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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det finns ett behov av att sjuksköterskan utför munvård på de patienter som 

inte klarar av att sköta sin munhygien själv. Hur detta tillhandahålls varierar inom olika 

vårdinriktningar. Problem: Utebliven eller otillräcklig munvård kan leda till olika former av 

besvär i munhålan. Patienter med nedsatt munhälsa kan uppleva obehagskänslor som bland 

annat kan leda till att de får ett sänkt självförtroende. Syfte: Beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att utföra munvård. Metod: Fyra kvalitativa studier, fem kvantitativa studier 

och en studie med mixad metod analyserades i en allmän litteraturöversikt. Resultat: 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap inom munvård och att 

brist på tid påverkade utförandet av munvård ofördelaktigt. Ett motstånd från patienterna 

upplevdes samt brister i organisationen som påverkade utförandet av munvård. Slutsats: 

Utifrån resultatet kan slutsatser dras om att sjuksköterskor är i behov av mer utbildning 

gällande munvård. Även att ökade insatser på organisatorisk nivå behövs i form av mer 

personal som i sin tur kan generera mer tid åt sjuksköterskor att utföra munvård. Likaså 

behövs tydligare riktlinjer för hur munvård ska utföras och vem som är ansvarig för att det 

utförs.  

Nyckelord: hinder, kvalitative design, kunskap, munhygien, munhälsa, 



 

ABSTRACT 

Background: There is a need for the nurse to perform oral care on patients who cannot 

manage their oral hygiene themselves. How this is provided varies within different healthcare 

institutions. Problem: Insufficient oral care can lead to different problems in the oral cavity. 

Patients with reduced oral health may experience discomfort that can lead to that they can 

get lower self confidence. Aim: Describe nurses experience of providing oral care. Method: 

Four qualitative studies, five quantitative studies and one study with mixed method were 

analyzed in a general literature review. Result: Nurses experienced that they did not have 

enough knowledge about oral care and that the lack of time affected the performance of oral 

care in a non positive way. A resistance from the patients perceived and flaws in the 

organization that also affected the performance of oral care. Conclusions: Conclusions can 

be drawn that nurses are in need of more education regarding oral care. Also that increased 

efforts at an organizational level is needed in terms of more staff that can generate more time 

for the nurses to provide oral care. Clearer guidelines of how oral care should be performed 

and who is responsible to perform it is needed. 

Keywords: knowledge, obstacle, oral health, oral hygien, qualitative design 
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1 INLEDNING  

Författarna till detta examensarbete har under den verksamhetsförlagda utbildningen på 

sjuksköterskeprogrammet, Mälardalens Högskola, noterat att tid för att utföra munvård är 

begränsad. Författarna har även noterat att munvård på patienterna vid flertalet tillfällen 

uteblir eller inte utförs korrekt av sjuksköterskorna. Ett intresse väcktes för att ta reda på hur 

sjuksköterskorna ser på utförandet av munvård på patienterna, och varför det vid vissa 

tillfällen kan utebli.  

En lista med ämnesval delades ut från Mälardalens Högskola inför kursen. Listan innehöll 

olika ämnen att rikta in sig på i skrivandet av examensarbetet. Ett av ämnena var “uppnå god 

munhälsa” och valdes ut av författarna. Utifrån detta ämne kommer examensarbetet att 

fokusera på sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av att utföra munvård. 

Förhoppningen är att bidra till en ökad förståelse som i sin tur kan skapa förbättringar inom 

detta område i den praktiska verksamheten. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras centrala begrepp, tidigare forskning om komplikationer av 

utebliven munvård samt patienters upplevelser av problem med munhälsan. Därefter 

presenteras en teoretisk referensram där vald teoretiker är Katie Eriksson (2015) och hennes 

teori om lidande och vårdande. Bakgrunden kommer slutligen att leda fram till en 

problemformulering.  

2.1 Centrala begrepp  

De begrepp som beskrivs är munvård och munhälsa. 

2.1.1 Munvård 

Munvård innebär att regelbundet eliminera plackbildning som av naturlig orsak uppstår i 

munnen hos alla människor. Plack är en beläggning som innehåller bakterier. Plack på 

tänder och tandkött kan elimineras genom mekanisk rengöring av tändernas utsidor, insidor 

och tuggytor med en tandborste. Plack på tunga och i gom kan elimineras med antingen en 

mjuk tandborste eller skumgummitork med ljummet vatten på (Lindunger & Skott, 2018). 
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2.1.2 Munhälsa  

Begreppet munhälsa beskrivs som ett tillstånd som innebär en frånvaro av sjukdomar och 

besvär som ger individen en begränsad förmåga att kunna bita, tugga, tala och ha ett 

psykosocialt välbefinnande (World Health Organization, 2019). 

