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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter med försämrat munhälsotillstånd upplever obehag i munhålan vilket 

påverkar deras välbefinnande och medverkande i sociala situationer. Risken med ett 

försämrat munhälsotillstånd är flera och forskning visar ett samband mellan ett försämrat 

munhälsotillstånd och systematiska sjukdomar. Syfte: Syftet med examensarbetet var att 

beskriva vårdpersonalens upplevelser av att utföra munvård. Metod: En systematisk 

litteraturstudie med beskrivande syntes har genomförts där kvalitativa vårdvetenskapliga 

artiklar analyserats. Resultat: De teman som framkom var utmaningar samt en vilja att göra 

rätt. Under dessa huvudteman framkom totalt sex subteman som beskrev vårdpersonalens 

upplevelser av att utföra munvård. Upplevelserna som uppkom handlade om munvårdens 

prioritering, att utförandet försvårades när det kom till patienter som hade begränsade 

förutsättningar. En okunskap hos vårdpersonalen uppenbarade sig där de kände sig osäkra 

på hur de skulle utföra munvård. Obehagskänslor var något som uppkom i resultatet där 

vårdpersonalen upplevde obehag i samband med utförandet av munvård. Att värna om 

patientens integritet och en upplevelse av välbefinnande när dem utfört munvård var 

upplevelser som uppkom under temat en vilja att göra rätt. Slutsats: Slutsatsen visade ett 

behov av kunskap hos vårdpersonalen för att de ska känna trygghet i utförandet av munvård 

samt att deras personliga upplevelser av munvård hade betydelse för utförandet.  

Nyckelord: litteraturstudie, munhälsa, upplevelser, vårdpersonal 

  



ABSTRACT 

Background: Patients with declined oral health condition experienced discomfort in the 

oral cavity which affected their well-being and their participation in social activities. The risk 

with a declined oral health condition is several but present research shows a connection 

between declined oral health condition and systematic diseases. Aim: The aim was to 

describe the healthcare professional’s experiences of performing oral health care. Method: A 

systematic review of interpretive research with descriptive synthesis has been conducted 

through qualitative articles with caring science perspective has been analyzed. Result: The 

themes that showed were challenges to performing mouth care and a will to do the right 

thing that effected the performance of oral health care. Under these main themes a total of 

six subthemes emerged that described the experiences of the health care professional’s 

performance of oral health care. The experiences that turned out were about prioritization of 

the oral care. That the performance was complicated when it came to patients who had 

limited abilities. Poor knowledge was a barrier because the healthcare professional’s felt 

unsure in performing the oral health care. Discomfort were also something that arose in the 

results where the healthcare professional’s experienced discomfort associated with oral care. 

A feeling of wanting to care about the patient’s integrity and an experience of well-being 

when they performed the oral care were found under the theme a will to do the right thing. 

Conclusion: The conclusion showed that the health care professional’s need knowledge to 

feel safe in their performance of oral health care and that their personal experiences had a big 

influence on their performance. 

Keywords: experiences, health care professionals, literature study, oral health 
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1 INLEDNING  

Munhälsa och munvård är en del av den basala omvårdnaden som utförs dagligen vilket 
tillhör sjuksköterskans ansvarsområde. Munhålan är en central del av kroppen som hanterar  
både fysiska och psykiska funktioner där ätandet och tuggandet består av en del och 
förmedlandet av känslor och tal som en annan. Munvård är en viktig del för både bevarandet 

av hälsa och för att förhindra bakterietillväxt som kan orsaka lidande och sjukdom. Behovet 

av munvård ökar om kroppen blivit utsatt för sjukdom med nedsatt immunsystem som följd. 

Olika läkemedelsbehandlingar kan orsaka ett försämrat munhälsotillstånd och muntorrhet 

som leder till ett ökat behov av munvård. När patientens tillstånd är försämrat och patienten 
själv inte kan se efter sin munhygen kan munvården kräva assistans av vårdpersonal. Detta är 
dock ett område som lätt glöms bort och därför bör uppmärksammas. Då munhälsan har direkt 
påverkan på välmåendet och då försämrad munhälsa kan leda till olika sjukdomar i kroppen är 
detta ett område som är intressant att studera. Munhälsan och munhygien är något som sköts 
om dagligen i egenvården men som ibland nedprioriteras i omvårdnaden av patienterna. 
Därför kommer området att belysas ur vårdarens perspektiv för att uppmärksamma deras 
upplevelser av att utföra munvård. Denna kunskap kan leda till ökad förståelse för de faktorer 
som kan påverka utförandet av munvård för vårdpersonalen. Med tidigare erfarenheter inom 
vården har båda skribenterna uppmärksammat de komplikationer som kan uppstå vid 
försämrat munhälsotillstånd och vikten av att motverka detta med god munvård. Landstinget 
Sörmland efterfrågar vidare forskning inom området och då det finns ett intresse och 
erfarenheter av området valdes detta ämne.  

2 BAKGRUND  

I bakgrunden förklaras definitioner, sjuksköterskans ansvarsområde, tidigare forskning, 

teoretiskt perspektiv och problemformuleringen. 

2.1 Definitioner 
Munvård innebär att rengöra tänder och tunga från plack som naturligt bildas i munnen 

varje dag genom tandborstning, munskölj eller annat munvårdsmaterial. Även om patienten 

inte intar föda via munnen ska den rengöras. Samma sak gäller för patienter som inte har 

egna tänder då bakteriebeläggningar ändå bildas. Plack innebär bakteriebeläggningar som 



2 

oftast lagras mellan tanden och tandköttet (Lindunger & Skott, 2018). Att assistera munvård 

innebär att vårdpersonal utifrån patientens önskemål, vanor och behov assisterar patienten 

med exempelvis tandborstning, skötsel av protes samt rengöring av munhåla.  

Begreppet vårdare beskrivs som den som vårdar och har till uppgift att vårda annan person 

(Kasén, 2012). Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patientens omvårdnad och 

har därmed också ansvaret för att munvård utförs. Sjuksköterskor, vårdbiträden och 

undersköterskor kommer att innefattas inom begreppet vårdare. Detta för att det oftast är 

dessa yrkesgrupper som tillsammans med sjuksköterskan arbetar närmst patienten och 

därmed assisterar och stöttar vid munvård. 

2.2 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Florence Nightingale beskrev redan på början av 1800-talet att sjuksköterskan har till uppgift 

att hjälpa patienterna att återfå hälsa efter sjukdom samt att bevara den redan befintliga 

hälsan (Jakobsson Ung & Lützén, 2014). Kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskan tillsammans med patient och/eller närstående 

ska prioritera omvårdnadsåtgärder utifrån diagnos, problem, behov och resurser. 

Sjuksköterskan ska utforma vården med patienten i fokus för att patients värdighet och 

integritet ska bevaras (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Björvell och Thorell-

Ekstrand (2014) menar att det ingår i sjuksköterskans ansvar att ta reda på patientens 

utgångslägen, analysera vad som behövs göras och utifrån det ställa omvårdnadsdiagnos, 

vilka omvårdnadsåtgärder som bör ordineras och vilka uppgifter som kan delegeras vidare. 

Sjuksköterskan ska även dokumentera omvårdnadsprocessen samt ta del av patientens 

journalhandlingar för att kunna skapa kontinuitet. Hälso- och sjukvårdslagen beskriver att 

vården ska utföras med trygghet, kontinuitet och säkerhet (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], 

SFS 2017:30). Vidare beskrivs i kompetensbeskrivningen att sjuksköterskan har ansvaret för 

omvårdnadskompetensen inom sitt eget team (SSF, 2017). Sjuksköterskan har också ett eget 

ansvar över sin kompetensutveckling och sökandet efter aktuell kunskap. Nilsson Kajermo, 

Johansson & Wallin (2014) menar att sjuksköterskan har skyldighet att utföra sina 

arbetsuppgifter utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samt hålla sig uppdaterad i 

utvecklingen av vården. I kompetensbeskrivningen (SSF, 2017) nämns även riskbedömningar 

och förebyggande arbeten som en del av sjuksköterskans arbete för att minska risken för 

komplikationer. Sjuksköterskan ska vara observant för läkemedelenas verkningsmekanismer, 

interaktioner, effekter och biverkningar samt individuella skillnader i läkemedelsresponsen. 

Anderson (2014) bekräftar detta ansvar sjuksköterskan har relaterat till munvård då det 

ingår i arbetet som sjuksköterska att kontinuerligt göra bedömingar och analysera 

riskfaktorer i munhålan hos patienten. Författaren beskriver även sjuksköterskans 

dokumentationsansvar där förändringar och utförandet av munvård ska dokumenteras i 

patientens journal även när munvård utförs av andra yrkeskategorier. Då det ibland är andra 

yrkeskategorier som utför munvård och omvårdnaden av patienten innebär det också att 

sjuksköterskan är ledare i omvårdnadsteamet. SSF (2017) beskriver att en del av 

sjuksköterskans arbete som ledare är även att kunna leda, prioritera, organisera och 

samordna omvårdnaden kring patienten (SSF, 2017). Ytterligare ansvar inom 
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sjuksköterskans område är att beskriva och delge information kring omvårdnadsbehov, 

omvårdnadsdiagnoser samt de åtgärder som rekommenderas till teamet kring patienten. Då 

kan gemensamma mål skapas, både kring och med patientens vård (Björvell & Thorell-

Ekstrand, 2014).  

2.3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer patienternas upplevelse av försämrat munhälsotillstånd och 

upplevelsen av information om munvård att beskrivas. Vidare beskrivs även riskfaktorer och 

komplikationer vid försämrat munhälsotillstånd samt anhörigas upplevelse av vårdpersonals 

utförande av munvård. 

2.3.1 Upplevelsen av försämrat munhälsotillstånd och information om munvård 

Patienterna med försämrat munhälsotillstånd beskriver att deras muntorrhet förvärras 

nattetid. Det leder till avbruten sömn upp till flera gånger per natt vilket påverkar patientens 

energi under dagen. Muntorrheten påverkar även patientens tal med känslan av att kvävas 

samt att inte kunna prata tydligt (Rohr, Adams & Young, 2010). Det bekräftas i ytterligare en 

studie där patienterna beskriver svårigheter att prata och undvek detta så gott det gick. 

