 

många idag har tandtekniska material och tandersättningar som till exempel lagningar, 

broar, kronor och implantat. Daglig munvård av dessa konstruktioner kräver omfattande 

vård och regelbundna kontroller för att upprätthållas (Vårdhandboken, 2016). Gil-Montoya 

och Ferreira de Mello (2015) skriver om munvård inte utförs på ett korrekt sätt till patienter 

kan det leda till sämre livskvalitet samt välbefinnande, vilket leder till känsla av åsidosatthet 

och sämre hälsa.  
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Sjukdomar i munhålan kan drabba patienter på äldreboende då de kan lida av muntorrhet, 

anledning till uppkomst av muntorrhet är svårigheter att själv sköta munvård eller 

läkemedelsanvändning. Vid muntorrhet minskar salivproduktionen och salivens kvalitet 

försämras. Muntorrhet ökar benägenheten att drabbas av sjukdomar i munhålan vilket 

innefattas av karies, tandköttsinflammation och svampinfektioner (Andersson, 2014). 

Genom att regelbundet avlägsna den naturliga plackbildningen i munhålan skapas en god 

munhygien, plack är en pålagring på tändernas framkant eller på tandköttet som går att 

skrapa bort (Vårdhandboken, 2016). Vid bristfällig munvård samlas mikroorganismer i 

munhålan, detta kan medföra att sjukdomar på tänder eller i tandkött uppkommer. Plack 

bildas i tandköttskanten och kan bilda tandsten på tandytan om den inte avlägsnas. Plack kan 

även leda till att en inflammation i tandköttet skapas, då blir tandköttet svagt rosafärgat, 

svullet, ömt och lättblödande. Om plack inte tas bort från tanden kan det leda till 

tandlossning eller karies. En felaktig tandborstningsteknik där man borstar för hårt kan leda 

till att rothinnan på tänderna blottläggs och karies kan lättare bildas (Andersson, 2014; 

Vårdhandboken, 2016). Karies innebär att bakterier bildar syror på tandytans emalj och hål i 

tanden uppstår (1177 Vårdguiden, 2017). Regelbundna munhygienvanor bör upprätthållas 

för att minska risken att utveckla orala sjukdomar (Lindqvist, Seleskog, Wårdh & Von 

Bültzingslöwen, 2012). 

Munhälsobedömning till patienter på äldreboende är en viktig del för att uppmärksamma 

bristande munhälsa. Andelen patienter som lider av sjukdomar eller har 

funktionsnedsättningar där deras välbefinnande och vardagliga liv påverkas ökar med 

stigande ålder. Att vara beroende av andras hjälp upplevs för patienter begränsande 

samtidigt som det ges möjlighet till gemenskap. Innebörden av att vara beroende av vård 

beskrivs av en kamp av maktlöshet, värdelöshet, ensamhet och hot vilket uppkommer av att 

inte få den vård som krävs i det vardagliga livet. Omvårdnad till patienter innebär att 

kompensera för funktionsnedsättningar och förluster den åldrande kroppen har medfört. Det 

innebär att stärka inre och yttre resurser, skapa upplevelse av mening och helhet till patienter 

(Nygren & Lundman, 2014). 

 

Andersson (2014) skriver att i vårdpersonals arbetsuppgifter på äldreboende ingår det att 

kontinuerligt kontrollera patienters munhälsa och vilka risker som finns där munhälsan kan 

påverkas negativt. Sjuksköterskor ansvarar för att en bedömning av munhålan genomförs, 

dokumenteras, åtgärdas och utvärderas oavsett vilken yrkeskategori som utför munvård. För 

att kunna identifiera riskfaktorer och bedöma munhälsan har ett bedömningsinstrument 

tagits fram för att underlätta bedömningen för vårdpersonal. Detta instrument kallas för 

Revised Oral Assessment Guide (ROAG). ROAG omfattar nio olika områden där röst, läppar, 

munslemhinnor, tunga, tänder, proteser, tandkött, saliv och sväljning bedöms. Utifrån en 

bedömning av områdena sker en gradering på en tregradig skala utifrån symtombilden. Där 

ett på skalan innebär en hälsosam munstatus, två betyder måttliga förändringar i munhålan 

och tre innebär allvarliga problem i munhålan vilket kräver åtgärd av tandvårdsklinik. 

Upptäcks andragradiga problem i munhålan sätts åtgärder in på boendet för att sedan 

utvärdera om de gett effekt. ROAG är ett bedömningsinstrument och ingår i Senior Alert, 

vilket är ett kvalitetsregister för vård och omsorg och är nationellt.  
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2.3 Behov av vårdpersonal inom vård och omsorg 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2015) blir allt fler äldre och en växande befolkning leder 

till att utbildad vårdpersonal inom vård- och omsorg kommer saknas. År 2035 kommer det 

saknas 160 000 utbildad vårdpersonal inom vård- och omsorg. Behovet av vårdpersonal i 

framförallt äldreomsorgen beräknas öka kraftigt då 40-talisterna år 2020 kommer upp i den 

mer vårdbehövande åldern 80 år och äldre. Bristsituationen av vårdpersonal som råder idag 

förväntas vara oförändrad vid år 2035. Annetorp Hörnsten och Bergström-Levander (2002) 

skriver att efterfrågan på vårdpersonal ökar men tillgången av vårdpersonal minskar. Det är 

fler som går i pension än vad det är nyexaminerade inom yrket i hälso- och sjukvården samt 

äldreomsorgen. Bristen på vårdpersonal kommer att förvärras, framförallt kommer bristen 

på vårdpersonal inom äldreomsorgen öka. Hälften av de arbetande inom äldreomsorgen idag 

saknar vårdutbildning. Behovet av vårdpersonal inom äldreomsorgen växer och dagens redan 

stora brist på vårdpersonal gör att situationen inom äldreomsorgen förvärras. 

2.4 Lagar och riktlinjer 

Regeringen har beslutat att Socialstyrelsen ska arbeta fram riktlinjer till hälso- och 

sjukvården hur god munvård ska utföras. Socialstyrelsen kommer med uppdateringar och 

kompletteringar till riktlinjerna för munvård regelbundet. Socialstyrelsen redovisar detta för 

regeringen för att visa hur dessa påverkar praxis inom området (Socialstyrelsen, 2011). 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står det att ett av hälso- och sjukvårdspersonalens 

ansvarsområden är att förebygga ohälsa. Socialstyrelsen (2007b) beskriver hälso- och 

sjukvårdspersonal med personer som utför sitt yrke inom hälso- och sjukvården. I 

Tandvårdslagen (SFS 1985:125) står det förklarat att alla landsting och kommuner har en 

skyldighet att se till att alla personer oavsett boendeform och behov av vård- och 

omsorgsinsatser ska bli erbjudna en god tandvård. Sjuksköterskor ska identifiera patienter 

på äldreboendes munhälsoproblem för att bedöma om de är berättigade ett kostnadsfritt 

hembesök av tandvårdspersonal. Dem sjuksköterskor anser är berättigade kommer årligen 

att få ett kostnadsfritt besök av tandvårdspersonal i sitt boende. Med tandvård avses åtgärder 

för att förebygga, åtgärda och behandla sjukdomar och skador i munhålan.  

 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) beskrivs att sjuksköterskor självständigt i teamsamverkan har ansvar för omvårdnad av 

patienter. Sjuksköterskor ska också ansvara för beslut om patienters ökade möjligheter till att 

bibehålla, återfå eller förbättra dennes hälsa, uppnå livskvalitet och välbefinnande. 

Sjuksköterskor ska även hantera hälsoproblem, funktionsnedsättning eller sjukdom. I 

International Council of Nurses (ICN, 2014) etiska kod för sjuksköterskor beskriver att 

sjuksköterskor arbetar efter fyra grundområden vilket innefattar sjuksköterskan och 

allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt 

sjuksköterskan och medarbetaren. Sjuksköterskor har ansvar att fördela vård- och 

omsorgstjänster rättvist och visa respekt för patienten. Sjuksköterskor har också ansvar att 

bedöma andras kompetens vid delegering av vård- och omsorgstjänster, detta ska ske utan 
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att vårdandet äventyras. Sjuksköterskor ska också verka för ett gott samarbete mellan 

kollegor och medarbetare fungerar samt att alla respekteras (ICN, 2014). Rosén (2014) 

skriver att kvalitetsregister är vårdens sätt att identifiera tänkbara problem och skapa 

möjlighet till förändring. Framtagandet av kvalitetsregister och utvärderingen är inte 

tillräcklig om inte vårdpersonal är förändringsbenägen, engagerad samt innehar lokal 

kunskap om förändringsarbete. Med hjälp av kvalitetsregister ökar följsamheten till riktlinjer 

och systematiska förbättringsarbeten påbörjas. 

2.5 Tidigare forskning 

Nedan följer en beskrivning av tidigare forskning kring munvårds betydelse för patienter på 

äldreboende, vilka konsekvenser en bristande munvård kan leda till följt av anhöriga och 

patienters perspektiv på vårdpersonals bemötande. 

2.5.1 Munhälsans betydelse 

Daly och Smith (2015) påvisar att en god munvård gör det möjligt för patienter att äta, prata 

och umgås vilket leder till en bättre allmän hälsa, livskvalitet och näringsintag till patienter. 

Vissa patienter behöver uppmuntras eller påminnas om daglig munvård och andra behöver 

stöd och hjälp i utförandet. Tänderna ska borstas med fluortandkräm och munskölj med 

fluorlösning bör användas då patienter idag ofta har kvar sina egna tänder, detta behöver ske 

två gånger dagligen. Lindqvist et al. (2012) skriver att en stigande ålder kan leda till ökat 

vårdbehov. Vårdpersonal anser att munhälsan är en viktig del i omvårdnaden, då den 

påverkar välbefinnandet och den allmänna hälsan. Van der Putten, De Visschere, van der 

Maarel-Wierink, Vanobbergen och Schols (2013) skriver att saliven i munhålan har en viktig 

roll för munhälsan. Saliven hjälper till med nedbrytning av föda samt håller munhålan och 

svalget fuktiga för att underlätta talet. Saliven skyddar även tänderna från att angripas av 

karies. 