2.2 Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning kring komplikationer av utebliven munvård samt 

patienters upplevelser av problem med munhälsan. 

2.2.1 Komplikationer av utebliven munvård 

Det är av stor vikt att bevara en god munhälsa för att hindra att skador i munhålans vävnader 

uppstår samt att lindra problem som uppkommer i munhålan. Munnen har ett flertal 

funktioner och är därmed en viktig del av kroppen (Andersson, 2014). Munnen är 

utgångspunkten för att få i sig mat, dryck och mediciner vilket medför att effekten av 

munhälsan inte endast påverkar munnen utan sprider sig till andra delar av kroppen 

(Humphreys, 2016). Vid utebliven eller otillräcklig munvård kan en rad komplikationer 

uppstå (Andersson, 2014; Humphreys, 2016). 

Plack och tandsten kan uppkomma om tänderna inte rengörs regelbundet då 

mikroorganismer fäster på tänderna och om dessa inte tas bort genom kontinuerlig munvård 

sprids mikroorganismerna vidare till tandköttsfickan (Andersson, 2014; Humphreys, 2016). 

Plack förkalkas om det inte avlägsnas och bildar tandsten. Tandsten i sin tur sitter hårt och 

måste avlägsnas med hjälp av professionell tandvård, det är därför av vikt att plack tas bort 

genom tandborstning och mellanrumsrengöring (Andersson, 2014). Finns det plack kvar vid 

tandköttskanten kan det ge upphov till att tandköttet inflammeras och om inflammationen i 

tandköttet inte behandlas kan tandlossning ske (Andersson, 2014; Humphreys, 2016). Vid 

tandköttsinflammation kan rodnad, svullnad och ömhet uppstå i tandköttet och tandköttet 

kan bli mera lättblödande än tidigare. Tandköttsinflammation förekommer någon gång hos 

de flesta människor, men är vanligt hos personer som av någon anledning är i behov av hjälp 

med att sköta sin munhygien (Andersson, 2014). 

Svampinfektion är också en sjukdom som kan uppstå i munhålan. En svampinfektion kan 

utvecklas i munnen vid nedsatt immunförsvar, undernäring eller återkommande 

antibiotikabehandlingar. En svampinfektion i munhålan ger inte alltid smärta eller obehag, 

men bör alltid behandlas då infektionen kan förändra gomslemhinnan (Andersson, 2014).  

Personer med munhälsoproblem kan uppleva svårigheter med att få i sig tillräckligt med mat 

och dryck. Vidare kan personer som behandlas med läkemedel som intas oralt uppleva 

svårigheter med att få i sig dessa vilket i sin tur kan ge konsekvenser med hälsan 

(Humphreys, 2016). Utöver det visar forskning på ett samband mellan dålig munhälsa och 

allmänsjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt lunginflammation 

(Andersson, 2014 & Humphreys, 2016). Livskvaliteten kan också påverkas hos personer med 
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munhälsoproblem både på grund av smärta och obehag men även genom ett sänkt 

självförtroende (Humphreys, 2016). 

2.2.2 Patienters upplevelser av problem med munhälsan  

Munhålan är ett intimt område. Därmed kan patienterna uppleva en sårbarhet och en känsla 

av intrång när en annan människa utvärderar dess munhälsa och munvård. Skamkänslor kan 

uppstå hos patienterna som tidigare skött sin egen munvård men som numera inte längre 

besitter den förmågan (Andersson, 2014). Personer med en försämrad munhälsa kan bli 

påverkade både på ett fysiskt och psykiskt plan (Kanagalingam m.fl., 2018 & Rohr, Adams & 

Young, 2010).  

 

Ett vanligt förekommande besvär hos patienterna som vårdas inom palliativ vård kan vara 

muntorrhet och torra läppar. Dessa tillstånd uppkommer förmodligen till följd av läkemedel 

som används vid palliativ vård och gör att frekvent munvård med framförallt fuktning bör 

upprätthållas (Kvalheim, Strand, Husebö & Marthinussen, 2015). Patienterna med 

muntorrhet kan uppleva att det ger en känsla av obehag och svårigheter att öppna munnen 

(Kanagalingam m.fl., 2018 & Rohr m.fl., 2010). Patienterna med muntorrhet kan även 

uppleva att det stör nattsömnen. Flera av patienterna berättar att de varje natt vaknar ett 

flertal gånger av att munnen är så pass torr att de måste dricka vatten (Jiang, Zhao, Jansson, 

Chen och Mårtenssons, 2017). En del av patienterna med muntorrhet undviker att prata då 

de upplever att det försämrar tillståndet ytterligare (Jiang m.fl., 2017). Muntorrhet kan vara 

associerat med hur lång tid patienterna har kvar i livet och kan fungera som en indikation för 

när intensiv munvård bör utföras på patienterna (Matsuo m.fl., 2015). Patienterna upplever 

att de saknar information om muntorrhet och hur de kan hantera tillståndet. De upplever att 

de inte får information av sjuksköterskan eller annan personal inom vården om detta. En stor 

del av den information de besitter har de fått från media eller närstående (Jiang m.fl., 2017).  