Patienterna upplever svårigheter med att öppna munnen och att få fram ljud när de försöker 

prata (Jiang, Zhao, Jansson, Chen & Mårtensson, 2017). Patienterna i Bernhardson, 

Tishelman och Rutqvist (2007) studie beskriver liknande när de drabbats av försämrat 

munhälsotillstånd. Patienterna upplever även känslan av att tungan känns som sandpapper 

när de äter mat. Flertalet patienter beskriver att deras försämrade munhälsotillstånd orsakat 

aptitlöshet och svårigheter att svälja vilket leder till ofrivillig viktnedgång (Rohr, Adams & 

Young, 2010). Vidare beskriver också patienter att de förlorat aptit och fått förändrad smak i 

munnen av sitt försämrade munhälsotillstånd vilket påverkar deras välmående 

(Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2007). I Rydholm och Strangers (2002) studie 

bekräftar patienterna upplevelserna av svårigheter att äta relaterat till sväljsvårigheter och 

tuggproblematik. Patienterna i Öhrn och Sjödéns (2003) studie beskriver samma 

problematik med tugg- och sväljsvårigheter efter att de drabbats av försämrat 

munhälsotillstånd. I Rydholm och Strangs (2002) studie beskriver patienter med försämrat 

munhälsotillstånd känslan av att munnen blir torr och klibbig. Det ger känslan av att 

munnen blir igenklistrad vilket försvårar talet. Patienterna i Borbasi, Cameron, Quested, 

Olver, To och Evans (2002) studie beskriver upplevelsen av smärta, känslan av att inte kunna 

svälja, att något sitter fast i halsen och förändrad smak som konsekvenser vid svamp i 

munhålan. Den förändrade munhälsostatusen påverkar matsituationen hos dessa patienter 

som upplever aptitlöshet och sväljsvårigheter bland annat. Då maten beskrivs som en stor del 

av vardagen uttryckte patienterna frustration över att inte kunna äta som vanligt relaterat till 

sitt försämrade munhälsotillstånd (Borbasi et.al., 2002). Vidare i Rohr, Adams & Youngs 

(2010) studie beskrivs ytterligare en konsekvens av det försämrade munhälsotillståndet 

vilket var att smaken i munnen förändras och upplevs som hemsk. Svårigheter att äta 

nämndes också av patienterna som en konsekvens av sår i munhålan och illasittande proteser 
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som orsakade smärta vid måltider (Rohr, Adams & Young, 2010). Vidare beskriver 

patienterna att om dessa sår blev infekterade påverkas patienternas förmåga att svälja och 

tugga ytterligare (Rydholm & Strangs, 2002). Det försämrade munhälsotillståndet beskriver 

patienterna som outhärdligt och frustrerande vilket påverkar deras humör. Talsvårigheterna 

och oförmågan att njuta av måltider påverkar patienternas sociala liv. Upplevelsen av att ha 

dålig andedräkt gjorde dem obekväma vid sociala situationer (Rohr, Adams & Young, 2010). 

Det bekräftas vidare i Ericsson, Aronsson, Hugoson, Jonsson & Gerdin (2009) där 

patienterna som upplever deras munhälsa som försämrad menar att de påverkar hela deras 

liv i allmänhet. Vidare beskriver även patienterna i Jiangs et.al. (2017) studie pykosociala 

besvär av att ha försämrat munhälsotillstånd. Patienterna beskriver att de känner sig sorgsna 

och lider av ångestproblematik vilket främst var orsakat av ihållande och besvärlig 

muntorrhet. Flertalet patienter beskriver att muntorrheten påverkar deras humör och gör 

dem lättretliga. I ytterligare en studie beskriver patienterna de psykosociala effekterna av 

försämrad munhälsa som pinsam då personer i patientens omgivning kunde tro att den 

dåliga andedräkten berodde på att patienten glömt att göra rent i sin mun. Det försämrade 

munhälsotillståndet påverkar även deras självförtroende negativt och därmed också deras 

vardagliga liv (O’Dowd, Durham, McCracken & Preshaw, 2010).  

När det kommer till att utföra sin egen munvård upplever patienterna att sjuksköterskorna 

endast ser till att de får tillgång till material att utföra munvård med utan att ge vidare 

information om användning och kunskap om munvård. Patienterna upplever att de inte fått 

tillräckligt mycket information om vad de själva kan göra för att skapa eller behålla god 

munhälsa (Honnor & Law, 2002). I Jiang et.al. (2017) beskriver patienterna att de inte fått 

information om muntorrhet som biverkan till behandlingen. Vissa av patienterna menar att 

de fått mer information från anhöriga, närstående och andra patienter än de fått av 

vårdpersonal. Trots att patienterna ville ha korrekt och riktig information om muntorrhet i 

samband med behandling så visste de inte var det fanns att tillgå. I en annan studie beskriver 

patienter upplevelsen av att inte få tips, råd eller information av vårdpersonalen om vad de 

kan göra för att bibehålla god munhälsa när det var dags att skrivas ut från sjukhuset (Horne, 

McCracken, Walls, Tyrrell & Smith, 2015). Patienterna i Öhrn och Sjödéns (2003) studie 

beskriver att de endast fick information av tandvårdspersonal angående munvård. Ingen av 

dessa patienter hade under vårdtiden blivit undersökta i munhålan av vårdpersonal. 

Patienterna menar trots att de flesta patienterna beskriver att de hade accepterat det och 

tyckte det hade varit bra. Patienterna upplever att det inte fått assistans med munvården när 

vårdpersonal såg att de hade naturliga, egna tänder trots att patienterna kände att de hade 

behov av att få hjälp med munvården. Vidare beskriver patienterna i samma studie skam 

över sitt försämrade munhälsotillstånd när de inte längre var kapabla att själva ta hand om 

sin munhygien (Tham & Hardy, 2013).  

2.3.2 Riskfaktorer och komplikationer vid försämrat munhälsotillstånd  

Vid beskrivning av sjukdomar runt tänderna används termen perodontala sjukdomar. Dessa 

sjukdomar påverkar de stödjande strukturerna i munnen. När plack bildas på tänderna 

skapas inflammatoriska responser i munnen vilket kallas parodontit, en kronisk 

inflammation i tandköttet. När infektion uppstår i munhålan kan det leda till fickbildningar i 
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tandköttet, benlossnad samt tandlossning. Processen startar olika kemiska företeelser som 

kan leda till att bakterier letar sig in i tandköttsfickor och därifrån tar sig till blodbanan och 

orsaka bakteriemi. När bakterierna tagit sig in i blodbanan kan de transporteras till olika 

områden i kroppen och orsaka infektioner. Hjärtat är ett av de områdena som är utsatt när 

bakterierna från munnen sprids i blodomloppet. Det innebär att parodontala sjukdomar har 

koppling till systemiska sjukdomar och på samma sätt har systemiska sjukdomar visat sig ha 

koppling till utvecklingen av parodontala sjukdomar. Det här innebär att de som riskerar att 

drabbas av försämrat munhälsotillstånd också har ökad risk att drabbas av sjukdomar som 

kardiovaskulära sjukdomar, stroke, respiratoriska sjukdomar, pankreascancer, diabetes och 

undernäring (Haumschild & Haumschild, 2009). Äldre patienter som vårdas på sjukhus eller 

andra institutioner lider ofta av besvär som dysfagi, svårigheter att tugga maten och minskad 

salivproduktion. De äldre drabbas av dessa problem då muskler och nerver som hanterar 

tuggfunktionen samt sväljreflexen försvagas. Förmågan att producera saliv försämras hos 

den åldrande människan och tillsammans med polyfarmaci ökar risken för biverkningar som 

muntorrhet. Dessa olika komponenter ökar risken att också drabbas av respiratoriska 

sjukdomar (Tada & Miura, 2011; van der Putten, de Baat, De Visschere & schols, 2013). van 

der Putten et.al. (2013) beskriver att flertalet läkemedel har stor risk att orsaka muntorrhet 

som biverkning genom att påverka salivsekretionen i munnen. Salivsekretionen kan påverkas 

både av enskilda mediciner och i samband med kombinationer av olika mediciner. Den 

minskade salivsekretionen orsakar ett generellt obehag i munnen och andra sensoriska 

bekymmer som intolerans mot stark mat, brännande känsla i munnen och förändrad smak i 

munnen. När salivsekretionen minskar kan det också innebära ökad risk att drabbas av 

angrepp av candidasvamp, perodontala sjukdomar och karies (van der Putten et.al., 2013). 

2.3.3 Anhörigas upplevelse av patienternas munvård 

Flertalet anhöriga till patienter inom äldrevården upplever munhälsan som viktig men 

känner frustration över att den är bristfällig. De anhöriga menar att den inte utförs på rätt 

sätt och att munvård ofta blir nedprioriterat till fördel för andra uppgifter. Anhöriga 

beskriver försteåelse för personalen och att personalens brist i utförandet av munvård ibland 

beror på tidsbrist (Paley, Slack-Smith och O’Grady, 2008). Vidare beskriver även Horne, 

McCracken, Walls, Tyrrell och Smith (2015) att anhöriga upplever att munvård som utförs av 

vårdpersonal är bristande och det gör att anhöriga själva tar tag i problemet trots okunskap. 

Anhöriga påpekar upplevelsen av att vårdpersonal hade mycket att göra samt att de var 

underbemannade och att munvården därför blev nedprioriterad. 

2.4 Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektivet i examensarbetet utgår från Dorothea Orem. Här beskrivs utvalda 

delar av hennes teori om människan, egenvårdsbalans samt de fem hjälpmetoderna som 

sjuksköterskan kan använda sig av. Orem beskriver vikten av att se patienten som människa 

och att i utformandet av vården ha patienten i centrum med egenvårdsbalansen och 

stöttandet till egenvård i fokus. Munhålan anses av många vara en integritetszon och därav är 
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det av vikt att patienten erbjuds möjligheten att få stöttning till egenvård för att kunna utföra 

munvård själv. Orems beskrivning av de fem hjälpmetoderna kan ge verktyg till vårdpersonal 

som de kan använda sig av när de stöttar patienten till att klara sin egen munvård. 

Utformandet av ett omvårdnadssystem kan underlätta för sjuksköterskan i valet av 

hjälpmetod. 

Människan är en tänkande, reflekterande, resonabel och kännande varelse. Människan är 

kapabel till att ta egna beslut gällande sin hälsa även när hon eller han upplever känslan av 

motgång. Orem (2001) beskriver ”Self-care agency” som något som människan besitter, en 

egenskap där denne har förmågan att se vad som behöver göras för att bibehålla egenvården. 

Det kan både handla om förmågor och begränsningar för att kunna vara delaktig i sin egen 

egenvård. Ett sätt att se på människan är utifrån Orem (2001) beskrivet som ”the person 

view” vilket innebär att när individer utvecklas så får de kunskap om sig själva och ett ansvar 

för sitt eget liv och välmående samt att föra detta stabila och fungerande leverne vidare till 

andra. Orem menar att sjuksköterskan ska använda det synsättet på människan i mötet med 

patienten.  

Egenvård menar Orem är något som alla lär sig under livstiden, det är något som följer oss i 

olika grad genom livet. Egenvård beskrivs som en nödvändig mänsklig funktion som alla är i 

behov av, det är en del av vårt vardagliga liv att ta hand om oss själva. Egenvården är något 

som styr människans integritet, funktion och utveckling (Orem, 1985). Egenvårdsbrist 

uppstår när personen i fråga inte kan försörja sina egna omvårdnadsbehov utan behöver 

professionell hjälp för att täcka de grundläggande behoven. En egenvårdsbrist är inte alltid 

permanent utan kan vara något tillfälligt varefter förmågor och funktioner återfås. Orem 

(2001) menar att det innebär att en person som drabbats av egenvårdsbrist kan överkomma 

egenvårdsbristen helt eller delvis beroende på personens egen kapacitet och vilja (Orem, 

2001).  