2.5.2 Konsekvenser av bristande munhälsa och nutrition 

Tidigare har det nämnts av Daly och Smith (2015) att många patienter har kvar sina egna 

tänder, många riskfaktorer där hälsan påverkas ökar med åldern. Borreani, Jones, Scambler 

och Gallagher (2010) skriver att patienter har svårt att upprätta en god munvård då många 

får en nedsatt kognitiv förmåga. Det kan leda till att risken av att drabbas av sjukdomar i 

munhålan ökar. Det kan bidra till att patienter har ett ökat behov av att en god munhälsa 

upprätthålls, deras livskvalitet påverkas om hälsan försämras. Coker, Ploeg, Kassalainen och 

Fisher (2013) beskriver att om munvård inte utförs på ett korrekt sätt skapas en gynnande 

miljö för mikroorganismer i munhålan, det kan senare orsaka blödning och periodontala 

sjukdomar vilket kan utvecklas till periodontit. Periodontit är en inflammation vilket uppstår 

i tandköttet, risken att drabbas av det ökar i takt med åldern. Periodontit har ett snabbt 

sjukdomsförlopp vilket kan orsaka tandförlust och andra sjukdomar i munhålan. Om den 

försämrade munhälsan inte förändras kan det senare leda till andningssjukdomar, stroke, 
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osteoporos, diabetes och reumatoid artrit (Coker et al., 2013). Dahm, Braun och LeMaster 

(2015) beskriver sjukdomar som kan försämra munhälsan dessa sjukdomar är diabetes, 

hjärt-kärlsjukdomar, lunginflammation och psykiska störningar. De beskriver även att 23 % 

av patienter på äldreboende lider av periodontit eller andra sjukdomar periodontit kan 

medföra. Orsaken till det beror på flera faktorer till exempel kroniska sjukdomar, ålder, 

läkemedel och fysiska nedsättningar. Scannapieco och Cantos (2016) beskriver att en dålig 

munhälsa kan leda till ökad risk att drabbas av sjukdomar i munhålan. Patienter 

diagnostiserade med kronisk obstruktiv lungsjukdom kan vid dålig munhälsa bli försämrade i 

sjukdomen. För att känna välbefinnande och livskvalitet är det av betydelse att munhälsan är 

god, då risken för följdsjukdomar och försämring i redan diagnotiserade sjukdomar minskar. 

 

Chernoffs (2016) skriver att dålig nutrition leder till en dålig munhälsa och att en dålig 

munhälsa leder till dålig nutrition. Det är en viktig balans mellan god nutrition och god 

munhälsa för att båda ska uppfyllas. För att upprätthålla en god munhälsa krävs regelbundet 

intag av mat, vätska och en hälsosam balanserad kost. Skador och sår i vävnaden i munhålan 

leder till infektion och inflammation, vilket skapar hinder för tillräckligt intag av näring. Ett 

gott intag av näring hjälper till att långsamma processen att hamna i ett kroniskt tillstånd. 

Försämrat näringsintag kan förvärra kroniska tillstånd och kan därför bidra till en minskad 

livskvalitet till patienter på äldreboende. Undernäring är ett vanligt hälsotillstånd hos 

patienter på äldreboende, vilket ofta är kopplat till oförmåga att äta en näringsrik kost på 

grund av en dålig munhälsa. Van der Putten et al., (2013) skriver att det låga 

nutritionsintaget leder till att kroppen inte får i sig alla näringsämnen den behöver. Det i sin 

tur kan leda till sår och sprickor i mungiporna och blödning i munslemhinnan. 

 

Aspirationspneumoni är förknippad med sväljsvårigheter. Sväljsvårigheter kan orsaka att 

mat lagras i munhålan, vilket skapar en gynnande miljö för bakterier att föröka sig i och 

angripa munhålan. Bakterierna kan även spridas ner till luftvägarna och kan skapa en 

lunginflammation orsakad av aspirationen (Awano et al. 2008).  

2.5.3 Anhöriga och patienter på äldreboendes perspektiv 

Andersson, Pettersson och Sidenvall (2007) skriver att anhöriga till patienter på äldreboende 

upplever sig vara oroliga då patienters omvårdnadsbehov inte uppmärksammas av 

vårdpersonal. Anhöriga uppfattar att vårdpersonal förväntar sig att patienter ska be om den 

hjälp de behöver. Enligt anhöriga kan detta orsaka att patienter inte vågar eller förstår att de 

behöver be om den hjälpen, utifrån det skapas en oro hos de anhöriga. Vinsnes, Nakrem, 

Harkless och Seim (2011) skriver att de anhöriga ibland fick upplevelsen att vårdpersonal 

inte gjorde rätt prioriteringar i vårdandet på grund av den tidsbrist de utsattes för. Detta 

orsakar att vissa uppgifter slutfördes av vårdpersonal men att patienters vårdbehov inte 

tillfredsställs. 

Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) skriver att patienter på äldreboende upplever att 

vårdpersonals attityder är av betydelse för vårdandet. Relationen mellan vårdpersonal och 

patienter kan brista om vårdpersonal ger ett intryck av att vara dominanta och ointresserade. 

Det bidrar till att patienter inte litar på dem och det kan påverka utförandet av vården, det 
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kan även leda till en försämrad livskvalitet (Larsson et al., 2011). Larsson, Sahlsten, Sjöström 

och Plos (2007) har kommit fram till att patienter upplever att en god relation med 

vårdpersonal skapas när de inte utövar sin maktposition. Utan en god relation är när 

vårdpersonal är tålmodig och tar sig tid att lyssna på dem. Patienter förklarar att 

vårdpersonal kan ha mycket att göra och har därför inte tiden att lyssna på dem. Detta 

orsakar att det inte inges ett förtroende till vårdpersonal. Patienter upplever att vårdpersonal 

har brist på tid och att de inte uppfattar eller ser det behov som de behöver. 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Nedan presenteras relevanta vårdvetenskapliga begrepp ur Erikssons (1993; 1994) teorier 

kring lidande. Eriksson valdes för att hennes teorier kring de olika formerna av lidande är 

relevanta till patienter på äldreboende som kan komma att utsättas för lidande vid otillräcklig 

munvård. 

2.6.1 Vårdlidande 

Vårdlidande är enligt Eriksson (1994) ett lidande som skapas genom att människan upplever 

brist och/eller ofullkomligheter av vård och behandling. Vårdlidande kan visa sig när 

vårdpersonal utövar sin maktposition, vilket i sin tur leder till ett onödigt lidande. Människan 

som är beroende av vård blir åsidosatt och får lida i det tysta ensam. Den självklara 

värdigheten till människan kränks och upplevelsen av förödmjukelse samt förolämpning 

uppkommer i brist på att bli sedd och hörd i vårdandet. Människan tvingas stå utanför sitt 

eget vårdande utan att förstå och kunna påverka vården. Patienter som är beroende av att 

vårdpersonal hjälper dem med saker de inte längre klarar av i det dagliga livet blir lätt utsatta 

för ett vårdlidande. Ett vårdlidande kan även skapas om det finns vård fast det istället går 

över till tvångsvård. Det kan innebära att vårdpersonal utövar en viss vårdaktivitet utan att 

fråga eller informera människan det berör. Detta leder till att människan som blir utsatt 

känner ännu större maktlöshet och åsidosättande i bestämmandet över sitt eget vårdande. 

För att ett vårdlidande ska kunna undvikas bör vårdpersonal vara närvarande i situationen 

och mötet med människan. Vårdpersonal måste ha en önskan om att bli delaktig i 

människans berättelse. Eriksson (1993) skriver att en form av vårdlidande är när det saknas 

en verklig relation till vårdpersonal. Människan är i behov av en trygg relation där de inte 

känner sig hotade över att bli övergivna. När människan inte känner denna trygghet i 

relationen skapas ett vårdlidande. 

2.6.2 Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande är det lidande som skapas genom sjukdom eller behandling av sjukdom 

(Eriksson, 1994). Sjukdomslidande kan framträda hos människan genom fyra 

underkategorier: kroppslig värk, behandlingslidande, emotionella hinder och oförmåga 

(Eriksson, 1993). Enligt Eriksson (1994) har man under alla tider vetat att sjukdom och 

behandling kan åstadkomma lidande för människan genom att människan tillfogas smärta. 
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En vanlig orsak till lidande i samband med sjukdom är smärta men sjukdom medför inte 

nödvändigtvis smärta. Smärta är inte identiskt med lidande men relationen smärta-lidande 

är central och för att lindra lidande måste smärta reduceras. Den kroppsliga smärtan fångar 

hela människans uppmärksamhet och försvårar potentialen att bemästra sitt lidande. Den 

kroppsliga smärtan orsakad av sjukdom kan vara outhärdlig detta kan leda till att människan 

drivs till en andlig och själslig död. Kroppsligt, andligt och själsligt lidande orsakat av 

sjukdom och behandling är direkt uppenbart för vårdpersonal (Eriksson, 1994). De 

emotionella hindren uppstår när människan skapar en rädsla eller ilska att skada sig. Det kan 

även uppstå genom att sjukdomen orsakar att människan inte har krafter att förverkliga 

drömmar, detta kan kopplas ihop med livslidande (Eriksson, 1993). Inom vården finns 

många situationer där människan utsätts för förnedring, skuld och skam. Det uppstår vid 

behandling, sjukdom eller av människans egen upplevelse att känna sig misslyckad och inte 

förmår att påverka behandlingen. Förnedring, skam och skuld uppstår för människan i 

relation till sin sjukdom eller behandling. Dessa känslor uppstår eller förorsakas av 

fördömande vårdpersonal eller sociala sammanhang, detta lidande ligger nära vårdlidande. 

Känsla av skam och förnedring är något hela sjukvårdssystemet kan inge, människan tvingas 

till att köa, fråga, och söka fram information på eget bevåg. Lidandet bland patienter på 

äldreboende kan bli speciellt påtagligt då de lider av förluster av egna förmågor, anhöriga och 

vänner, delaktighet i sociala sammanhang och sitt fulla värde som människa (Eriksson, 

1994). 

2.6.3 Livslidande 

Livslidande uppstår när människan står inför ett lidande innefattande hela livssituationen. 

Det relateras till allt innefattande att leva och att vara människa bland andra människor, 

detta kan innebära allt från förlust att fullfölja sociala uppdrag och ett hot mot ens totala 

existens (Eriksson, 1993; 1994). Hotet mot existensen kan uppkomma när människan inte 

blir hörd, sedd eller förstådd av vårdpersonal (Eriksson, 1993). Det självklara med livet 

rubbas och blir plötsligt mer eller mindre taget ifrån människan. Den totala livssituationen 

kan förändras på många sätt, svår smärta och ett fysiskt lidande orsakar förlamning på hela 

människan. Plötsligt påtvingande av ändrad livssituation strider mot det naturliga och tid till 

att finna ett nytt sammanhang behöver ges. Känslan av att känna sig hel försvinner i flertalet 

delar av ett upplöst inre. Upplevelsen av att sakna värde och en uppgift med livet är något 

vilket ses inom vården. Människan ger upp och orkar inte längre kämpa, de ser sin situation 

hopplös. Att känna att man ska dö men inte veta när framkommer som ett oerhört lidande, 

upplevelse av förintelse och hot uppstår. Patienter på äldreboende innehar ofta ett 

livslidande, de känner sig ofta ensamma och deras livssituation har blivit omkastad 

(Eriksson, 1994). 

2.7 Problemformulering 

För patienter på äldreboende inom vård- och omsorg kan problem uppstå kring munvård. 

Problemet kan även förekomma på andra vårdenheter exempelvis om patienter blir 

inneliggande på sjukhus under en längre tid. Vårdpersonal på äldreboende har i sina 
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arbetsuppgifter skyldighet att utföra munvård till patienter när de inte längre klarar det 

själva. Tidigare forskning visar att patienter på äldreboende har en försämrad munhälsa. 

Vikten av att utföra munvård behöver belysas då en god munhälsa är av betydelse för 

näringsintag, livskvalitet, allmän hälsa och socialt samspel. Lagar och riktlinjer för 

vårdpersonals arbete beskriver att all vårdpersonal bär ansvar för upprätthållandet av en god 

hälsa hos alla patienter. Vårdpersonal kan enligt Erikssons orsaka olika former av lidande 

hos patienter på äldreboende genom att inte utföra munvård. Detta kan vara påfrestande för 

vårdpersonal då ett lidande uppstår samt att de själva bidrar till att patienter lider. Det är 

betydelsefullt att öka vårdpersonals insikt om munvård då en god munvård leder till ett ökat 

välmående, bättre upplevd hälsa och allmäntillstånd för patienter. Kommer inte 

vårdpersonal till insikt om vikten av munvård kan risken för följdsjukdomar öka. I detta 

examensarbete ligger därför fokus på att göra en översikt över omvårdnaden av munhälsan 

hos patienter på äldreboende. 

3 SYFTE 

Syftet är att göra en översikt över omvårdnaden av munhälsan hos patienter på äldreboende.  

4 METOD 

Metoden är en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Att göra en litteraturöversikt 

innebär att kartlägga kunskap inom ett vårdvetenskapligt område eller ett problemområde 

genom att studera kvalitativa och kvantitativa artiklar. Enligt Friberg (2012) handlar en 

beskrivande allmän litteraturöversikt om att få en övergripande bild om befintlig forskning 

inom ett visst område. Kvalitativa artiklar kan användas i syfte att undersöka upplevelser, 

behov och erfarenheter medan kvantitativa artiklar kan användas för att göra mätningar och 

jämföra till exempel olika vårdaktiviteter. En litteraturöversikt anses vara lämplig då avsikten 

är att ge en översiktlig bild av kunskapsläget inom det valda området. 

4.1 Datainsamling och urval 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL Plus och Medline. Databaserna 

innehåller vårdvetenskapliga artiklar och passar bra till det efterfrågade syftet. En 

systematisk sökning med relevanta sökord genomfördes i databaserna för att hitta artiklar 

inom det valda ämnesområdet. Sökord som användes i sökningen var bland annat elderly, 

oral health, care home och nurs*, se Bilaga A. Med hjälp av Svensk MeSH kunde olika 
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synonymer av sökorden hittas och få en översättning till den engelska versionen av termen. 

Vid sökningen användes boolesk sökteknik, vilket innebär att man använder operatorer AND, 

OR och NOT, för att både begränsa och bredda sökningarna. Trunkering av ordet nurs 

användes då det finns olika ändelser av ordet. Enligt Östlundh (2012) används trunkering för 

att öka antalet sökträffar. I CINAHL Plus gjordes avgränsningar att artiklarna ska vara 

skrivna på engelska, publicerade mellan åren 2008-2018 och vara Peer review. Östlundh 

(2012) skriver att Peer review innebär att artiklarna har granskats av utomstående forskare 

som är kunniga inom området. I databasen Medline gjordes avgränsningar till att artiklarna 

ska vara skrivna på engelska och publicerade mellan åren 2008-2018. Något förval att klicka 

i att artiklarna skulle vara Peer reviewed fanns inte att välja på Medline, därför har valda 

artiklar kvalitetsgranskats via Ulrichsweb. Inklusionskriterierna var att artiklarnas studier 

ska vara utförda på äldreboenden med personer över 65 år och utgå från vårdpersonals och 

sjuksköterskors perspektiv. Exklusionskriterier var all sjukhusvård och tandvård. Författarna 

läste titlar, abstract och fulltexter samt kvalitetsgranskade artiklarna, se Bilaga B. Efter att ha 

läst artiklarnas abstrakt och fulltexter samt kontrollerat att artiklarna var Peer reviewed 

gjordes ett urval där 18 artiklar slutligen valdes som besvarade syftet. Vidare skriver 

Östlundh (2012) att abstrakt ger en god överblick över artiklarnas innehåll även att det inte 

tar hänsyn till betydelsebärande sammanhang. Efter att ha kvalitetsgranskat artiklarna enligt 

Fribergs (2012) kvalitetgranskningsfrågor valdes slutligen åtta vårdvetenskapliga artiklar, 

varav två var av en kvalitativ metod och fyra av en kvantitativ metod, se Bilaga C. Manuella 

sökningar genomfördes för att finna relevanta artiklar inom samma område. Detta gjordes 

för att finna ytterligare artiklar vilka inte hittades på databaserna med hjälp av sökorden 

(Östlundh, 2012). Genom att granska referenslistor från De Visschere, de Baat, De Meyer, 

van der Putten, Peeters, Söderfelt och Vanobbergen (2015) och Garry och Boran (2017) 

hittades ytterligare två stycken artiklar av kvalitativ metod med relevans för detta 

examensarbete vilka även kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2012) 

kvalitetsgranskningsfrågor. Anledningen till att dessa artiklars referenslistor granskades var 

för att de ansågs ha god relevans för ämnet som eftersöktes. 

4.2 Dataanalys 

Analysen av artiklarna genomfördes enligt Fribergs (2012) tre analyssteg: 

Steg 1: Artiklarna lästes av författarna flertalet gånger var och en för sig för att sedan 

tillsammans diskutera artiklarnas innehåll, detta gjordes för att få en ökad förståelse. Efter 

en diskussion av artiklarnas innehåll skrevs en kort sammanfattning av varje artikel, detta för 

att inget viktigt skulle missas eller att något har missuppfattats. 

Steg 2: I det andra steget genomfördes en jämförelse av likheter och skillnader mellan 

artiklarna. Där beskriver Friberg (2012) olika infallsvinklar vilket kan ha en utgångspunkt i 

analysen. I denna litteraturöversikt har en analys av likheter och skillnader i de valda 

artiklarnas syfte, metod och resultat granskats. För att underlätta analysen gjordes en 

översiktstabell där de olika delarna analyserades och sammanställdes. Detta gjordes för att 

lättare få en överblick över artiklarnas syfte, metod och resultat. Därefter skrevs artiklarnas 

syften ner på lappar och artiklar med liknande syften lades under samma hög för att finna 

likheter och skillnader, samma sak med artiklarnas metoder. Resultatet i utvalda artiklar 
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lästes igenom och vid identifierande av de olika fynden så kodades de med olika färger med 

hjälp av överstrykningspennor för att kunna para ihop likheter och skillnader samt finna 

olika teman som kunde besvara syftet. 

Steg 3: Likheter och skillnader i syfte, metod och resultat i alla utvalda artiklar presenterades 

i examensarbetets resultat. De kvalitativa och kvantitativa resultaten presenterades var för 

sig i syfte och metod, i resultatet presenterades de gemensamt i olika teman för att läsaren 

enklare ska förstå resultatet. 

4.3 Etiska överväganden  

Polit och Beck (2012) skriver att etiska principer ska följas och artiklarna ska ha ett tillstånd 

av en etisk kommitté innan studien påbörjas. Eftersom detta examensarbete utgår från 

bearbetat och publicerat material behövs inget etiskt tillstånd. Vid granskning av de 

vårdvetenskapliga artiklarna ska de etiska principerna följas utifrån godhet, rättvisa och 

respekt för människans värdighet. I denna litteraturöversikt gjordes ett etisk övervägande 

där enbart vårdvetenskapliga artiklar som följt de etiska principerna inkluderades. Polit och 

Beck (2012) förklarar även att vid granskning av artiklar ska förförståelse bortses från samt 

att förfalskning av artiklar inte får ske medvetet, detta innebär att de som granskar artiklarna 

inte får komma med egna tolkningar av artiklarna och deras resultat. Enligt CODEX (2017) 

är det oredligt att förfalska, plagiera och fabricera vetenskaplig data och resultat. Att någon 

form av tolkning kan ha skett av artiklarna går dock inte att utesluta, då artiklarna översatts 

från engelska till svenska. 

5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras likheter och skillnader vilka har hittats i de tio artiklarnas syfte, 

metod, geografisk kontext och resultat. Under 5.1 och 5.2 beskrivs de kvalitativa och de 

kvantitativa artiklarna var för sig och i 5.3 beskrivs de gemensamt. Anledningen till att 

resultatet presenteras gemensamt är för att göra det mer lättöverskådligt för läsaren. 