Orem menar att utvecklingen av ett individuellt omvårdnadssystem kan skapa 

förutsättningar för sjuksköterskan att stödja utvecklingen till egenvård hos patienter med 

egenvårdsbrist. Omvårdnadssystemets roll i sjuksköterskans arbete kan vara till hjälp att 

välja metoder för att på bästa sätt hjälpa och stötta där personen behöver hjälp på ett säkert 

sätt. Sjuksköterskan kan därmed träna och utveckla patientens förmåga till egenvård. Vården 

given av sjuksköterskor med vägledning av omvårdnadssystemet kan bidra till ett liv med 

hälsa och välbefinnande på ett säkert sätt utan att bringa skada till mottagaren av vården 

(Orem, 2001). Orem beskriver vidare att det finns fem olika hjälpmetoder för sjuksköterskan 

att använda när denne ska hjälpa någon. En är att hjälpa någon att utföra en 

omvårdnadsåtgärd själv genom att stötta där behov finns eller ta över och utföra 

omvårdnaden åt patienten. Att vägleda kan också vara en metod där sjuksköterskan 

assisterar personen i fråga (Orem, 2001). Det kan gälla olika val av handlingar eller hur 

handlingen ska utföras som patienten inte klarar av utan övervakning eller instruktioner. När 

patienten är i behov av support av de fysiska eller psykiska slaget kan sjuksköterskan efter 

erfarenhet och förståelse kunna kliva in och hjälpa till där det behövs. Sjuksköterskan har ett 

ansvar att se hur mycket patienten kan göra själv och hur mycket den klarar av för att kunna 

ge rätt stöd. Att sjuksköterskan erbjuder en utvecklande miljö för patienten är ytterligare en 

hjälpmetod som stöttar patienten att utvecklas. Denna miljö ska motivera personen att vilja 
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skapa mål och vilja nå dessa mål. Miljön ska också gynna patientens vilja att förändra ett 

beteende för att nå dessa mål. En vidare hjälpmetod sjuksköterskan kan använda sig av är 

lärandet. För att stärka en patients kunskaper och förmågor kan sjuksköterskan lära 

patienten det den behöver veta för att utvecklas. Här behöver sjuksköterskan ingående veta 

vad personen i fråga behöver lära sig och vad denne har för tidigare kunskaper. 

Sjuksköterskan behöver ta hänsyn till situationen, patientens bakgrund, erfarenhet, livsstil 

och vanor med mera (Orem, 2001). 

 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att försämrad munhälsa kan leda till komplikationer och sjukdomar 

som kan medföra att patienten blir lidande. Det beskrivs även att patienternas 

informationsbehov gällande munvård och dess utförande inte blir tillgodosett till fullo. Som 

komplikation till bristande utförande och information från vårdpersonal genererar det 

svårigheter för patienten att upprätthålla god munvård vid olika sjukdomstillstånd som 

medfört egenvårdsbrist. Vid sjukdom eller andra hinder kan det skapas egenvårdsbrist vilket 

innebär begränsningar i att ta hand om sig själv. Där kan sjuksköterskan kliva in med sin 

kompetens och ansvara över omvårdnaden med hjälp av ett omvårdnadssystem som kan 

underlätta för sjuksköterskan att skapa god och säker vård för patienten. Människan vill 

alltid sträva efter egenvård genom att ta beslut som gynnar den egna hälsan och till att 

bibehålla egenvård. Den vårdvetenskapliga teorin utgår från Dorothea Orem som beskriver 

vikten av egenvård samt hur sjuksköterskan kan hjälpa patienten till egenvård genom olika 

hjälpmetoder. Orem beskriver också omvårdandssystemets roll som en hjälp i utvecklandet 

av ett individuellt vårdande. Då tidigare forskning beskriver patienternas och anhörigas 

upplevelser av munvård kommer detta examensarbete fokusera på vårdpersonalens 

upplevelser för att få deras perspektiv. Det kan ge ökad förståelse för de upplevelser som 

uppkommer vid utförandet av munvård hos vårdpersonalen. Samt att det hjälper 

sjuksköterskan i sin roll som arbetsledare att få förståelse för upplevelserna för att kunna 

stötta teamet i utförandet. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva vårdpersonalens upplevelse av att utföra munvård. 
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4 METOD 

En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes av kvalitativ bearbetat material har 

genomförts för att undersöka upplevelsen av att utföra munvård ur ett vårdarperspektiv. 

Evans (2002) beskriver att systematisk litteraturstudie skapar ökad förståelse för valt 

fenomen genom att sammanställa tidigare gjord forskning för att skapa ny helhet och nytt 

perspektiv som kan implementeras i det praktiska arbetet. Valet av fenomen ska enligt Evans 

kunna motiveras ur ett vårdvetenskapligt perspektiv och finnas inom den grundutbildade 

sjuksköterskans kompetensområde. Ett ytterligare kriterium som nämns för systematisk 

litteraturstudie är att fenomenet (syftet) skall gå att granskas ur kvalitativa artiklar (Evans, 

2002). Därmed motiveras valet av metod med syftet i åtanke då examensarbetet kommer 

beskriva upplevelsen av att utföra munvård ur vårdpersonalens perspektiv.  

4.1 Datainsamling och urval 

Analysmetoden innefattar fyra steg. Första steget i datainsamlingen var att finna artiklar. För 

att göra det utsågs inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att 

artiklarna handlade om vårdarens perspektiv samt var skrivna på engelska för att skapa 

internationellt perspektiv. Artiklar av kvalitativa metoder och mixed methods där det 

kvalitativa resultatet tydligt urskiljs från det kvantitativa resultatet samt en (1) 

doktorsavhandlingar valdes ut. Vidare inklusionskriterier var att artiklarna hade 

vårdvetenskaplig inriktning samt att dess resultat svarade an på syftet för examensarbetet. I 

början av arbetets gång exkluderades artiklar äldre än år 2008. Efter att flertalet sökningar 

gjorts utan framgång ändrades det till år 1998 för att finna fler användbara artiklar. 

Exklusionskriterier var därmed att inte använda artiklar äldre än 20 år (1998-2018). Det 

söktes dock främst efter artiklar publicerade de senaste 10 åren. Vidare exkluderades artiklar 

som riktade sig till specialistutbildad vårdpersonal exempelvis inom intensivvård och 

barnsjukvård. Ytterligare exklusionskriterie var icke vårdvetenskapliga artiklar. Sökning efter 

artiklar har skett i databaserna Cinahl Plus, Pubmed samt Medline. För att avgränsa 

sökningen och få fram relevant material användes urvalskriterierna “peer reviewed”, “english 

language”, “humans”, “publikationsår 1998-2018”. Ännu ett urvalskriterium var “all adults” 

för att sålla bort de artiklar med barn och ungdomar. Referensartiklar från andra studier har 

också använts vid sökningen efter artiklar. Genom att granska liknande examensarbeten och 

dess resultatartiklar hittades ytterligare en artikel av god kvalité som valdes att användas. 

Evans (2002) beskriver att innan sökning efter artiklar påbörjas formuleras lämpliga sökord 

utifrån valt fenomen. I detta examensarbete valdes sökorden med grund i 

problemformuleringen för att täcka in de områden som passar syftet. De sökord som var 

relevanta för examensarbetet var de svenska orden “vårdpersonal”, “munvård”, “upplevelser” 

och “känslor”. Dessa sökord översattes till engelska för att kunna användas i sökandet i 

databaserna. Översättningen skedde via engelsk-svenskt lexikon samt svensk MeSH för att 

hitta relevanta sökord som fungerar i databaserna som använts. De sökord som efter 

översättning valdes var “oral health”, “mouth health”, “oral care”, “oral hygiene” samt “mouth 
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care”. Dessa sökord täckte det svenska ordet “munvård”. Vidare sökord som användes var för 

att täcka in det svenska ordet “vårdpersonal”. Översättningen blev då “nurs*”, “registered 

nurse”, “health care professionals”, “nursing staff”, “caregiver”, “care provider”, “assistant 

nurse” och “nurse aid”. Upplevelser och känslor översattes till “experiences”, “attitudes”, 

“feelings”, “perceptions”, “beliefs”, “opinions” och “thoughts”. Dessa sammansattes i vissa 

sökningar till “nurse perceptions, “nurse attitudes” och “nurse experiences” för att täcka in 

vårdpersonalens upplevelser och sålla bort de artiklar som handlade om patientens 

upplevelser. Genom att använda trunkering vid “nurs*” söktes det efter samtliga 

böjningsformer vilket ökade sökspannet då antalet träffar blev för avgränsat. Sökningar som 

resulterat i för många resultat för att vara möjligt att genomsöka har avgränsats med NOT 

“intensive care unit OR ICU OR intensive care” för att sålla bort de artiklar med intensivvård.  

En sökmatris upprättades där samtliga artikelsökningar samlades. I sökmatrisen beskrivs 

även sökning efter referensartiklar. Dessa utmärker sig genom att endast titeln på artikeln 

har använts som sökord. I sökningen framkom artiklar som inte hade abstract samt vissa 

som inte var tillgängliga att läsa vilket gjorde att dessa artiklar ej hade möjlighet att studeras. 

Av totalt 367 sökträffar var 117 stycken artiklar tillräckligt intressanta för att studera dess 

abstract eller sammanfattning. Dessa artiklar studerades noggrant för att avgöra 

tillförlitligheten samt relevansen för examensarbetet. Genom att återigen ha examensarbetets 

syfte i åtanke sållades de artiklar som ej var av relevans bort. Alla dessa sökningar samlades i 

sökmatrisen för att tydligt kunna följa sökarbetet (se bilaga A). Totalt blev 14 artiklar valda 

att gå vidare till kvalitetsgranskning. En av dessa var en delstudie ur en doktorsavhandling 

som användes där delstudiens syfte var av relevans. Denna genomgick tillsamans med övriga 

artiklar en kvalitetsgranskning. Friberg (2012a) beskriver att kvalitetsgranskning skall ske för 

att kunna säkerställa kvalitén på de artiklar som valts ut. Kvalitétsgranskningsfrågorna som 

utformats är inspirerade av Friberg (2012a). Dessa frågor utformades för att finna de 

svagheter och styrkor i artiklarna som var av relevans. Varje kvalitetsfråga var därmed 

poängsatt på följande sätt: “ja” (1 poäng) eller “nej” (0 poäng) samt “ja, till viss del” (0,5 

poäng). Kvalitetsgranskningen gav varje artikel en poäng utifrån uppnådda kriterier. Efter att 

dessa frågor fastställts erhöll varje artikel ett nummer (1-14). Numret bestämdes utifrån den 

första författarens efternamn i vardera artikeln, där artiklarna sedan rangordnades i 

alfabetisk ordning. Artikeln högst upp i listan fick nr 1, andra artikeln i listan nr 2 och så 

vidare. Detta för att underlätta sorteringen i den kommande artikelmatrisen där artiklarna 

sorterades i alfabetisk ordning efter första författarens efternamn. Maxpoängen var 13 poäng. 

Hög kvalité innebar 9 poäng eller mer. De artiklar med medelkvalité hade mellan 5-8 poäng 

och för låg kvalité nådde artiklarna endast upp till 0-4 poäng. 9 artiklar nådde hög kvalité och 

5 artiklar nådde medelkvalité. Kvalitetsgranskingen innebar att artiklarna lästes igenom med 

fokus på att finna svaren på de kvalitetsgranskningsfrågor som utformats. Poäng sattes på 

artiklarna utifrån nämnd poängskala. Denna kvalitetsgranskning kan följas i en matris för att 

enkelt kunna se vilka poäng de olika artiklarna fick (se bilaga B). De artiklar som gick vidare 

till analys höll medel till hög kvalité. Två artiklar exkluderades efter kvalitetsgranskningen på 

grund av att dessa ej svarade an på det syfte examensarbetet efterfrågade. De 12 artiklar som 

efter kvalitetsgranskningen var relevanta för examensarbetet sammanfattades och ställdes 

upp i en matris (se Bilaga C). 
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4.2 Genomförande och analys 
I det andra steget i analysen ska artiklarna studeras flera gånger för att skapa förståelse för 

artikeln i sin helhet och finna nyckelfynd (Evans, 2002). Nyckelfynden är de meningar och 

citat ur resultatdelen från artiklarna som anses svara an på examensarbetets syfte. Evans 

(2002) beskriver att resultaten i kvalitativa studier är formulerade på olika sätt beroende på 

vilken typ av ansats studien har exempelvis fenomenologisk eller hermeneutisk. Artiklarna 

lästes noggrant igenom flera gånger för att sedan koncentreras till resultatdelen. I de artiklar 

som hade ”mixed method” som metod avgränsades den kvalitativa resultatdelen från den 

kvantitativa för att endast analysera den kvalitativa resultatdelen. Första gången studerades 

artiklarnas resultatdel enskilt och citat och meningar som besvarade syftet markerades med 

en överstrykningspenna. Sedan studerades nyckelfynden en extra gång tillsammans för att 

säkra att dessa nyckelfynd svarade på syftet för detta examensarbete. Totalt hittades 90 

stycken nyckelfynd. Nyckelfynden samlades i ett dokument med numrering från 1-90 som 

skrevs ut i pappersform och klipptes ut för att lättare kunna sorteras. Nyckelfynden 

återkopplades till originalartikeln genom hänvisning till artikelns identifieringsnummer (1-

14) samt sidhänvisning för den sida där nyckelfyndet hittades. Nyckelfynden behölls på 

artikelns originalspråk vilket var engelska för samtliga artiklar. När nyckelfynden jämfördes 

med varandra så hade en översättning eventuellt kunna innebära att ett försvårade i 

jämförelseprocessen eller inte blev rättvis. 

Det tredje steget är att identifiera teman där nyckelfynden studeras för att kunna gruppera 

och kategorisera dess gemensamma teman. Relationerna mellan studierna, nyckelfynden och 

dess förklarande teman undersöks för att sammanställa subteman. Denna process kommer 

att resultera i förbättrad förståelse för fenomenet. Teman och subteman omprövas för att 

återigen tolka innehållet i varje tema för att kontrollera att teman och subteman är korrekta 

(Evans, 2002). Nyckelfynden från de olika artiklarna sorterades efter likheter och skillnader i 

innehåll som skapade preliminära teman. Sedan studerades dessa ytterligare flera gånger för 

att försäkra att de hamnat inom rätt tema. Därefter fastställdes namn på temana utifrån 

övergripande innehåll. Vidare studerades ett tema var för sig igenom för att hitta likheter och 

skillnader vilket utmynnade i subteman. Exempel på nyckelfynd ställdes upp i en tabell där 

hänvisning tillbaka till den studie som temat är grundat ifrån finns. Läsaren kan då gå 

tillbaka till studien och säkerställa att temat är korrekt uppfattat (se tabell 1). I processen 

plockades några nyckelfynd bort då de efter ytterligare analys inte var relevant för syftet. 

Totalt återstod 86 nyckelfynd och sorterades i två stycken teman med totalt sex stycken 

subteman.  

Det fjärde och sista steget i analysen innebär att beskriva fenomenet med grund i de teman 

och subteman som sammanställts i analysen (Evans, 2002). De teman och subteman som 

framkom ställdes upp i en tabell för att på ett överskådligt sätt kunna se alla teman och 

subteman (se tabell 2). Slutligen formulerades en sammanställning av resultatet med en 

beskrivning av teman och subteman med stärkande citat.  
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Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, subtema och tema:  
 

NYCKELFYND 
 

SUBTEMA 
 

TEMA 
”It takes a lot of time. You try 
to let them do it themselves, 
but you often have to do it for 
them.” (Sonde, Emami, 

Kiljunen & Nordenram, 2011 

s. 95). 

 

 

Att prioritera 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utmaningar 

 

 

 

“If they’ve got dementia then 
they’ve got behavioral 
problems,… and it is very 
difficult to clean her teeth, 
and you can’t get to her back 
teeth…” (Tham & Hardy, 2013 

s. 129). 

 

 

Att utföra munvård på 

patienter med begränsande 

förutsättningar 

”The lack of formal training 
in mouth care specific to 
stroke patients resulted in a 
lack of confidence in some 
nurse’s and ancillary staffs’ 
ability to deliver mouth care 
safely and effectively” 

(Horne, McCracken, Walls, 

Tyrrell & Smith, 2015 s. 734) 

 

 

 

 

Att ha kunskapsbrist 

“… It´s difficult when you 
work in somebody’s mouth… 
As you go inside their 
cheeks… and when sometimes 
slimy stuff comes out, it’s 
dirty I think, I find it dirtier. 
Most nurses don’t even brush 
dentures for that reason. So 
that you still find all sorts of 
things...” (De Visschere, De 

Baat, De Meyer, Van der 

Putten, Peeters, Söderfelt & 

Vanobbergen, 2013 s. 119). 

 

 

 

 

Att ha obehagskänslor 
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4.3 Etiska överväganden 

Forskarens arbete är direkt reglerat av regler och föreskrifter som styr, det är ändock 

forskaren själv som har det yttersta ansvaret att forskningen är av god kvalitét och moraliskt 

accepterad (CODEX, 2017). Det säkerställdes genom att använda datamaterial som blivit 

granskade, det vill säga genomgått peer review. Det är en granskning som säkerställer den 

vetenskapliga kvalitén på materialet i den aktuella tidskriften. För att säkerställa korrekta 

översättningar av datamaterialet då modersmålet inte är engelska användes engelskt – 

svenskt ordlexikon samt översättningsprogram så som “Google translate”. I examensarbetet 

togs hänsyn till de olika författarna genom att referera enligt American Psychological 

Association (APA). Detta för att undvika den form av vetenskaplig oredlighet som är den 

vanligaste enligt Vetenskapsrådet (2017), nämligen plagiat. Plagiat innebär att författaren 

inte hänvisar till textens ursprung utan framställer den som sin egen text. Förfalskning, 

övertolkning och medveten feltolkning beskriver Kommittén om forskningsetik (1998) som 

en av oredligheterna som kan ske i samband med hantering av data och källmaterial. I 

kvalitetsgranskningen av artiklarna var ett kriterium att artiklarna ska vara etiskt prövade 

vilket samtliga var. Genom att ha ett objektivt synsätt och inte förvrängt eller påverkat de 

data som analyserats har det undvikits.  

5 RESULTAT 

Resultatet beskriver vårdpersonalens upplevelser av att utföra munvåd. Två teman och sex 

subteman framkom under analysen. 
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Tabell 2: Presentation av teman och subteman 

Tema Subtema 

  

 

 

 

 

 

 

Utmaningar 

 

Att prioritera 

 

 

Att utföra munvård på patienter med begränsade 

förutsättningar 

 

 

Att ha kunskapbrist 

 

 

Att ha obehagskänslor 

 

En vilja att göra rätt 

 

Att värna om patientens integritet 

 

Att främja välbefinnandet 

5.1 Utmaningar 

Under temat framkom olika utmaningar som påverkade utförandet av munvård. Att 
prioritera, att uföra munvård på patienter med begränsade förutsättningar att delta, att 
ha kunskapsbrist samt att ha obehagskänslor. Dessa var de subteman som framkom i 

resultatet. 

5.1.1 Att prioritera 

Vårdpersonalen beskrev att det fanns flera delar i munvård som var tidskrävande (Johnson, 

2013; Lindqvist, Seleskog, Wårdh & Bültzingslöwen, 2013; Sonde, Emami, Kiljunen & 

Nordenram, 2011). ”It takes a lot of time. You try to let them do it themeselves, but you often 

have to do it for them” (Sonde et.al, 2011 s. 95). Vårdpersonalen menade att eftersom 

munvård är en tidskrävande uppgift påverkar det utförandet när tiden inte räcker till. 
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Personalen kände stress över att det tog för lång tid och att utförandet blir bristfälligt när det 

går för fort. Konsekvensen var att patienten själva inte fick utföra munvård i lika stor 

utsträckning utan att vårdpersonalen tog över (Sonde et.al., 2011). Vårdpersonalen upplevde 

att på grund av att patienterna i större utsträckning har egna tänder och inte proteser kände 

de oro över hur tiden ska räcka till för att utföra god munvård. Detta då det inte avsätts 

tillräckligt mycket tid  och det upplevdes riskera utförandet av god munvård (Croyére, 

Belloir, Chantler & McEvan, 2012; Passos, Carvalho, Sadigursky, Nobre & Leite, 2014; 

Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2000). Eftersom munvård kräver att det 

upprepas flera gånger för god effekt upplevdes det som en otacksam och tidskrävande uppgift 

(Croyére et.al., 2012). När patienterna inte ville ha hjälp med munvård upplevdes det som 

tidskrävande att övertala patienten och de prioriterade därmed andra uppgifter (De 

Visschere, De Baat, De Meyer, Van der Putten, Peeters, Söderfelt & Vanobbergen, 2013; 

Lindqvist et.al., 2013).  

5.1.2 Att utföra munvård på patienter med begränsade förutsättningar  

Att patienterna inte alltid ville öppna eller stängde igen sin mun vid utförandet försvårade för 

vårdpersonalen att utföra munvård. Detta samt svårigheten att få patienten att medverka 

utgjorde ett bekymmer för vårdpersonalen (Dharamsi, Jivani, Dean & Wyatt, 2009; 

Lindqvist, Seleskog, Wårdh & Bültzingslöwen, 2013; Paulsson, Nederfors & Fridlund, 1999; 

Sonde, Emami, Kiljunen & Nordenram, 2011; Tham & Hardy, 2013; Wårdh, Hallberg, 

Berggren, Andersson & Sörensen, 2000).  

A person with dementia may not open his or her mouth however much 
you urge them, which makes it really difficult. You learn some tricks, and 
get some tips from the dental hygienists about what to do, but it’s not easy 

(Lindqvist et.al. 2013, s. 302). 

Vårdpersonalen beskrev att de ofta gav varandra tips och trix för att få patienten att öppna 

munnen när de utförde munvård (Lindqvist et.al., 2013). De upplevde även ovilja hos 

patienterna som uttrycktes via aggressivitet, irritation och en ovilja att samarbeta. Det 

uttrycktes att patienterna ville följa sina tidigare vanor oberoende om det var bra 

munvårdsvanor eller ej (De Visschere, De Baat, De Meyer, Van der Putten, Peeters, Söderfelt 

& Vanobbergen, 2013). Vårdpersonalen uttryckte även känslan av att patienterna var rädda 

för munvård vilket enligt vårdpersonalen var en anledning till att patienten inte ville öppna 

munnen. Det gjorde att munvård upplevdes som en svår uppgift att utföra (Wårdh, Hallberg, 

Berggren, Andersson & Sörensen, 2000). Det stärks i citatet: ”If they’ve got dementia then 

they’ve got behavioral problems, … and it is very difficult to clean her teeth, for whatever 

reason she just decides that she’s not going to open her mouth, and you can’t get to her back 

teeth…” (Tham & Hardy, 2013 s. 129). Vårdpersonalen upplevde att patienternas sviktande 

kognitiva förmågor i form av demens, stroke eller liknande försvårade utförandet av munvård 

(De Visschere et.al., 2013; Dharmasi et.al., 2009; Horne, McCracken, Walls, Tyrrell & Smith, 

2015; Lindqvist et.al., 2013; Paulsson, Nederfors & Fridlund, 1999; Tham & Hardy, 2013).  
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5.1.3 Att ha kunskapsbrist 

Vårdpersonalen upplevde att det var svårare att borsta naturliga tänder gentemot att borsta 

proteser. De upplevde brist på kunskap hos sig själva att ta hand om naturliga tänder och 

sökte mer kunskap och träning. De beskrev också att fler patienter hade kvar sina naturliga 

tänder vilket gjorde att uppgiften blev överväldigande relaterat till brist på tillräcklig kunskap 

(De Visschere, De Baat, De Meyer, Van der Putten, Peeters, Söderfelt & Vanobbergen, 2013; 

Dharamsi, Jivani, Dean & Wyatt, 2009; Unfer, Braun, Ferreira, Ruat & Batista, 2012; Wårdh, 

Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2000). ”… Yes, for me brushing natural teeth is 

more difficult than brushing dentures. I cannot brush natural teeth” (De Visschere et.al. 