5.1 Likheter och skillnader i syfte 

Syften från de fyra kvalitativa artiklar jämfördes, varav två artiklar hade liknande syfte: att 

undersöka hinder och möjligheter vårdpersonal upplevde i utförandet av munvård (De 

Visschere et al., 2015; Garry & Boran, 2017). I den tredje artikeln var syftet att förstå och 

utforska skillnaden i perspektiv olika yrkesprofessioner hade kring munvård (Yoon & Steele, 

2012). Den fjärde artikeln (Forsell, Kullberg, Hoogstraate, Johansson & Sjögren, 2010) 

skiljde sig från de övriga tre genom att den hade ett syfte att beskriva utformningen av ett 

nytt utbildningsprogram om munvård för vårdpersonal för att kunna förbättra munhälsan 
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och förebygga sjukdomar i munhålan hos patienter på äldreboende (Forsell et al., 2010). 

 

Tre av de kvantitativa artiklarna hade liknande syften: att undersöka vilka kunskaper och 

attityder vårdpersonal hade gentemot munvård och hur de påverkades av utbildning (Forsell, 

Sjögren, Kullberg, Johansson, Wedel, Herbst & Hoogstraate, 2011; Janssens, De Visschere, 

van der Putten, de Lugt-Lustig, Schols & Vanobbergen, 2016; Willumsen, Karlsen, Næss & 

Bjørntvedt, 2012). Den fjärde artikeln (Kullberg, Sjögren, Forsell, Hoogstraate, Herbst & 

Johansson, 2010) avvek från de övriga tre artiklarna genom att den hade ett syfte att 

utvärdera effekterna av ett utbildningsprogram inom munvård för vårdpersonal arbetande på 

äldreboende. 

I en av de två artiklarna med mixad metod hade den ett kvalitativt syfte att undersöka 

upplevelsen kring attityder och kunskap av att utföra munvård och den kvantitativa delen 

hade ett syfte att undersöka hur det förändrades under fem år (Wårdh, Jonsson & Wikström, 

2012). I den andra artikeln med mixad metod hade det kvantitativa syftet ett mål att bedöma 

vilken teoretisk kunskap vårdpersonal hade. Det kvalitativa syftet bestod av att kontrollera 

vilket utbildningsbehov vårdpersonal var i behov av (Catteau, Piaton, Nicolas, Hennequin & 

Lassauzay, 2016).  

5.2 Likheter och skillnader i metod och geografisk kontext 

I tre av de kvalitativa artiklarna användes intervjuer som datainsamlingsmetod. Den första 

artikeln genomförde intervjuerna via semistrukturerade gruppintervjuer (Garry & Boran, 

2017). Den andra och tredje artikeln använde sig av fokusgruppsintervjuer och enskilda 

intervjuer (De Visschere et.al., 2015; Yoon & Steele, 2012). Den tredje artikeln kompletterade 

sin insamling av data med hjälp av semistrukturerade telefonintervjuer (Yoon & Steele, 

2012). Det artiklarnas intervjuer hade gemensamt var att alla deltagarna i intervjuerna var 

vårdpersonal verksamma på äldreboende och ämnet handlade om att främja munhälsa och 

munvård (De Visschere et. al., 2015; Garry & Boran, 2017; Yoon & Steele, 2012). Den fjärde 

artikeln skiljde sig från de andra kvalitativa artiklarna, datamaterial samlades in genom 

tidigare forskning. De utformade ett nytt utbildningsprogram för upprätthållandet av en god 

munvård (Forsell et al., 2010). 

 

De kvantitativa artiklarna skiljde sig i valet av datainsamlingsmetoder. I tre artiklar användes 

frågeformulär på olika sätt. Den första artikeln hade frågeformulär med beskrivande 

frågor angående attityder och uppfattningar kring munvård (Forsell et al., 2011). Den andra 

artikeln var en tvärsnittsstudie med frågeformulär om hur vårdpersonal gjorde bedömningar 

av aktuell munstatus och vilket behov av förbättringar som fanns (Willumsen et al., 2012). 

Den tredje artikeln var en kluster-randomiserad kontrollerad studie med frågeformulär om 

attityder och kunskap kring munvård (Janssens et al., 2016). Den fjärde artikeln (Kullberg et 

al., 2010) skiljde sig något från de övriga artiklarna. Det var en interventionsstudie för att se 

om hygienen i munhålan förändrades innan och efter en utbildning vårdpersonal 

genomförde.  
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De två artiklarna med en mixad metod hade båda liknande upplägg. Båda artiklarna använde 

sig av frågeformulär för att samla in datamaterial. Den kvalitativa metoden bestod av öppna 

frågor i formuläret och de kvantitativa delarna bestod av flervalsfrågor (Catteau et al., 2016; 

Wårdh et al., 2012). Det som skiljde artiklarna åt var att Wårdh et al. (2012) hade ett 

frågeformulär där fokus låg på kunskap och attityder, medan Catteau et al. (2016) hade valt 

att fokusera på vilken kunskap vårdpersonal besatt om munvård och vilket kunskapsbehov 

som efterfrågades. 

Av de tio artiklarna vilka har använts var nio av artiklarna utförda i Europa. Varav fyra av 

dessa genomfördes i Sverige (Forsell et al., 2010; Forsell et al., 2011; Kullberg et al., 2010; 

Wårdh et al., 2011). Den femte artikeln var utförd i Norge (Willumsen et al., 2011). Den sjätte 

artikeln var genomförd i England och Wales (Garry & Boran, 2017). Den sjunde artikeln var 

från Nederländerna (Janssens et al., 2016). Åttonde artikeln hade sitt ursprung i Belgien (De 

Visschere et al., 2015). Nionde artikeln var från Frankrike (Cetteau et al., 2016) och den 

tionde artikeln var från Nordamerika, i Kanada (Yoon & Steele, 2012). 

5.3 Likheter och skillnader i resultat 

Resultatet presenteras i tre teman vilka har framkommit vid analysen. Temana är utbildning 

och kunskap, attityder och arbetsförutsättningar. Bildade teman redovisas i Figur 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Framkomna teman över omvårdnad av munhälsan hos patienter på äldreboende.  

5.3.1 Utbildning och kunskap 

I en kvalitativ artikel och en mixad metod (Garry & Boran, 2017; Wårdh et al., 2012) fann 

man att bristen på utbildning kring munvård kan vara en anledning till varför munvård 

glömdes bort eller inte utfördes till patienter på äldreboenden i den dagliga omvårdnaden. 

Vårdpersonal hade inte tillräckligt med kunskap kring munvård och hur den skulle utföras 

enligt riktlinjer. Trots att vårdpersonal ansåg att munvård var en viktig del av en god 

omvårdnad, var kunskapen att utföra den otillräcklig. I två av de kvantitativa artiklarna och 
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en kvalitativ artikel (Janssens et al., 2014; Kullberg et al., 2010; Yoon & Steele, 2012) sågs 

likheter där vårdpersonal ansåg att munvård ingick i deras arbetsuppgifter och skedde 

automatiskt vid omvårdnad. Även fast dessa antaganden gjordes av vårdpersonal framkom 

det att munhälsan måste vara synligt dålig för att uppmärksammas och blir därför lågt 

prioriterad. Totalt skattade 61 % av all vårdpersonal att de hade otillräcklig utbildning i 

munvård, 66 % hade inte tillräckligt med instruktioner på hur munvård ska utföras och 70 % 

hade inte fått någon praktisk träning alls. Utbildning kring munvård och framtagande av ett 

utbildningsprogram, vilket kontinuerligt utfördes var vårdpersonal i behov av på 

äldreboenden. Kunskap, goda instruktioner och praktisk träning var något som behövde 

åtgärdas. Riktlinjer behövde framtas för att vårdpersonal på rätt sätt och under rådande 

omständigheter kunde utföra munvård för att minimera risken att sjukdomar i luftvägarna 

uppstod. Sjukdomar i luftvägarna uppstod när munhålan inte rengjordes från bakterier som 

bildads vid otillräcklig munvård. I den tredje kvantitativa artikeln (Willumsen et al., 2011) 

fann man att skillnader i utbildningsnivå av vårdpersonal hade betydelse för kunskap kring 

munvård ifall vårdpersonal hade gymnasial-, högskole- eller komvuxutbildning. En högre 

utbildning gav en högre kunskap och förståelse kring varför det var viktigt att munvård ingick 

i den dagliga omvårdnaden. Totalt skattade 96 % sjuksköterskor vilka svarade på studien 

ansåg de att munvård var deras plikt, 88 % av undersköterskorna och 85 % av vårdbiträdena. 

I en kvantitativ och en kvalitativ artikel (Forsell et al., 2010; Kullberg et al., 2010) fann man 

att utbildning i munvård bidrog till att användandet av korrekta instrument vid utförandet av 

munvård mättes från 32 % till 78 % och antalet fall av insjuknande i luftvägssjukdomar 

minskat. Luftvägssjukdomar framkom kunna vara anledningen till att många patienter på 

äldreboende avled. I artikeln med mixad metod (Catteau, 2016) utfördes ett test för att 

utvärdera vårdpersonals kunskaper kring munvård. Det framkom att vårdpersonal vilka hade 

genomgått utbildning och träning inom munvård hade bättre resultat på testet än 

vårdpersonal vilka inte hade genomgått någon form av utbildning. Vårdpersonal som inte 

genomgått utbildning eller någon speciell träning kring munvård använde tandborste och 

tandtråd vid utförandet enligt frågorna på testet. Majoriteten av de som genomförde testet 

visste att en regelbunden munvård förebygger risken att utveckla karies. 

I två kvantitativa artiklar och en mixad metod (Catteau et al., 2013; Forsell et al., 2011; 

Kullberg et al., 2010) fann man likheter där utbildningsprogram och kurser framtogs för att 

ge vårdpersonal en bättre kunskap, förståelse och teknik vid utförandet av munvård till 

patienter. Det som ingick i utbildningarna och kurserna var undervisning kring varför 

munvård och munhälsa var viktigt att upprätthålla. Gruppdiskussioner för att vårdpersonal 

skulle diskutera egna åsikter och attityder, samt att diskutera fram vad de hade lärt sig under 

undervisningen. Vidare fick vårdpersonal praktisk undervisning i hur de skulle utföra 

munvård på rätt sätt för att inte skada eller kränka patienter under några omständigheter. De 

fick även råd och tips på hur de borde bemöta patienter om de nekade till munvård eller inte 

ville att den skulle utföras. Utbildningarna och kurserna hölls av tandhygienister eller lärare 

inom vårdyrkets olika professioner. De olika utbildningarna och kurserna framtogs för att 

minska risken att patienter skulle drabbas av följdsjukdomar av bristande munvård, för att ge 

de en bättre social samvaro och bidragande till en bättre livskvalitet. Utbildningarna visade 

sig haft en god effekt på vårdpersonal och resultatet blev en förbättrad munhälsa hos 

patienter. 
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I de fyra kvalitativa artiklarna (De Visschere et al 2015; Forsell et al 2010; Garry & Boran, 

2017; Yoon & Steele, 2012) sågs en tydlig skillnad där en artikel framtog ett 

utbildningsprogram och genomförde det på vårdpersonal. Medan de övriga tre artiklarna 

kom fram till att utbildning och kunskap var en brist hos vårdpersonal på äldreboenden. 

5.3.2 Attityder 

Efter utbildning framkom likheter i två kvalitativa artiklar, två kvantitativa och en artikel 

med mixad metod (Forsell et al., 2011; Garry & Boran, 2017; Janssens et al., 2016; Wårdh et 

al., 2012; Yoon & Steele, 2012) att vårdpersonals attityder ändrades i takt med den ökade 

kunskapen till en mer positiv attityd kring utförandet av munvård till patienter på 

äldreboende. Tidigare fanns känslor av obehag hos 87 % av all vårdpersonal, känsla av 

påtvingande hos 84 % av all vårdpersonal och ingen motivation till att utföra munvård. I en 

artikel med mixad metod (Wårdh et al., 2012) framkom det att mer än hälften av all 

vårdpersonal ansåg att tänderna på patienter kommer ramla ut med tiden oavsett om de blev 

väl omhändertagna och borstade varje dag eller inte. Efter utbildning och den ökade 

kunskapen fanns likheter i (Forsell et al., 2011; Garry & Boran, 2017; Janssens et al., 2016; 

Wårdh et al., 2012; Yoon & Steele, 2012) att känslor av obehag och påtvingande till munvård 

försvann och motivation till att göra munvård till en del av den vardagliga rutinen i 

omvårdnaden uppstod. Vårdpersonals attityder till att genomföra munvård till patienter 

ändrades när de fick en ökad kunskap och mer förståelse kring vikten av att utföra munvård. 

Det visade sig vara glädjande för vårdpersonal då patienter ihop med förbättrad munvård 

blev mer sociala. Vårdpersonals attityder ändrades och de upplevde det roligare att utföra 

munvård när de fick se det positiva resultatet på de patienters tänder och välbefinnande. 

Majoriteten av all vårdpersonal hade ett positivt förhållningssätt till sin egen munvård. Själva 

borstade eller sköljde de sina tänder med munskölj innehållande fluorlösning tre till fyra 

gånger dagligen och de uppsökte tandhygienister eller tandläkare med regelbundna 

mellanrum. Vårdpersonal ansåg att deras egen munvård var en viktig del i deras hälsa. Den 

vårdpersonal som tog bra hand om sin egen munvård och ansåg det vara en viktig del i deras 

egen hälsa hade en större motivation och en mer positiv inställning till att upprätthålla en 

god munvård till patienter. Totalt skattade 83 % av all vårdpersonal visste innan 

utbildningen att en god munvård ledde till ett bättre socialt liv och var förebyggande mot 

andra sjukdomar. Vårdpersonals attityder till att utföra munvård till patienter var felaktig 

fram tills efter utbildningen. I en kvantitativ och en kvalitativ artikel (De Visschere et al., 

2015; Janssens et al., 2014) visade sig ålder vara en anledning till hur attityderna kring 

munvård uppstod på äldreboende. Vårdpersonal äldre än 38 år mättes ha en bättre attityd till 

munvård än vårdpersonal som var yngre än 38 år (p= 0,031). Den äldre vårdpersonal som 

hade arbetat i yrket en längre tid hade motivation till att utföra munvård samt att inhämta 

mer kunskap kring området. Medan de yngre inte delade samma intresse och motivation. Vid 

ifrågasättande om varför munvård inte hade blivit utfört fick de till svar att de inte hade gett 

det en tanke förrän när de skulle undersökas och utvärderas, de hade inte reflekterat över 

det. Likheter framkom att på vissa äldreboenden förekom attityder och inställningar till att 

andra generella hälsoproblem och sjukdomar var av större vikt att lägga tid på, dålig 

munhälsa var inte lika allvarligt. 



16 

5.3.3 Arbetsförutsättningar 

I två kvalitativa artiklar och en artikel med mixad metod (De Visschere et al., 2015; Garry & 

Boran, 2017; Wårdh et al., 2011) sågs likheter där hög arbetsbelastning och tidsbrist ledde till 

att vårdpersonal inte utförde munvård i den utsträckning de borde, främst under helg 

arbetspassen då antalet vårdpersonal var begränsat till minimum. Annan omvårdnad 

prioriterades istället för munvård även fast en del ansåg att tid till utförande av munvård 

fanns så prioriterades det bort, tids- och vårdpersonalbrist blev en anledning att skylla på för 

att inte utföra det. Det visade sig även att vårdpersonal möjligen glömde att kommunicera 

med varandra om munvård hade utförts eller inte. Vårdpersonal ansåg att de behövde 

prioritera sin tid, en såromläggning innebar att munvård inte utfördes för att omläggningen 

av såret prioriterades och tog mycket tid av dem. Wårdh et al. (2011) skriver att inte borsta 

tänderna på patienter fast det inte råder tidsbrist var ren lathet från vårdpersonal, brist på 

empati för patienter samt bara tanken av att själv inte få sina tänder borstade varje dag borde 

vara motivation nog till att utföra munvård dagligen.  

Ihop med tids- och vårdpersonalbrist sågs likheter i två kvantitativa artiklar och en artikel 

med mixad metod (Forsell et al., 2011; Willumsen et al., 2011; Wårdh et al., 2011) att 

patienter inte ville vara till besvär och orsaka vårdpersonal problem. De nekade till hjälp vid 

munvård vilket ledde till att det blev bortglömt eller inte utfördes. Totalt skattade 78 % av all 

vårdpersonal ansåg att de behövde tvinga eller övertala till munvård vid varje tillfälle och det 

är inte något som deras tid räcker till. De valde istället att inte utföra munvård och tänkte att 

de kunde göra det senare under dagen, efter lunch eller middagen. Fast även under dagen 

glömdes munvård bort på grund av vårdpersonalbyte och kommunikationsbrist som fanns 

mellan vårdpersonal. Totalt skattade 22 % av all vårdpersonal tog sig tiden till att genomföra 

munvård. Vid tvingande till munvård eller att den utfördes mot patienters vilja blev den inte 

utförd på ett korrekt sätt och risken att skada deras munhåla kunde öka.  

6 DISKUSSION 

Detta avsnitt innehåller en diskussion kring resultat, metod och etisk diskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Under detta avsnitt kommer en diskussion att föras kring likheter och skillnader i artiklarnas 

syfte, metod och geografisk kontext. Därefter följer en diskussion i likheter och skillnader 

kring artiklarnas resultat i relation till lagar och riktlinjer, tidigare forskning och det 

teoretiska perspektivet kring begreppet lidande. 
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6.1.1 Likheter och skillnader i syfte, metod och geografisk kontext 

Totalt tio vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad metod har använts 

i detta examensarbete för att besvara syftet att göra en översikt över omvårdnaden av 

munhälsan hos patienter på äldreboende. 

 

Två av fyra kvalitativa artiklar hade syfte att undersöka hinder och möjligheter vårdpersonal 

upplevde i utförandet av munvård. Båda artiklarna använde sig av intervjuer för att samla in 

datamaterial. Den första artikeln använde sig av semistrukturerade gruppintervjuer. Enligt 

Polit och Beck (2012) är semistrukturerade intervjuer en metod där forskaren använder sig 

av en lista med ämnen istället för frågor. Detta bidrar till att informanterna får möjligheten 

att med egna ord, beskriva och förklara hur de upplever problemområdet. I den andra 

artikeln användes fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. Polit och Beck (2012) 

skriver att fokusgruppsintervjuer utgår från att en grupp får svara på frågor utifrån ett visst 

ämne, genom detta får man en syn på hur en grupp ser på ett problem. Den tredje artikeln 

hade ett annat syfte där de utgick från att förstå och utforska skillnader i perspektiv olika 

yrkesprofessioner hade kring munvård. Även fast den hade ett annat syfte var 

tillvägagångssättet liknande där den samlade in datamaterial genom enskilda intervjuer, 

gruppintervjuer samt telefonintervjuer. Den fjärde artikeln hade syfte att beskriva 

utformningen av ett nytt utbildningsprogram om munvård för vårdpersonal.  

 

Tre av fyra kvantitativa artiklar hade syfte att undersöka vilka kunskaper och attityder 

vårdpersonal hade gentemot munvård och hur de påverkas av utbildning. I dessa tre artiklar 

användes frågeformulär på olika sätt. Polit och Beck (2012) skriver att en kvantitativ 

enkätstudie kan nå ut till fler informanter, vilket kan öka generaliserbarheten i studien. 

Artiklarnas enkätfrågor var relaterade till demografisk data, Likertskalor och öppna frågor. 

Demografiska frågor innebär att informanterna får alternativ att välja mellan när de ska 

svara på frågan. Öppna frågor leder till att svaren från informanterna inte blir styrda av 

forskaren (Polit & Beck, 2012), detta bidrar till att studiens tillförlitlighet stärks. Den fjärde 

artikeln hade syfte att utvärdera effekterna av ett utbildningsprogram inom munvård för 

vårdpersonal arbetande på äldreboende. Metoden skiljde sig något från de andra kvantitativa 

metoderna. Munhälsan hos patienter på äldreboende undersöktes av en tandhygienist tre 

veckor innan och tre veckor efter vårdpersonal fick genomgå en utbildning om munvård. 