2013, s. 119). De upplevde okunskap och brist på erfarenhet när det kom till munvård vilket 

försvårade utförandet (De Visschere et.al., 2013; Passos, Carvalho, Sadigursky, Nobre & 

Leite, 2014). Vårdpersonalen upplevde svårigheter när patienten visade symtom på försämrat 

munhälsotillstånd. De upplevde okunskap i hur de handskas med problem som blödande 

tandkött, stark kräkreflex eller lösa tänder (Dharmasi et.al., 2009). Vårdpersonalen upplevde 

att de inte fått tillräckligt mycket kunskap om utförandet av munvård i sin utbildning 

(Lindqvist, Seleskog, Wårdh & Bültzingslöwen, 2013; Tham & Hardy, 2013). Vidare beskrevs 

upplevelsen av att inte kunna tillgodose säker och god munvård till patienter med ökat 

omvårdnadsbehov. Känslan av okunskap gav dem bristande självförtroende i utförandet (De 

Visschere, De Baat, De Meyer, Van der Putten, Peeters, Söderfelt & Vanobbergen, 2013; 

Horne, McCracken, Walls, Tyrrell & Smith, 2015). Viss vårdpersonal upplevde dock att de 

hade fått tillräckligt med kunskap men upplevde trots det att det var svårt att använda 

kunskapen i verkligheten (Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2000). 

Osäkerhet i utförandet och känslan av att inte få hjälp med att lösa problem relaterat till 

munvård resulterade i att vårdpersonalen upplevde dåligt självförtroende och drog sig för att 

utföra munvård (Dharamsi et.al., 2009). 

5.1.4 Att ha obehagskänslor  

Vårdpersonalen beskrev utförandet av munvård som något som fick dem att må illa och att 

magen ”vändes ut och in” (De Visschere, De Baat, De Meyer, Van der Putten, Peeters, 

Söderfelt & Vanobbergen, 2013; Johnson, 2013). “… but it is how my gut feels when I am 

doing it. It’s (my stomach is) turning like” (Johnson, 2013 s. 96). Munvård beskrevs som 

motbjudande att utföra (Dharamsi, Jivani, Dean & Wyatt, 2009; Lindqvist, Seleskog, Wårdh 

& Bültzingslöwen, 2013). Det som i munvården ofta upplevdes obehagligt var när matrester 

fastnade i tandproteserna och själva användandet av munvårdspinnar med skumgummi i 

samband med munvård (Johnson, 2013). Vårdpersonalen beskrev även att krustorna, att 

hjälpa patienterna med tandtråd samt rengöringen av tandproteser gav upplevelsen av 

motbjudande känslor (Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2000). Slemmet 

var en bidragande faktor till vårdpersonalens upplevelse av munvård som obehagligt (Wårdh 

et.al., 2000; De Visschere et.al., 2013). Vårdpersonal beskrev munvård som en uppgift som 

inte var trevlig att utföra men att det var något dem kunde lära sig att hantera (Wårdh et.al., 

2000). Ytterligare obehagskänslor uppkom i samband med det fysiska utförandet när 

vårdpersonalen var tvungna att ta in handen i patientens mun och känslan av att risken fanns 

att bli biten orsakade obehag (Johnson, 2013). Vårdpersonalen upplevde munvård som så 
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pass svår och obehaglig att de hellre utförde andra omvårdnadsuppgifter (Dharmasi et.al., 

2009; Johnson, 2013).  

 

5.2 En vilja att göra rätt 
Under temat presenteras vårdpersonalens upplevelser av att ha gjort rätt när de utförde 

munvård. De subteman som framkom var att värna om patientens integritet samt att främja 
välbefinnandet.  

5.2.1 Att värna om patientens integritet 

Vårdpersonalen menade att munvård var en handling som kunde upplevas som övertramp på 

patientens integritet då munnen är en intim och känslig del av människan (Croyére, Belloir, 

Chantler & McEvan, 2012; De Visschere, De Baat, De Meyer, Van der Putten, Peeters, 

Söderfelt & Vanobbergen, 2013; Johnson, 2013; Lindqvist, Seleskog, Wårdh & 

Bültzingslöwen, 2013; Sonde, Emami, Kiljunen & Nordenram, 2011).  

”But it’s also a private area... my mouth is a sensitive place, even when you brush you don’t 
want someone to watch. So it is the same way for them (the patients), they don’t want 

someone going into their mouths” (Sonde, Emamai, Kiljunen & Nordenram, 2011 s. 95). 

Vårdpersonalen upplevde vidare känslan av maktmissbruk eller kränkning när munvård 

utfördes (Paulsson, Nederfors & Fridlund, 1999; Sonde, Emami, Kiljunen & Nordenram, 

2011; Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2000). Vilket tydliggörs i citatet: 

”There something very special about oral hygiene. There’s something insulting about it” 

(Lindqvist et.al., 2013 s. 302). Vårdpersonalen upplevde känslan av att de skadade patienten 

i samband med munvård (De Visschere et.al., 2013; Wårdh et.al., 2000). Om inte patienten 

själv ville få munvård utförd upplevde vårdpersonalen att de utförde ett övergrepp om de 

tvingade patienten (Johnson, 2013). En del vårdpersonal funderade över om det var rätt eller 

fel att tvinga patienten till munvård (Wårdh et.al., 2000).  

5.2.2 Att främja välbefinnandet 

Munvård upplevdes vara en viktig del i patientens välbefinnande vilket var en av 

anledningarna till att den utfördes (Johnson, 2013; Lindqvist, Seleskog, Wårdh & 

Bültzingslöwen, 2013; Sonde, Emami, Kiljunen & Nordenram, 2011). Viss vårdpersonal 

relaterade till sin egen känsla av att ha ren mun och ville före den känslan vidare till 

patienterna (De Visschere, De Baat, De Meyer, Van der Putten, Peeters, Söderfelt & 

Vanobbergen, 2013). Dålig andedräkt nämndes som en viktig anledning till varför 

vårdpersonalen ville utföra munvård för att främja välbefinnandet hos patienten (Passos, 

Carvalho, Sadigursky, Nobre & Leite, 2014). Känslan av tillfredsställelse och att patienterna 

upplevde det skönt att få munnen ren gjorde att det kändes bra och rätt att utföra munvård 
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(Johnson, 2013). Även känslan av att ha gjort rätt utifrån de omvårdnadsåtgärder som har 

ordinerats gjorde att vårdpersonalen ville utföra munvård trots patientens ovilja (Wårdh, 

Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2000). Munvård upplevdes som en svår uppgift 

att utföra men att det ändå utfördes eftersom det var det rätta (Lindqvist, Seleskog, Wårdh & 

Bültzingslöwen, 2013). Vårdpersonal beskrev att om det inte utfördes så tyckte de att det var 

att försumma patienten (Passos et.al., 2014). Vidare beskrevs även att utförandet av munvård 

gav en positiv känsla speciellt när patienterna också uppskattade det, vilket resulterade i mer 

frekvent utförd munvård (De Visschere et.al., 2013).  

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt redovisas först kopplingen mellan resultatet, tidigare forskning och 

vårdteroretikern Dorothea Orems (1985; 2001) begrepp och teori. Val av metod och 

tillvägagångssätt diskuteras i metoddiskussionen utifrån kvalitetskriterierna trovärdighet, 

giltighet och överförbarhet. Slutligen diskuteras de etiska övervägandena. 

6.1 Resultatdiskussion 
Examensarbetets syfte vara att beskriva vårdpersonalens upplevelser av att utföra munvård. I 

resultatet framkom det två teman: utmaningar och en vilja att göra rätt. I dessa teman 

hittades sex stycken subteman. Resultatet kommer att diskuteras mot bakgrunden samt det 

teoretiska perspektivet med grund i vårdteoretikern Dorothea Orems omvårdnadsteori.  

Det första subtemat under temat utmaningar var att prioritera. I subtemat framkom 

vårdpersonalens upplevelse av att inte ha tid att prioritera munvård samt att själva 

munvården upplevdes som tidskrävande. Tidigare forskning visar att även anhöriga delade 

denna åsikt kring tidsbrist i arbetet. De upplevde att vårdpersonalen ofta hade det stressigt 

och inte hann med att utföra munvård tillfredsställande (Horne, McCracken, Walls, Tyrrell & 

Smith, 2015; Paley, Slack-Smith & O´Grady, 2008). Det kan tolkas som att munvård inte 

prioriteras när tiden inte räcker till och därmed blir munvården bristande. Detta kan anses 

motsägelsefullt då det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att prioritera 

omvårdnadsåtgärder utifrån patientens behov (SSF, 2017). Det upplevdes hos 

vårdpersonalen mer tidskrävande att ta hand om naturliga tänder än tandproteser. Tanken 

väcks att egna tänder borde ses som någonting positivt och något som bör bevaras. 

Jakobsson Ung & Lützén (2014) skriver om Florence Nightingales beskrivning av 

sjuksköterskans uppgift att behålla det friska hos patienten. Om munvård riskerar att 

nedprioriteras på grund av att patienten har sina naturliga tänder kvar finns det ökad risk att 

patienten drabbas av komplikationer i samband med försämrat munhälsotillstånd. I tidigare 

forskning upplevde patienterna att de inte fick tillräckligt med assistans när de berättade att 

de hade egna tänder och inte proteser. Vidare beskrev patienterna att de inte alltid fick utföra 



18 

sin egen munvård då vårdpersonalen upplevde att det tog för lång tid (Tham & Hardy, 2013). 

En jämförelse med resultatet där vårdpersonalen upplevde att när utförandet tog för lång tid 

hann de inte ge patienterna chansen att utföra munvård på egen hand. Orem (2001) 

beskriver egenvården som en del av människans integritet. Vilket därför kan innebära att när 

uppgiften tas över av vårdpersonalen kliver de över patientens egen integritet vare sig det 

finns egenvårdsbrist eller ej. Det kan därför vara av vikt att tänka utifrån Orems (2001) 

beskrivning av människan som reflekterande, resonabel och kännande varelse som är 

kapabel att ta egna beslut för att främja sin egenvård. Enligt HSL (SFS 2017:30) ska vården 

utföras med trygghet, säkerhet och kontinuitet. Därför är det viktigt att inte låta tidsbristen 

påverka utförandet av munvård.  

Resultatet visade också att patitenter med begränsade förutsättningar att delta påverkade 

utförandet av munvård. Vårdpersonalen beskrev att när patienterna hade kognitiva 

nedsättningar och kommunikationsproblem försvårades utförandet av munvård. De beskrev 

svårigheter när patienterna inte ville medverka med att öppna munnen eller att de blev 

våldsamma när de inte ville få hjälp med munvård. Här kan Orems (2001) hjälpmetod om 

utvecklande miljö vara av värde. Där beskrivs att sjuksköterskan ska genom utveckling av 

miljö hjälpa patienten att skapa mål och motivera dem att nå målen. Då miljön är en viktig 

del i utvecklingen anses den också vara till hjälp för att stimulera viljan till utveckling och 

genomförandet av olika vårdmoment. Detta kan vara av speciell vikt för patienter med 

kognitiv svikt då det i resultatet framkom att denna patientgrupp ibland hade svårigheter att 

delta i munvården. Vidare i resultatet beskriver vårdpersonalen att de upplevt rädsla hos 

patienten när det ska utföras munvård vilket påverkade patientens förutsättning att delta. Till 

hjälp kan Orems (2001) teori om de fem hjälpmetoderna användas där en av dessa handlar 

om stöttning och vikten av att välja rätt stöd med hjälp av skapandet av ett 

omvårdnadssystem. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att utföra uppgiften på olika sätt. 