Två artiklar använde en mixad metod. Den ena artikeln hade ett kvalitativt syfte att 

undersöka upplevelsen om attityder och kunskap av att utföra munvård och den kvantitativa 

delen hade syfte att undersöka hur det förändrades under fem år. Den andra artikeln med en 

mixad metod hade ett syfte vilket skiljde sig något från den första artikeln. Det kvantitativa 

syftet hade ett mål att bedöma vilken teoretisk kunskap som vårdpersonal besatt. Medan det 

kvalitativa syftet bestod av att kontrollera vilket utbildningsbehov vårdpersonal var i behov 

av. De mixade metoderna samlade in datamaterial via frågeformulär. Den kvantitativa delen i 

frågeformuläret var relaterad till demografiska data och flervalsfrågor. Den kvalitativa delen i 

enkäten bestod av en öppen fråga. Polit och Beck (2012) förklarar att fördelen med mixade 

frågeformulär är att det leder till en ökad överförbarhet för att både kvalitativ och kvantitativ 

data mäts.  
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Två artiklar med kvantitativ metod hade genomförts på olika sätt. Den första artikeln var en 

multicenter, kluster-randomiserad kontrollerad studie. Enligt Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU, 2016) innebär multicenter att studien har 

genomförts på flera äldreboenden för att inom en rimlig tid studera tillräckligt med 

informanter. Polit och Beck (2012) skriver att kluster-randomiserad kontrollerad studie 

innebär att studien har genomförts genom att kontrollera skillnaderna mellan en 

interventionsgrupp och undersökningsgrupp. Detta medför att risken för ett felaktigt urval 

minskar, vilket bidrar till att tillförlitligheten till studien ökar. Den andra artikeln använde sig 

av ett beskrivande frågeformulär vilket enligt Polit och Beck (2012) innebär att frågorna 

undersöker hur vårdpersonal upplever omvårdnadsproblemet. Den tredje artikeln utförde 

frågeformuläret genom en tvärsnittsstudie, vilket enligt Polit och Beck (2012) innebär att 

data samlades in under ett tillfälle. Den fjärde artikeln hade genomfört en longitudinell 

studie. Polit och Beck (2012) skriver att den liknar en tvärsnittsstudie, det åtskiljande är att 

data samlas in under flera tillfällen. 

Artiklarna hade genomförts i olika länder runt om i världen, där nio av artiklarna var 

genomförda i Europa och en i Nordamerika. Samtliga studier hade utförts i industriländer, 

vilket kan styrka examensarbetet då industriländer har liknande förutsättningar. Utifrån en 

annan synvinkel kan en nackdel ses med detta. Fyra av tio studier utförda i Sverige, vilket kan 

påverka examensarbetets resultat. Det kan medföra att den inte går att applicera i andra 

länder i världen då förutsättningarna att upprätthålla en god munvård kan se annorlunda ut.  

6.1.2 Likheter och skillnader i resultat 

Resultatet ger en översikt över omvårdanden av munhälsan hos patienter på äldreboende 

vilket gjorde att syftet med examensarbetet anses av författarna vara uppnått. Tre tydliga 

teman framkommer i resultatet varför munvård inte utfördes samt vad som uppkommer 

behöva göras för att det ska utföras. Anledningar sågs under de tre olika temana, där den 

första anledningen var att utbildning ledde till ökad kunskap. I alla tio valda artiklar 

framkom det att utbildning kring munvård var en anledning till ökad kunskap om ämnet. I 

den andra anledningen framkom det att kunskap ledde till ökad förståelse kring vikten av att 

utföra munvård. Den tredje anledningen innebar att en ökad förståelse ledde till bättre 

attityder. Den fjärde anledningen belyste att ålder hos vårdpersonal är betydande för 

attityder kring munvård. I den femte anledningen fann man att brist på vårdpersonal 

orsakade stress vilket ledde till kommunikationsbrist.  

Resultatet kan kopplas till Erikssons (1993; 1994) teori om lidande då avsaknad av munvård 

på olika sätt av olika anledningar bidrar till olika former av lidande. Vårdlidande innebär 

enligt Eriksson (1994) att människan upplever brist och/eller ofullkomligheter av vård och 

behandling. När människan kränks eller blir åsidosatt av vårdpersonal, försvinner 

människans totala helhet och människan får lida i det tysta. Vårdlidande kan därför kopplas 

till utbildning och kunskap inom munvård då brist på utbildning, kunskap och förståelse till 

varför en vårdaktivitet borde utföras ledde till att den inte utförs ordentligt eller uteblir. 

Sjukdomslidande enligt Eriksson (1994) innebär ett lidande som uppstår genom sjukdom 

eller behandling av sjukdom. När munvård inte utförs uppstår sjukdomar i munhålan vilket 
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kan stödjas av tidigare forskning, Scannapieco och Cantos (2016) visar att otillräcklig 

munvård får konsekvenser där bland annat sjukdomar i munhålan och redan diagnostiserade 

sjukdomar till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom blir försämrade. Bristen av munvård 

leder till en dålig munhälsa och med den dåliga munhälsan uppstår konsekvenser i form av 

sjukdomar, dålig nutrition, försämrat allmäntillstånd och försämrad livskvalitet. Resultatet 

visade att munvård var en viktig del i patienters vardag, därför skapades utbildning till 

vårdpersonal som därefter förändrade sina attityder för att inte orsaka lidande till 

patienter. Livslidande enligt Eriksson (1994) uppstår när människan står inför ett lidande 

innefattande hela livssituationen. Livslidande kan därför kopplas till vårdpersonals attityder 

då patienter är beroende av vårdpersonal i deras vardag. Den stundande vårdpersonalbristen 

och stressen som kan finnas på äldreboende framkommer i resultatet vara en bidragande 

anledning till vårdpersonals attityder. Vilket ledde till att patienter inte ville orsaka problem 

för vårdpersonal och nekar därför till hjälp med munvård. Eriksson (1993) skriver att 

människan kan uppleva ett hot mot existensen när människan inte blir hörd, sedd eller 

förstådd av vårdpersonal. 

Resultatet visade att vårdpersonal var i behov av att utbildning framtogs för att öka den egna 

kunskapen kring munvård, med ökad kunskap framkom det att munvård blev utfört och inte 

längre var en bristande vårdaktivitet. Det visade även att vårdpersonal ansåg sig inneha 

tillräckligt med kunskap kring munvård samt att de var medvetna om vikten av den ändå 

framkom det i studierna att munvård inte blir utförd. Detta visade sig kunna bero på 

vårdpersonals egna attityder och deras egen syn på munvård. Munvård visade sig vara en 

bristande vårdaktivitet på grund av den rådande tids- och vårdpersonalbristen och därför 

prioriterades andra viktigare vårdaktiviteter. I Kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) står det att sjuksköterskor självständigt 

i teamsamverkan har ansvar för vårdandet av patienter. Sjuksköterskor ska också ansvara för 

att besluta om patienters ökade möjligheter till att bibehålla, återfå eller förbättra dennes 

hälsa, uppnå livskvalitet, välbefinnande och hälsoproblem. Kompetensbeskrivningen kan 

kopplas till vikten av att vårdpersonal får rätt utbildning och kunskap kring munvård då det 

är varje sjuksköterskas ansvarsområde att se till att vårdpersonal innehar rätt förståelse och 

rätt kunskaper kring att utföra munvård. Tandvårdslagen (SFS 1985:125) styrker att 

sjuksköterskor bär ansvar för patienters munhälsa, därför det är sjuksköterskors ansvar att 

identifiera hälsoproblem och sjukdomar i munhålan. Sjuksköterskor är den yttersta 

omvårdnadsansvariga på äldreboende och det är sjuksköterskors uppgift att se till att varje 

patient får rätt vård och behandling. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) bär 

vårdpersonal ansvar för att förebygga ohälsa. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (ICN, 

2014) framkommer det att sjuksköterskor ska se till att gott samarbete mellan medarbetare 

fungerar. Sjuksköterskor kan delegera ansvar till vårdpersonal utan att vårdandet äventyras. 

Sjuksköterskor är inte alltid den som utövar en vårdaktivitet, men kan delegera 

arbetsuppgifter till övrig vårdpersonal (undersköterskor, vårdbiträden) det vill säga 

munvård. När vårdpersonal ska göra en munhälsobedömning kan bedömningsinstrumentet 

ROAG användas. Bedömningsinstrumentet är framtaget för att underlätta samt 

uppmärksamma problem i munhålan. Författarna till detta examensarbete anser att 

Erikssons (1994) teori kring vårdlidande är passande, därför om sjuksköterskor inte gör sina 

plikter och följer riktlinjer orsakar vården lidande till patienter på äldreboende.  
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Resultatet visade att vårdpersonal på äldreboende ansåg att utövandet av munvård till 

patienter blev en positivare upplevelse, när de märkte att de blev mycket gladare och ökad 

social samvaro uppstod i deras vardag. Patienter fick en ökad livskvalitet och genom att 

utföra munvård minskade vårdpersonal risken att utsätta patienter för både vårdlidande, 

livslidande och sjukdomslidande. Tidigare forskning visar på att en dålig munhälsa försämrar 

livskvaliteten hos patienter på äldreboende på många olika sätt. Det framkommer även i 

tidigare forskning att en god munvård gör det möjligt för patienter att prata, umgås och äta. 

Vilket i sin tur kan leda till en förbättrad allmän hälsa, livskvalitet och ett bättre näringsintag 

hos patienter. En dålig nutrition leder till en försämrad munhälsa och en dålig munhälsa 

leder till en försämrad nutrition (Cernoffs, 2016; Daly & Smith, 2015). Det kan ses ett 

samband mellan dessa framtagna artiklar och resultatet då det i resultatet påträffades att 

utbildning, kunskap och förståelse kring bristen av munvård ledde till konsekvenser. Vikten 

av att ge vårdpersonal rätt utbildning i munvård och om munhälsa hade relevans då en dålig 

munvård ledde till andra konsekvenser i livet. Att inte kunna äta tillräckligt för att hålla 

vikten, att inte vilja vara social på grund av dålig andedräkt och insjukna i följdsjukdomar. 

Detta leder till att patienter på äldreboende kan utsättas för livslidande och sjukdomslidande 

när deras behov inte blir tillgodosedda av vårdpersonal (Eriksson, 1994). 