Denne kan stötta patienten i utförandet, ta över uppgiften helt eller välja att vägleda 

patienten genom uppgiften. Utförandet av munvård kan därmed ske på olika sätt och vikten 

av att välja rätt metod för rätt patient kan leda till ett förenklat utförande och minskad rädsla 

hos patienten. Orem (2001) beskriver att ett omvårdnadssystem kan användas för att 

strukturera och organisera omvårdnaden kring patienten. I detta fall diskuteras att ett 

omvårdnadssystem kan genom hjälp att välja metoder främja egenvård på det sättet att 

patienten går med på att få sin munvård utförd vilket kan främja hälsan. Då sjuksköterskan 

besitter ett dokumentationsansvar (SSF, 2017; Björvell & Thorell, 2014) så stödjer det Orems 

(2001) teori om skapandet av omvårdnadsystem för att sammanställa och uppdatera 

stöttningen av patientens omvårdnad. Hos patienter som behöver hjälp med munvård är det 

sjuksköterskans ansvar att se till att den blir utförd eller delegerad till annan vårdpersonal 

(SSF, 2017).  

Vidare framkom det i resultatet att vårdpersonalen upplevde kunskapsbrist i utförandet av 

munvård. Det framkom att vårdpersonalen upplevde kunskapsbrist i omhändertagandet av 

naturliga tänder gentemot tandproteser. De beskrev kunskapsbrist när patienter hade 

problem i munhålan såsom lösa tänder, blödande tandkött, stark kräkreflex eller speciella 

omvårdnadsbehov. Det beskrevs även av vårdpersonalen att de kände osäkerhet när de inte 

fick hjälp med att lösa munvårdsrelaterade problem och det ledde till dåligt självförtroende 
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och att de drog sig för att utföra munvård. Det diskuteras gentemot den tidigare forskning 

som beskriver att patienter upplevde att de fick bristfällig information om försämrat 

munhälsotillstånd och råd om vad de själva kunde göra för att behålla god munhälsa 

(Honnor & Law, 2002; Horne, McCracken, Walls, Tyrrell & Smith, 2015; Jiang, Zhao, 

Jansson, Chen & Mårtensson, 2017). Tidigare forskning beskriver vidare att anhöriga 

upplevde utförandet av munvård som bristfällig och att de trots egen brist på kunskap fick ta 

tag i munvården (Horne, McCracken, Walls, Tyrrell & Smith, 2015). I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017) står det beskrivet att 

sjuksköterskan själv är ansvarig för sin kompetensutveckling och uppdaterandet av sin egen 

kunskap. Vården av patienten ska inte äventyras och patienten har rätt till säker vård. Med 

förbättrade kunskaper inom området kan osäkerheten och rädslan för att göra fel minskas. 

Det kan leda till att patienterna och anhöriga får bättre information om munvård. Orem 

(2001) beskriver att när patienten är i behov av stöd av de fysiska eller psykiska slaget så kan 

sjuksköterskan med erfarenhet och förståelse stötta upp och hjälpa till. Sjuksköterskan har 

därför ett ansvar att se vad patienten kan utföra själv för att kunna ge rätt vård och öka 

patientens möjlighet till att utföra egenvård. I omvårdnadsteamet har sjuksköterskan ett 

ansvar att se till att vårdpersonalen får den kompetens som krävs för att utföra god 

omvårdnad (SSF, 2017). HSL (SFS 2017:30) betonar vikten av att vården ska utföras med 

kontinuitet, trygghet och säkerhet. En tanke väcks att det innebär att vårdpersonalen behöver 

kunskap och kompetens för att kunna utföra dessa uppgifter på ett säkert och tryggt sätt både 

för patienten och för dem själva. Det blir aktuellt i dessa situationer då sjuksköterskan måste 

ta sitt ansvar att se till vårdpersonalens behov av kunskaper.  

Vidare beskrevs vårdpersonalens upplevelse av obehagskänslor. Känslor som illamående och 

obehag var upplevelser som framkom i resultatet. Munvård var en uppgift som de upplevde 

otrevlig men att de kunde lära sig att handskas med sina känslor för att kunna utföra den. 

Slem och matrester i munnen nämndes som faktorer som påverkade dessa upplevelser. Dessa 

känslor bekräftades av patienterna i tidigare forskning där de upplevde den försämrade 

munhälsan som skamfylld då de inte själva hade möjlighet att ta hand om sin munhygien 

(Tham & Hardy, 2013). Tidigare forskning visar att det försämrade munhälsotillståndet gav 

patienterna otrevlig smak i munnen och aptitlöshet (Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 

2007). Även patientens humör påverkades av det försämrade munhälsotillståndet då det 

upplevdes frustrerande och outhärdligt att ha drabbats av försämrad munhälsa (Rohr, 

Adams & Young, 2010; Jiang, Zhao, Jansson, Chen & Mårtensson, 2017; Ericsson, Aronsson, 

Hugoson, Jonsson & Gerdin 2009). Detta diskuteras mot kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017) där det står att sjuksköterskan ska med patienten i 

centrum utforma vården med respekt för dennes värdighet och integritet. Orem (2001) 

beskriver patienten som tänkande, kännande och resonabel varelse. Orem menar vidare att 

egenvården måste stöttas för att patienten ska få bibehålla sin integritet och känna sig 

delaktig i vården. I resultatet beskrev vårdpersonal att det fanns en upplevd risk utifrån 

tidigare erfarenheter att bli biten av patienterna när de var tvungna att stoppa in handen i 

munnen när de utförde munvård. Det orsakade ett obehag och resulterade i minskad utförd 

munvård. Orem (2001) menar att ett omvårdnadssystem kan underlätta för vårdpersonalen i 

utförandet av olika omvårdnadsuppgifter. Omvårdnadssystemet kan här innebära att 

vårdpersonalen får stöttning i hur det ska utföra munvård på ett säkert och tryggt sätt för 
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både dem själva och patienten. Hos de patienter som har kognitiv nedsättning där det finns 

risk att de kan bita eller bli våldsamma mot vårdpersonalen kan omvårdnadssystemet vara 

till hjälp för att på bästa sätt komma fram till hur munvård ska utföras. Orem (2001) menar 

vidare att omvårdnadssystemet ska utformas med patientens behov i fokus. Även 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskriver att sjuksköterskan ska 

utifrån patientens diagnos, problem, behov och resurser prioritera och utforma 

omvårdnadsåtgärder (SSF, 2017). I resultatet beskrev vårdpersonalen att de upplevde 

munvård som en så pass svår och obehaglig uppgift att de prioriterade andra 

omvårdnadsuppgifter framför munvård. Anderson (2014) beskriver att det ligger i 

sjuksköterskans ansvar att göra bedömning av munhälsostatusen för att kunna avgöra om det 

föreligger risk för försämrad munhälsa. Det är även sjuksköterskans ansvar att dokumentera 

och fortlöpande göra bedömningar för att se utvecklingen av munhälsostatusen (Anderson, 

2014). Tidigare forskning visade att anhöriga upplevde att vårdpersonalen inte utförde 

munvård på rätt sätt och att munvården ofta inte blev utförd då andra omvårdnadsuppgifter 

prioriterades högre (Paley, Slack-Smith & O’Grady, 2008). I kompetensbeskrivningen (SSF, 

2017) beskrivs det att sjuksköterskan ska föra information kring patientens 

omvårdnadsbehov, omvårdnadsdiagnoser och rekommenderade åtgärder vidare till 

omvårdnadsteamet. Därför kan det diskuteras att det är av vikt att sjuksköterskan 

uppmärksammar omvårdnadsbehovet för att de ska få sin rätta prioritering.  

I resultatets andra tema ”en vilja att göra rätt” framkom subtemat att värna om patientens 

integritet. I subtemat framkom upplevelsen av munvård som en integritetskränkande uppgift 

och upplevelsen av att vårdpersonalen riskerade skada patienten i samband med utförandet. 

Det beskrevs vidare att munhålan var intim och känslig vilket förstärkte dessa upplevda 

känslor hos vårdpersonalen. Orem (1985) beskriver att egenvården är en nödvändig mänsklig 

funktion som bland annat styr integritet, funktion och utveckling. Därför kan det diskuteras 

att när en patient har egenvårdsbrist och behöver hjälp så blir det ett övertramp på personens 

integritet oavsett vilken vårdhandling som vårdpersonalen utför. Därför diskuteras att 

vårdpersonalen bör vara uppmärksam på detta för att inte kränka patienten. Resultatet 

visade att vårdpersonalen upplevde att de utförde ett övergrepp på patienten om de inte 

själva ville ha hjälp med munvård. Vårdpersonalen uttryckte även funderingar på om det var 

rätt eller fel att påtvinga munvård till patienten. Orem (2001) beskriver människan som 

kapabel att ta egna beslut gällande sin hälsa trots känslan av motgång. Hon beskriver också 

”self-care agency” som en egenskap där människan har en egen förmåga att se vad som 

behöver göras för att främja sin egenvård. Utifrån detta diskuteras det att vårdpersonalen bör 

besitta respekt för patientens egna viljor. Det kan diskuteras mot en av Orems (2001) 

hjälpmetoder som beskriver lärandet. Sjuksköterskan se vad patienten behöver för kunskaper 

och därmed lära patienten att utföra uppgiften själv eller med mindre stöttning så att 

patienten utvecklas. Genom att patienten själv får utföra munvård kan det minska känslan av 

att kränka patientens integritet. Dock kan det tänkas att patienter med kognitiv svikt kan 

behöva stöttas i sina beslut kring sin vård mer än andra patienter.  

I dessa fall kan anhöriga vara till god hjälp för att underlätta dessa vårdmoment vilket stärks i 

kompetensbeskrivningen (SSF, 2017) där det står att sjuksköterskan tillsammans med 

patient och närstående kan prioritera olika omvårdnadsåtgärder.  
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I nästkommande subtema framkom känslan av att främja välbefinnandet för patienten. 

Tidigare forskning visar att patienter med försämrat munhälsotillstånd upplevde att de 

försämrade munhälsotillståndet påverkade deras välbefinnande och medverkandet i sociala 

situationer negativt (Rohr, Adam & Young, 2010). Patienterna upplevde även muntorrheten 

som komplikation till deras försämrade munhälsotillstånd (Rydholm & Strangs, 2002). 

Vårdpersonalen upplevelse av att ha gjort rätt och ökat välbefinnandet hos patienten kan 

användas som motivering till att utföra munvård. Detta relaterat till ovanstående tidigare 

forskning som visar att patienter upplever att det försämrade munhälsotillståndet minskar 

deras välbefinnande. Det kan jämföras med Orems (2001) beskrivning av ”the person view” 

där det beskrivs att människan utvecklas så att de får kunskap om sig själva vilket ger ett 

ansvar för sitt liv och välmående som i sin tur kan föras vidare till andra i sin omgivning. Det 

kan tolkas att vårdpersonalen genom sitt eget ansvar för sitt liv och välmående vill föra detta 

vidare till patienterna. Tidigare forskning visar också att minskad salivsekretion ger ett ökat 

obehag i munhålan och andra sensoriska besvär. Det ger också ökad risk att drabbas av andra 

komplikationer i munhålan så som svampangrepp och perodontala sjukdomar (Van der 

Putten de Baat, De Visschere & Schols, 2013). Därav slutsatsen att för ett ökat välbefinnande 

och minskad risk för komplikationer är det viktigt att munvård utförs. Vårdpersonalen 

beskriver i resultatet upplevelsen av att patienten tyckte det kändes skönt att få munnen 

rengjord samt att de ville motverka dålig andedräkt hos patienten. Vidare beskrev 

vårdpersonalen i resultatet att de utförde munvård trots patientens ovilja för att munvård 

ordinerats och det vägde då tyngre än patientens egen vilja. Det kan diskuteras i enlighet med 

Björvell & Thorell-Ekstrand (2014) där dem beskriver att sjuksköterskan ska ta reda på 

patientens utgångslägen och se vad som behöver göras. Därför kan det diskuteras vikten av 

att ha tydliga omvårdnadsplaner för patienten där inte bara vilka moment som ska utföras 

beskrivs utan också hur de momenten ska utföras för att gynna patienten. Det beskrivs även 

att sjuksköterskan har ett ansvar att både dokumentera omvårdnadsprocessen men också att 

ta del av patientens journalhandlingar för att kunna driva vården med kontinuitet gentemot 

de behov som finns (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014). Därför kan vikten av att ha 

gemensamma mål diskuteras. Det för att samtliga deltagare i vårdteamet ska ha förståelser 

för utförda uppgifter och kunna utföra dem på ett så korrekt vis som det är möjligt. Detta 

stärks i Björvell & Thorell-Ekstrand (2014) att sjuksköterskan beskriver och delger 

information och åtgärder till vårdteamet. Allt för att skapa gemensamma mål kring vården 

för patienten. Resultatet visade att när vårdpersonalen upplevde att patienten uppskattade 

utförandet av munvård bidrog det till ett ökat utförande. Det kan diskuteras att 

vårdpersonalens utförande påverkas av patientens egen upplevelse av att få munvård utförd. 

Om patienten upplever munvård som obehaglig kan det leda till att den inte blir lika frekvent 

utförd hos dessa patienter gentemot dem som upplever munvård tillfredsställande.  

 

6.2 Metoddiskussion  
En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes som metod har använts för analys av 

artiklar. Evans (2002) beskriver att en systematisk litteraturstudie ger möjligheten att kunna 
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få fram ny tolkning av fenomen och sammanställning av tidigare studier. En empirisk studie 

med undersökning på utvalda avdelningar hade kunnat tillämpats för att undersöka 

upplevelsen av att utföra munvård. Det var dock för tidskrävande för den tidsram som 

examensarbete hade. Fördelen med empirisk studie hade varit att få fram resultat specifikt 

för examensarbetets syfte och gett ett helt nytt och aktuellt resultat. Detta hade även kunnat 

ge direkt feedback till den klinik eller de sjukhus som valdes ut med tillhörande deltagare. 

Nackdelen hade varit att resultatet inte hade gett en större övergripande bild över 

upplevelserna och resultatet av de svar som hade framkommit hade kunnat bero på den 

deltagargrupp som intervjuades. En annan analysmetod som hade kunnat användas är 

litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa artiklar jämförs för att hitta skillnader 

och likheter (Friberg, 2012b). Fördelen med sådan metod hade varit att utbudet av artiklar 

hade ökat och därmed hade syftet kunnat avgränsas ytterligare till exempelvis endast 

sjuksköterskor istället för vårdpersonal. Friberg (2012b) beskriver dock att motivet med en 

litteraturöversikt är att få överblick över ett avgränsat område eller sammanställa ett 

beskrivande eller syntetiserande resultat av området. Dock hade det medfört att syftet fått 

ändrats då det kan vara svårt att urskilja upplevelser av ett fenomen i kvantitativa studier. Då 

hade examensarbetet haft en helt annan utgångspunkt än den nuvarande. 

Sökningen efter artiklar skedde med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. Dessa 

användes för att finna artiklar som passade syftet för examensarbetet. Kriterierna som utsågs 

var noga utvalda och grundades i syftet samt den valda analysmetoden för att kunna utesluta 

och inkludera relevanta artiklar. Inklusionskriterierna var att artiklarna hade ett 

vårdarperspektiv där resultatdelen endast riktade sig till vårdpersonalens upplevelser och 

därför sållades artiklar med patientperspektiv och anhörigperspektiv bort. Vid sökning av 

artiklar användes referenslistorna från andra studier och examensarbeten med liknande 

syfte. Det ökade antalet artiklar som användes för att framställa ett trovärdigt resultat. Ett 

lågt antal relevanta artiklar vid sökning i databaserna gjorde att denna typ av sökning 

gjordes. För att öka antalet artiklar användes engelska sökord samt att sökningen endast 

involverade engelska artiklar. Detta gav ett internationellt perspektiv samt gav artiklarna 

ökad överförbarhet vilket ökar tillförlitligheten hos studierna. Enligt Friberg (2012a) kan 

både forskningsartiklar, doktorsavhandlingar och rapporter av god kvalité användas i en 

systematisk litteraturstudie. Den doktorsavhandling som valdes granskades för att kunna 

urskilja de olika studier som avhandlingen innehöll. En studie i avhandlingen användes och 

gav mervärde åt examensarbetet. Doktorsavhandlingens huvudsyfte var att förstå hur 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters känslomässiga upplevelse och reaktioner 

påverkar utförandet av munvård på inneliggande vuxna patienter. Avhandlingen visade 

tydligt vilka upplevelser som var studenternas och sjuksköterskornas vilket gjorde det enkelt 

att plocka ut endast sjuksköterskornas upplevelser. Alltså användes bara sjuksköterskornas 

upplevelser till detta examensarbetets resultat. Doktorsavhandlingen bestod av en 

huvudstudie (1) med kvalitativ ansats med två delstudier. En ytterligare huvudstudie (2) med 

mixed-methods där en pilotstudie gjordes innan. Den delen som användes i examensarbete 

var huvudstudie (1) med sin delstudie 1 med syfte att utforska sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenters känslomässiga konstruktioner och erfarenheter gentemot daglig 

munvård på vuxna inneliggande patienter. Denna del genomfördes med intervjuer av 

fokusgrupper med både grundutbildade sjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor. Då 
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det var tydligt vilka sjuksköterskor som hade sagt vad underlättades urvalet av nyckelfynd. Av 

alla resultatartiklar fanns två stycken med ”mixed-methods” vilket innebär att studien 

baserar sig på en kvalitativ och en kvantitativ del. När dessa lästes igenom urskiljdes den 

kvalitativa och kvantitativa delen tydligt. Endast den kvalitativa delens resultat användes som 

data till analysen.  

Publikationsåren som valdes var mellan 1998-2018. Vilket gav ett större resultat på 

sökningarna samt ökade antalet artiklar som hade tillräckligt hög kvalité för att kunna 

användas i examensarbetet. Det går dock att diskutera för- och nackdelar med användandet 

av artiklar äldre än 10 år. För- och nackdelar övervägdes då äldre artiklar kan anses vara icke 

aktuella. De äldre artiklarna visade sig dock kunna bidra till förståelsen att dessa upplevelser 

fortfarande är aktuella då nyckelfynden som hittades var liknande som de nya studiernas 

nyckelfynd. Upplevelserna av att utföra munvård skiljde sig inte nämnvärt från de senare 

studierna. De äldre artiklarna genomgick samma kvalitetsgranskning och visade sig hålla god 

kvalité vilket avgjorde relevansen för att ha med dessa artiklar i resultatet. Artiklar som 

riktade sig till avdelningar med specialistvård sållades bort då de inte tillhör den 

grundutbildade sjuksköterskans område och därmed ej intressant. De artiklar som hittades 

via databassökning genomgick kvalitetsgranskning där kvalitetsfrågorna inspirerades av 

Friberg (2012a). Kvalitetsfrågorna var relevanta då de var utformade för att säkerställa 

relevans och kvalité på studierna som granskades. Artiklarna studerades flera gånger för att 

säkerställa korrekt bedömning samt relevans för syftet av examensarbetet. Detta 

underlättades med hjälp av kvalitetsfrågorna. Av 14 stycken artiklar gick 12 st vidare för att 

användas i resultatet efter kvalitetsgranskningen. De artiklar som efter kvalitetsgranskningen 

togs bort var artikel nummer 4 och 10. De artiklar som hamnade på poäng ”medel” efter 

kvalitetsgranskningen var alla i de högre talen av medelpoäng samt att artiklarna var av 

relevans för examensarbetets syfte och gav mervärde åt resultatet. Det bestämdes därför att 

artiklar av medel och hög kvalité användes till resultatet. Artiklarna innehöll även alla de 

inklusionskriterier som utformats samt var vetenskapliga. 

Analysmetoden utgick från Evans (2002) beskrivning av en systematisk litteraturstudie. 

Fördelar med denna analysmetod var att identifieringen av nyckelfynd underlättade 

förståelsen av studien samt gjorde det enkelt att finna likheter och skillnader studier emellan. 

Teman och subteman identifierades under analysen och gjorde det möjligt att kunna skapa 

ett resultat att diskutera utifrån. När det fanns risk för feltolkning av innehållet i 

nyckelfyndet om inte hela citatet eller meningen skrevs ned så gjordes detta. När det inte 

fanns risk för feltolkning plockades endast den relevanta delen av citatet ut och användes 

som nyckelfynd.  

För att ett examensarbete ska anses vara av god vetenskaplig kvalité så bör begreppen 

tillförlitlighet, överförbarhet och giltighet diskuteras. Begreppet tillförlitlighet 

(dependability) är enligt Polit & Beck (2017) en viktig aspekt för att se trovärdighet och att 

rätt tolkningar har gjorts av materialet i ett arbete. Det kan variera utifrån de omständigheter 

som råder samt att arbetet ska kunna återskapas med samma resultat under samma 

omständigheter. I detta examensarbete diskuteras tillförlitlighet utifrån insamlingen av 

nyckelfynd. Det är en del i processen där risk för egen tolkning av texten är stor och det finns 

risk att en viss typ av nyckelfynd väljs ut som bidrar till de resultat som avses att uppnås. 
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Detta undveks genom att nyckelfynden studerades och plockades ut var för sig för att sedan 

jämföras med varandra. En diskussion fördes kring reproducerbarheten av detta 

examensarbete. Eftersom resultatet grundar sig på de nyckelfynd som sammanställts måste 

en aspekt finnas att om någon annan läser samma artiklar för att finna nyckelfynd så bör det 

beaktas att fynden kan variera beroende på vem som letar. Återigen så undveks detta genom 

att artiklarna lästes enskilt och sedan tillsammans. När alla nyckelfynden samlats så gick 

dessa igenom tillsammans med syftet i åtanke. Detta gjorde att de nyckelfynd som sedan 

användes i resultatet hade genomgått en tillförlitlig process av urval. 

Giltighet (credibility) betyder att det finns en sanning i resultatet samt de tolkningarna som 

gjorts. Att de fynd som hittats har en trovärdighet utan egna värderingar (Polit & Beck, 2017). 