Resultatet visade att vårdpersonal hade felaktiga attityder kring munvård, de hade attityder 

som att patienters tänder förr eller senare kommer ramla ut oavsett om de blev borstade eller 

inte. Andra vårdaktiviteter var viktigare, såromläggningar, duschningar och synligt eller 

redan diagnostiserade sjukdomar. Även fast vårdpersonal hade dessa attityder framkom det 

att de var medvetna om vikten av munvård och att de ansåg att munvård var en viktig del i 

omvårdnaden. Tidigare forskning styrker vårdpersonals syn på munvård där de anser i 

Lindqvist et al. (2012) att munhälsan är en viktig del i omvårdnaden att den påverkar 

allmänna hälsan och välbefinnandet. Attityder är en vanligt återkommande anledning på 

äldreboende, i tidigare forskning av Andersson et al. (2007) och Vinsnes et al. (2011) 

framkommer att anhöriga till patienter på äldreboende upplever att vårdpersonal inte gör 

rätt prioriteringar, att patienter behöver be om hjälp för att få hjälp vid till exempel munvård. 

Anhöriga till patienter på äldreboende upplever att vårdbehovet till patienter inte 

tillfredsställs på grund av den rådande vårdpersonalbristen. I Larssons et al. (2007) och 

Larssons et al. (2011) framkommer det att patienter på äldreboende upplever vårdpersonals 

attityder som en stor del av vårdandet. Om vårdpersonal visar ointresse eller utövar sin 

maktposition blir relationen mellan patienter och vårdpersonal försämrad. Det byggs inte 

upp något förtroende och känslan av att inte bli sedd och hörd infinner sig hos patienter. I 

resultatet framkom det att en bidragande anledning till vårdpersonals attityder var tids- och 

vårdpersonalbristen, vilket fanns på äldreboende och felprioriteringar i det dagliga 

omvårdnadsarbetet.  

Författarna till examensarbetet har uppmärksammat att vårdpersonals attityder på 

äldreboende inte alltid framkommer som positiv kring utförandet av munvård. Under 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och eget arbete innan studier på 

sjuksköterskeprogrammet uppmärksammades problemet och intresset väcktes till att göra en 

egen studie kring munvård. Författarna har under studiens gång nu ändrat sina egna 

attityder och ökat sin kunskap om munvård. De olika anledningarna belyser tydligt vilka 

ställningstaganden vårdpersonal behöver göra samt hur all vårdpersonal kan arbeta för att 
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göra tillvaron till den bästa för patienter på äldreboende. Genom att arbeta förebyggande och 

med utbildningsprogram bidrar vårdpersonal till ett gott välmående för patienter och risken 

att de olika lidande formerna uppkommer minskar.  

6.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras examensarbetets metod, datainsamling, kvalitetsgranskning, 

kvalitetskriterier, urval och dataanalys.  

Författarna till examensarbetet vägde fördelar och nackdelar mellan Evans (2002) 

beskrivning av litteraturstudie och Fribergs (2012) beskrivning av en allmän 

litteraturöversikt utifrån syftets ämnesområde, därefter kunde val av metod urskiljas. Enligt 

Evans (2002) är en beskrivande litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Friberg 

(2012) skriver att en allmän litteraturöversikt ger en översikt över kunskapsläget inom ett 

vårdvetenskapligt område. Vid litteratursökningen som genomfördes innan valet av metod 

hade bestämts, sågs det att antalet kvalitativa artiklar inte skulle svara på syftet då det fanns 

en begränsad mängd forskning med relevans inom ämnesområdet. Polit och Beck (2012) 

skriver att artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod kan vara av fördel att 

kombinera då deras resultat kompletterar varandra (Polit & Beck, 2012). Däremot skriver 

Friberg (2012) att en nackdel med litteraturöversikt är att det kan finnas en begränsad 

mängd adekvat forskning inom ämnesområdet, samt att författarna kan påverka urvalet 

genom att välja studier vilket främjar det egna ställningstagandet. Trots detta sågs fler 

fördelar med en litteraturöversikt, då syftet som skulle studeras hade avsikt göra en översikt 

över omvårdnaden av munhälsan hos patienter på äldreboende. Därför lämpade sig en 

allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) bättre. 

Under datainsamlingen genomfördes en sökning efter vetenskapliga artiklar i CINAHL Plus 

och Medline. Anledningen till att dessa databaser valdes var för att de innehåller 

vetenskapliga artiklar som är inriktade på vårdvetenskap eller det medicinska fältet. Därför 

kunde relevanta artiklar finnas vilka svarar på syftet som eftersöktes. Gemensamt 

diskuterades det fram inklusions- och exklusionskriterier samt sökord som utgick från 

examensarbetets syfte. Utifrån dessa kriterier och sökord kunde lämpliga artiklar finnas som 

besvarar syftet. Östlundh (2012) förklarar att inklusions- och exklusionskriterier alltid 

behövs då kriterierna utgår från syftet och problemformuleringen, detta medför att 

artiklarnas innehåll överensstämmer med ämnet som undersöks och kvaliteten ökar. 

Årtalsbegränsningen i resultatdelen omfattade en tidsperiod på tio år, anledningen till detta 

var att forskningen som söktes inom ämnesområdet skulle ha relevans idag. Sökningen efter 

vetenskapliga artiklar resulterade i 461 träffar, efter att ha läst titlar, abstract och fulltexter av 

dessa var det 18 artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskningen. Detta då resterande 

artiklar inte hade relevans till ämnet. Valda artiklar till bakgrunden hade även en tidsperiod 

på tio år bortsett från tre artiklar, Andersson et al. (2007), Annetorp Hörnsten och 

Bergström-Levander (2002) och Larsson et al. (2007), dessa valdes då deras studier påvisar 

betydelsefull information och senare studier har inte påträffats.  
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För att säkerställa artiklarnas kvalitet genomfördes en kvalitetsgranskning enligt Fribergs 

(2012) förslag på kvalitetsgranskningsfrågor. Utifrån dessa granskningsfrågor valdes nio 

frågor ut, anledningen till att de frågorna valdes var för att de ansågs vara relevanta för 

artiklarna. Kvalitetgranskningsfrågorna omformulerades till ja och nej frågor för att 

underlätta granskningen. Artiklar som inte uppfyllde kraven på kvalitet uteslöts, efter 

kvalitetsgranskningen återstod åtta artiklar. Efter detta steg genomfördes en 

sekundärsökning som ett komplement till databaserna. Sekundärsökningen utfördes genom 

att granska referenslistor från två av de kvalitetsgranskade artiklarna. Anledningen till att en 

sekundärsökning genomfördes var då artiklarna i databaserna inte svarade på 

examensarbetets syfte. Denna sökning utmynnade i att två artiklar av god kvalitet hittades, 

vilka var betydelsefulla för syftet. Enligt Östlundh (2012) finns risk att relevanta artiklar 

missas om inte sekundärsökning utförs.  

Genom examensarbetets gång har tre begrepp beskrivna av Polit och Beck (2012) varit i fokus 

för examensarbetets kvalitet. Dessa begrepp är giltighet, trovärdighet och överförbarhet. För 

att hålla en hög kvalitet var det viktigt att ta hänsyn till dessa tre begrepp under 

arbetsprocessen. Enligt Polit och Beck (2012) innebär giltighet att kontrollera om artikeln har 

studerat och mätt det som varit avsett, för att se om det resultat vilket presenterats stämmer 

överens med verkligheten. Författarna till examensarbetet använde sig av Fribergs (2012) 

kvalitetgranskningsfrågor visade det att artiklarnas resultat hade besvarat syftet och om de 

hade en hög kvalitet. I detta examensarbete hade ett flertal av både de kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna ett liknande resultat, detta medförde att resultatets giltighet ökade. 

Genom att författarna till examensarbetet har valt att exkludera ett antal frågor vilka inte 

ansågs vara relevanta ur Fribergs (2012) kvalitetgranskningsfrågor, kan detta orsakat att 

giltigheten minskat. Polit och Beck (2012) skriver att trovärdighet uppnås genom att 

resultatet ska vara så sanningsenligt som möjligt, vilket innebär att studien ska kunna 

genomföras på nytt och ge samma eller liknande resultat. En fördel med att en 

litteraturöversikt genomfördes är att artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod 

inkluderades. Detta medförde att ingen artikel uteslöts på grund av deras metod. Författarna 

till examensarbetet valde att läsa artiklarna var för sig för att sedan diskutera artiklarnas 

innehåll genom detta kunde artiklarnas resultat diskuteras och kvalitetsgranskas enligt 

Friberg (2012). Därför minskade risken för feltolkning, vilket ökade trovärdigheten. De 

artiklar som inte bestod av hög kvalitet exkluderades. Databasen Medline visade inte om 

artiklarna var vetenskapligt granskade därför kontrollerades dessa artiklars kvalitet i 

Ulrichsweb, genom att detta genomfördes ökades trovärdigheten. Det som kan ha minskat 

examensarbetets trovärdighet är att vissa artiklar hade ett kortare resultat som var 

innehållsrikt och svarade på syftet. Andra artiklar hade ett större resultat som tog större plats 

i examensarbetes resultatdel. Trots denna ojämlikhet mellan artiklarna valdes de artiklar 

med mindre resultat att inkluderas då deras resultat svarade på syftet. I detta examensarbete 

har artiklar som är högst tio år gamla använts. Polit och Beck (2012) skriver att överförbarhet 

handlar om i vilken utsträckning en studies resultat kan överföras till andra grupper och 

områden. Överförbarheten kan stärkas då forskningsresultat inte har visat sig förändrats 

avsevärt under denna tidsperiod. I artiklarna har vårdpersonal i olika åldrar och olika 

yrkeslivserfarenheter studerats. Detta har medfört att överförbarheten har ökat då ingen 

grupp har exkluderats. 
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I detta examensarbete har sex artiklar genomförts utanför Sveriges gränser. Detta kan 

medföra att överförbarheten stärks då artiklarnas resultat kan gå att applicera i både svensk 

och internationell kontext. Något som kan minska examensarbetets överförbarhet är att 

förutsättningarna att tillämpa dessa resultat ser olika ut beroende på vilket land de ska 

appliceras i. 

Författarna till examensarbetet har under arbetsprocessens gång haft ett nära samarbete där 

båda författarna deltagit med en positiv inställning för att göra processen till en positiv 

upplevelse. Beslut har tagits gemensamt och författarna till examensarbetet har under 

arbetets gång kompletterat varandras styrkor och svagheter. Polit och Beck (2012) skriver att 

det är av fördel att vara två författare då det minskar risken att förförståelsen tar över. 

Genom kontinuerliga diskussioner undveks att datamaterialet feltolkats samt att 

förförståelsen inte skulle ta över. Risken som finns om förförståelsen tar över är att resultatet 

kan påverkas samt att slutsatser dras vilket inte stämmer, att en viss tolkning av 

datamaterialet kan ha skett går inte att utesluta då artiklarna översatts från engelska till 

svenska.  

6.3 Etikdiskussion  

Examensarbetet har utgått från och följt Vetenskapsrådets forskningsetiska CODEX (2017). 

Enligt CODEX (2017) är det oredligt att förfalska, plagiera och fabricera vetenskaplig data 

och resultat. Det får inte heller förekomma att något tas bort eller läggs till i analysen av 

tidigare material. Alla tio vårdvetenskapliga artiklar i detta examensarbete hade ett etiskt 

godkännande. Eftersom detta examensarbete utgår från bearbetat och publicerat material 

behövdes inget etiskt tillstånd. De tio vårdvetenskapliga artiklarna var skrivna på engelska 

vilket ledde till att båda författarna till examensarbetet läste igenom dem flertalet gånger för 

att minska risken för tolkningar. Översättning från engelska till svenska har utförts med 

noggrannhet för att minska risken för förvanskning eller tolkningar i resultatet. Båda 

författarna har svenska som modersmål och därför kan det inte uteslutas att viss tolkning av 

artiklarna kan ha skett. Författarna har därför använt sig av lexikon och uppslagsverk för att 

noggrant se över betydelser av ord och översättningar. Trots detta kan viss tolkning skett för 

det engelska språket skiljer sig från det svenska, engelska ord kan ha flera olika betydelser på 

svenska. Diskussion mellan författarna gav en ökad förståelse av helheten i artiklarna. För att 

minska risken för att plagiat skulle ha förekommit har referenshantering enligt APA använts 

för att skilja på egna reflektioner, insamlat datamaterial och andra källor. Genom ett öppet 

förhållningssätt, åsidosättande av förutfattade meningar och att kunna skilja på vad som 

framkommit av datainsamling och egna värderingar styrks examensarbetets objektivitet. 



24 

7 SLUTSATS 

Slutsatsen i detta examensarbete är att anledningar som utbildning och kunskapsbrist, 

felaktiga attityder till utförandet av munvård samt tids- och vårdpersonalbrist förekommer 

inom äldreboende. Det är viktigt att vårdpersonal får regelbundna utbildningar för att öka 

kunskapen och förståelsen kring vikten av munvård. Detta skulle troligen gynna patienters 

välbefinnande och vårdpersonals självkänsla. En ökad självkänsla hos vårdpersonal kan leda 

till att utförandet av munvård blir enklare och negativa attityder som vårdpersonal kan 

uppleva kring munvård ändras till det bättre. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Det har uppmärksammats att det finns forskning inom munvård fast inte tillräckligt inom 

vård och omsorg, då majoriteten av den forskning som finns inriktar sig på tandvård. 

Däremot finns det inte tillräckligt med forskning om hur anhöriga eller patienter upplever 

vårdpersonals bemötande och utförande av munvård som en vårdaktivitet. Vidare behövs 

mer forskning angående vem som bär ansvaret för att upprätta en god munvård framtas. Det 

finns lagar och riktlinjer kring vad som ska följas och vem som ska följa dem, dock inte 

tillräckligt tydligt för att någon profession ska ta på sig ansvaret. Munvård framstår som en 

vårdaktivitet all vårdpersonal vet är viktig däremot är det ingen som tar på sig ansvaret att se 

till att det utövas. Sjuksköterskor har det yttersta omvårdnadsansvaret att se till att munvård 

utförs, trots detta är det all vårdpersonals ansvar att utföra munvård.  
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healthcare providers 

in geriatric nursing 
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på särskilda boenden.  
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Enkätundersökning  
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orala hälsan och praktiskt tränat 
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qualitativ study. 
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4. Brister och möjligheter relaterat 

till munhälsa.  
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Kullberg, E., 

Hoogstraate, J., 

Johansson, O. & 

An evidence-based 

oral hygiene 

education program 

for nursing staff. 
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utbildningsprogram om 

munhälsa för vårdpersonal, 

för att motverka att 

Kvalitativ metod 

 

Utbildningsprogram 

arbetas fram 

Resultatet visade ökad motivation 

hos vårdpersonal i det dagliga 

utförandet av munvård hos 

patienter på äldreboende. 
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Sjögren, P. 

 

2011 

 

Nurse Education in 

Practice 

 

Sverige 

sjukdomar i munhålan 

uppstår. 

 

Vårdpersonal 

 

Äldreboende 

 

4 Forsell, M., Sjögren, 

P., Kullberg, E., 

Johansson, O., 

Wedel, P., Herbst, 

B. & Hoogstraate, J. 

 

2011 

 

International 

journal of dental 

hygiene 

 

Sverige 

Attitudes and 

perceptions towards 

oral hygiene tasks 

among geriatric 

nursing home staff.  

Syftet var att undersöka hur 

personalens attityder och 

uppfattningar om munvård 

på särskilda boenden och 

hur de förändras av 

munvårdsutbildning.  

Kvantitativ metod 

 

Enkätundersökning  

 

n=87  

 

Äldreboende 

 

Vårdpersonal upplevde att de hade 

tiden till att kunna utföra munvård 

men att deras kunskap var för liten 

för att kunna upprätthålla en god 

munhälsa. Osäkerheten hos 

vårdpersonal gjorde att munvård 
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5 Garry, B. & Boran, 

S. 

 

2017 

 

British Journal of 

Community Nurses 

Promotion of oral 

health by community 

nurses. 

Syftet var att utforska 

möjligheter och hinder 

sjuksköterskor upplever när 

de främjar en god munhälsa 

på äldreboende. 

Kvalitativ metod 

 

Innehållsanalys 

 

n=8 

 

Äldreboende 

Resultatet indelades i 4 olika 

teman: 1. Professionellt 

självkoncept med en utveckling av 

kunskap, färdigheter och attityder i 
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2. Organisationers rutiner för 

munhälsa.  
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England och Wales  3. Relationen mellan 

sjuksköterskor och patienten.  

4. Sjuksköterskors självförtroende 

i att utföra munvård.  

6 Janssens, B., De 

Visschere, L., Van 

der Putten, GJ., de 

Lugt-Lustig, K., 

Schols, JM. & 

Vanobbergen, J. 

 

2016 

 

Gerodontology 

 

Nederländerna 

Effect of an oral 

healthcare protocol in 

nursing homes on 

care staff` knowledge 

and attitudes towards 

oral health care: a 

cluster-randomised 

controlled trial. 

Syftet var att undersöka hur 

ett utbildningsprogram 

inom munhälsa kan 

förändra vårdpersonals 

kunskap och attityder i 

utförandet av munvård.  

Kvantitativ metod  

 

Enkätundersökning 

och 

utbildningsprogram 

 

n=651 

 

Äldreboende 

 

Multicenter, kluster-

randomiserad 

kontrollerad studie 

Resultatet visade på att 

vårdpersonal som genomgått ett 

utbildningsprogram fick en ökad 

kunskap i att kunna genomföra en 

god munvård. Däremot visades 

ingen förändring i deras attityder.  

7 Kullberg, E., 

Sjögren, P., Forsell, 

M., Hoogstaate, J., 

Herbst, B. & 

Johansson, O. 

 

2010 

 

Journal of 

Advanced Nursing 

 

Dental hygiene 

education for nursing 

staff in a nursing 

home for older 

people. 

Syftet var att utvärdera 

effekten av ett upprepande 

utbildningsprogram om 

munvård för vårdpersonal 

som arbetar med patienter 

på äldreboende.  

Kvantitativ metod 

 

Interventionsstudie 

 

Äldreboende 

 

Utbildningen visade ett resultat 

där minskningen av plack och 

blödning i munhålan minskade.  
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Sverige 

8 Willumsen, T., 

Karlsen, L., Naess, 

R. & Bjørntvedt, S. 

 

2011 

 

Gerodontology 

 

Norge 

Are the barriers to 

good oral hygiene in 

nursing homes within 

the nurses or the 

patients? 

Syftet var att undersöka de 

boendes munhygien och hur 

sjuksköterskor gör 

bedömningar om munhälsa 

samt hur de sätter in 

åtgärder för att förbättra 

den.  

Kvantitativ metod 

 

Tvärsnittsstudie med 

enkätundersökning 

 

n=494  

 

Äldreboende 

Många av patienter hade en 

oacceptabel munhälsa. Orsaken till 

det berodde på brist på kunskap, 

brist på tid och en osäkerhet i att 

utföra munvård.  

9 Wårdh, I., Jonsson, 

M. & Wikström, M.  

 

2011 

 

Gerodontology 

 

Sverige 

Attitudes to and 

knowledge about oral 

health care among 

nursing home 

personnel - an area in 

need of 

improvement. 

Syftet var att undersöka 

vårdpersonals attityder och 

kunskap kring munvård på 

äldreboende efter lagen om 

att vårdpersonal ska ge 

munvård trädde i kraft.  

Mixad metod 

 

Enkätundersökning 

 

n=454 

 

Äldreboende 

Totalt 89 % av vårdpersonal ansåg 

att munvård var en viktig del i 

vårdandet, och rätt utbildning, 

kunskap och attityd kring 

utförandet är viktigt. Mer än 

hälften som svarade ansåg att 

patienter förr eller senare skulle 

tappa sina tänder oavsett.  

10 Yoon, M. & Steele, 

C. 

 

2012  

 

Gerodontology 

 

Kanada  

Health care 

professionals’ 

perspectives on oral 

care for long-term 

care residents: 

Nursing staff, speech-

language pathologists 

and dental hygienists. 

Syftet var att förstå och 

utforska skillnader i 

perspektiv kring munvård 

gällande sjuksköterskor, 

tandhygienister och tal-

språkspatolog.  

Kvalitativ studie 

 

Innehållsanalys 

 

n=22 

 

Äldreboende 

 

 

Daglig munvård var det 

sjuksköterskor som skulle ansvara 

för. För att förbättra bristande 

munvård krävdes det att 

utbildning ges till vårdpersonal. 

Utbildningen bör innehålla idéer 

på metoder för att bidra till en 

förbättrad munhälsa, samt betona 

risker vid bristande munvård. 
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