Risken för omtolkningar och fel i resultatet har minimerats genom att nyckelfynden behöll 

sitt originalspråk engelska. Med hjälp av ordbok och internet har dock nyckelfynden 

översatts till svenska för att få en korrekt förståelse för innebörden som sedan använts för att 

sammanställa ett resultat. Citaten som valts att användas som exempel i resultatet behöll 

originalspråket för att öka giltigheten. Analysmetoden med beskrivande syntes har varit en 

bra metod för de resultat som avsågs skapas. Det var en bra utgångspunkt för att endast 

beskriva fakta utan egna tolkningar. Det ökade giltigheten då nyckelfynden endast beskrevs 

och inte tolkades. Dock bör det beaktas att examensarbetet grundar sig på vårdvetenskapliga 

artiklar vilket innebär att artiklarna som valts ut kan påverka giltigheten om dessa inte är av 

god kvalité. Därav gjordes en kvalitetsgranskning av samtliga artiklar för säkerställande.  

Överförbarhet (transferability) innebär att resultatet går att implementera hos andra grupper 

eller situationer. Forskaren skall beskriva sin analys och sitt resultat så pass genomförligt att 

en tredje part kan avgöra om resultatet är överförbart eller ej (Polit & Beck, 2017). Detta 

examensarbete kan öka förståelsen för vårdarens upplevelse av att utföra munvård. Vilket 

innebär en hjälp att utifrån dessa upplevelser kunna utveckla området munvård. Då syftet var 

begränsat till vårdpersonalens perspektiv och dennes upplevelser av att utföra munvård så 

kan uttryckta upplevelser ej stå för andra än den angivna vårdpersonalens upplevelser av att 

utföra munvård. Dessa upplevelser kan ej heller överföras till andra omvårdnadsmoment då 

examensarbetets syfte är specifikt gällande munvård. Resultatet är däremot en god grund för 

insikten att vidare forskning kan behövas inom området för att kunna användas i det 

praktiska arbetet.  

6.3 Etikdiskussion 
Forskningsetiken har beaktats ur flera aspekter. I bakgrunden har artiklarna samt övriga 

källor hänvisats enligt American Psychological Association (APA). Detta för att förtydliga 

skillnaden mellan egna tankar och fakta för att inte riskera att forskningsetisk oredlighet 

uppstår. Allt för att läsaren ska kunna gå tillbaka till ursprungskällan samt att 

upphovsmannen till texten får ett erkännande. Efter att artiklarna valts ut till resultatet så 

genomgick dessa en kvalitetsgranskning där bland annat de etiska övervägandena studerades 

för att säkerställa att studien gjorts på ett etiskt korrekt sätt. Kvalitetsfrågorna som användes 

utgick från Fribergs (2012a) frågor för att säkerställa att frågorna var modifierade för att 
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utforska kvalitén av kvalitativt datamaterial. Denna kvalitetsgranskning sammanställdes i en 

matris för att kunna redovisa för läsaren hur granskningen gått till. Det skapar trovärdighet 

då läsaren kan gå tillbaka och läsa studien själv samt jämföra med de poäng som satts på 

vardera studie. Genom att redovisa artiklarna i en matris respekteras författarna av vardera 

studie. Vid analysen av artiklarna användes engelsk-svensk ordbok samt Google translate för 

att översätta svårare meningar och ord. Under analysen av resultatet hittades nyckelfynd som 

sedan bildade teman och subteman. Nyckelfynden översattes till svenska för att få ökad 

förståelse för innebörden. Detta kan innebära en risk för omtolkning av nyckelfynden. 

Nyckelfynden lästes och översatte dock var för sig för att kunna försäkra korrekt 

översättning. De citat som skrevs ut i resultatdelen behöll sitt originalspråk engelska för att 

ge originalartikeln rättvisa och inte omformulera deras resultat. Läsaren ska också kunna 

läsa ursprungstexten samt att resultatet inte tolkas allt för mycket för att öka chansen till en 

god tillförlitlighet.  

7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av att utföra 

munvård. Slutsatsen är att flera faktorer avgjorde om och när vårdpersonalen utförde 

munvård. Upplevelserna som beskrevs handlade om de hinder som påverkade utförandet av 

munvård och det som främjade utförandet av munvård. Slutsatsen är att vårdpersonalen 

behöver stöttning och ökad kunskap inom området munvård. Detta för att underlätta 

utförandet och stärka självförtroendet hos vårdpersonalen. Kunskapen kan leda till 

förbättrad utförd munvård och leda till att munvård får högre prioritet när de får kunskap om 

innebörden av komplikationer som kan uppstå vid försämrat munhälsotillstånd. 

Vårdpersonalen beskriver relationen mellan kognitiv svikt/speciella behov och munvård som 

problematisk. En ökad kunskap inom området kan därmed leda till förenklat utförande med 

ökad trygghet hos vårdpersonalen. Det framkom även att vårdpersonalen uttryckte avsaknad 

av kunskap i det praktiska utförandet. Med ökad trygghet inom området skulle det kunna 

leda till ökat utförande. Det går kanske inte att skapa mer tid åt personalen, men däremot 

kan kunskap om komplikationer och förståelsen för vikten av munvård öka 

prioriteringsgraden på munvård så att den utförs på samma villkor som andra 

omvårdnadsmoment.  

8 VIDARE FORSKNING 

Eftersom resultatet visade på vårdpersonalens upplevelse av brist på kunskap föreslås vidare 

forskning på hur mycket tid som avsätts för kunskap om munvård i deras utbildning. Då det 
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uppmärksamades att det finns begränsad forskning om specifikt sjuksköterskans upplevelser 

av att utföra munvård så är detta ett förslag på vidare forskning inom området. Det är 

intressant då det trots allt är sjuksköterskan som är ansvarig för omvårdnaden. Resultatet 

beskriver även ett uttryck för tidsbrist hos vårdpersonalen. Vidare forskning kan därför 

granska om det är en prioriteringsfråga eller egentlig tidsbrist. Det skulle kunna ge verktyg 

till verksamheterna att lyfta fram munvård som en viktig del av omvårdnaden. 
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Syftet var att 
beskriva hur 
chefssjuksköterskor 
upplever oral hälsa i 
allmänhet och oral 
hälsa av vårdtagaren.  

Kvalitativ studie. 
Öppna och 
semistrukturerade 
intervjuer.  
n=16 sjuksköterskor från 
landsting samt kommun.  
Analysmetod: 
Fenomenografisk metod. 

Fem huvudteman framkom 
ur intervjuerna som handlade 
om patientens välbefinnande, 
kunskap om oral hälsa, 
beteendet gentemot 
patienten, känslan av att vara 
otillräcklig och att skapa de 
nödvändiga förhållandena.  

Hög 

11. Sonde, L., Syftet var att Kvalitativ studie. Resultat från Hög 
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Emami, A., 
Kiljunen, H., & 
Nordenram, G.  
 
2011 
 
Care providers’ 
perceptions of the 
importance of oral 
care and its 
performance within 
everyday caregiving 
for nursing home 
residents with 
dementia.  
 
Scandinavian 
Journal Of Caring 
Sciences 
 
Sverige 

beskriva 
vårdpersonalens 
uppfattningar om 
och skälen till att 
utföra munvård på 
patienter med 
demens och att 
beskriva registrerade 
sjuksköterskors 
resonemang i 
relation till deras 
ansvarsområde 
gentemot utförandet 
av munvård 

Intervjuer i 
fokusgrupper. n=9 
vårdbiträden från 
äldreboenden 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
n=4 sjuksköterskor från 
äldreboenden 
Analysmetod: 
Innehållsanalys enligt 
Graneheim och 
Lundman. 

fokusgrupperna: 
- Konsten att utföra vård där 
integritet, välbefinnande och 
vårdpersonalens kunskap om 
munvård diskuterades.  
- Barriärer för munvård  
- Behandlingsstrategier var 
det sista temat som framkom.  
 
Resultat från 
semistrukturerade intervjuer: 
- vård,  
- ansvar för vård   
- information.  
Vård mynnade i två 
subteman; Effekten av 
munvård samt hur det skulle 
utföras.  
Ansvaret för vård hade två 
subteman; uppdelning av 
ansvar och banden mellan 
vård och omsorg.  
Information delades in i två 
subteman: rutiner och 
kommunikation.  

12. Tham, R., & 
Hardy, S.  
 
2013 
 
Oral healthcare 
issues in rural 
residential aged 
care services in 
Victoria, Australia.  
 
Gerodontology 
 
Australien 

Syftet var att 
identifiera dem stora 
problemen i att 
utföra och ha tillgång 
till munvård i 
Victorian Rurals 
äldreboende i 
Australien.  

Kvalitativ studie. 
Strukturerade intervjuer 
på fem äldreboenden.  
n= 5 tandläkare, 9 
vårdbiträden, 6 boenden. 
Tre fokusgrupper med 
vårdbiträden. 
Analysmetod: 
Tematisk 
innehållsanalys. 

Tandläkarna berättade om 
svårigheterna med vården 
som samhällets uppbyggnad 
och behovet av ökad kunskap. 
Vårdpersonalen beskrev en 
brist på färdigheter och 
självförtroende i utförandet 
av munvård. Speciellt svårt 
var det när boendena hade 
sina naturliga tänder kvar. 
Boendena beskrev en oro och 
en skam över deras 
försämrade munhälsa och de 
ökade svårigheterna med att 
få tillgång till bra munvård.  

Medel 

13. Unfer, B., 
Braun, K., Ferreira, 
A., Ruat, G., & 
Batista, A.  
 
2012 
 
Challenges and 
barriers to quality 
oral care as 
perceived by 
caregivers in long-
stay institutions in 

Syftet var att 
beskriva hur 
vårdpersonalen 
uppfattar den orala 
hälsostatusen hos de 
äldre, sin egen 
munvård och behov 
av kunskap. 
Rutinerna för 
munvård på 
äldreboenden samt 
upplevda barriärer i 
utförandet av 

Kvalitativ studie. 
Semi-strukturerade 
intervjuer.  
n= 26 vårdbitränden från 
7 äldreboenden. 
Analysmetod: 
Fenomenologisk analys. 

Vårdpersonalen på 
äldreboendena beskrev 
brister i deras kunskap och 
praktiska utförande av den 
orala hälsan. Trots att det kan 
vara förväntat att 
uppfattningen och attityden 
av vårdpersonalens egen 
hälsa skulle påverka 
utförandet av den vård de 
erbjuder dem äldre så 
hindras genomförandet av 
dessa aktiviteter av barriärer 

Medel 



 11  

Brazil.  
 
Gerodontology 
 
Brasilien 

munvård.  som inte ligger inom 
vårdpersonalens 
ansvarsområde som 
exempelvis tidsbrist och 
personalbrist. 

14. Wårdh, I., 
Hallberg, L. R.-M., 
Berggren, U., 
Andersson, L. and 
Sörensen, S.  
 
2000  
 
Oral Health Care—
A Low Priority in 
Nursing.  
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences  
 
Sverige 

Syftet var att 
beskriva 
vårdpersonalens 
upplevelser av att 
hjälpa patienterna 
med munvård.  

Kvalitativ studie.  
Djupgående intervjuer.  
n=22 vårdpersonal från 3 
servicehus, två vårdhem 
samt två lägenhetshem 
för äldre.  
Analysmetod: 
Grounded theory 

Vårdpersonalen påpekade att 
det största problemet var att 
få tillgång till munhålan hos 
patienten och att det tog tid 
att få förtroende hos 
patienten. Patientens 
integritet gjorde det också 
svårt att komma nära.  

Hög 
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