Vid cancerbehandling kan munhälsoproblem uppstå hos patienterna (Palay, 2017; Saito 

m.fl., 2014; Quinn, 2013) varav mukosit är ett av de munhälsoproblem som patienterna 

upplever som mest besvärande (Quinn, 2013). Mukosit är en inflammation i munslemhinnan 

som kan leda till sårbildning i munhålan något som kan upplevas smärtsamt. Patienterna 

som har hög risk att drabbas av mukosit ska undersökas oftare. Vidare rekommenderas att 

alla patienterna får stöd i att bevara en god munhälsa (Quinn, 2013). Patienterna som får 

professionellt stöd i att bibehålla en god munhälsa under sin cancerbehandling upplever i 

större utsträckning färre munhälsoproblem än de patienterna som sköter sin egen 

munhygien. Dock förekommer mukosit lika ofta bland alla av patienterna som genomgår en 

cancerbehandling oavsett om de sköter sin munvård själva eller om de får hjälp med att sköta 

den (Saito m.fl., 2014). Det framkommer att munhälsa och munvård ofta kan förbises under 

en cancerbehandling då fokuset ligger på cancerdiagnosen, dess behandling och att överleva 

cancern (Palay, 2017 & Quinn, 2013).  

Patienterna som upplever smärta av sina munhälsoproblem beskriver att de kan ha 

svårigheter med att svälja och äta (Rantzow, Andersson och Lindmark, 2018; Rohr m.fl., 

2010 & Quinn, 2013). Vidare upplever patienterna att deras munhälsoproblem kan orsaka 
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minskad smak av mat samt en minskad aptit (Kanagalingam m.fl., 2018) och dessa besvär 

kan leda till nutritionsproblem (Rantzow m.fl., 2018). Flera av patienterna upplever att den 

försämrade munhälsan orsakar svårigheter i sociala interaktioner med andra människor 

(Kanagalingam m.fl., 2018). Patienterna upplever problem med talet (Rantzow m.fl., 2018 & 

Rohr m.fl., 2010) då talet bland annat blir långsammare och de får svårt att få fram ord (Rohr 

m.fl., 2010). En del av patienterna upplever att de påverkas psykiskt genom att de kan känna 

skamkänslor och ett obehag av att prata med andra. Vidare upplever patienterna en oro för 

att det luktar illa ur munnen och undviker fysisk kontakt med sina närstående på grund av 

sin förändrade munhälsa (Rohr m.fl.,2010). De olika munhälsoproblemen kan medföra att 

vissa av patienterna upplever svårigheter att äta tillsammans med andra och därmed får ett 

minskat socialt liv (Kanagalingam m.fl., 2018 & Rohr m.fl., 2010). 

2.3 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv  

Examensarbetet utgår från Erikssons (2015) teori om vårdandet och lidande. Erikssons 

(2015) teori lämpar sig bra till detta examensarbete eftersom den belyser vikten av en god 

vårdrelation mellan sjuksköterskorna och patienterna samt beskriver hur sjuksköterskorna 

kan minska och förhindra att ett onödigt lidande kan uppstå hos patienterna som vårdas. 

Betydelsefulla egenskaper och förhållningssätt som sjuksköterskorna bör besitta för att skapa 

goda förutsättningar till att patienterna kan uppleva en god vård kan möjliggöras genom 

Erikssons (2015) teori.  

Vårdandet är ett naturligt beteende som alla människor besitter. Vårdandet som det beskrivs 

av Eriksson (1997) inkluderar hela människan och har som funktion att främja hälsa. 

Grunden i vårdandet enligt Eriksson (2014) är vårdrelationen. Vårdrelationen är relationen 

mellan patienterna och vårdaren. Denna relation ska inte tvingas fram utan ska byggas på 

ömsesidighet. En god vårdrelation mellan patient och vårdare utgörs av att patienterna har 

möjlighet att ge uttryck för sina begär, behov och problem. En god vårdare kännetecknas av 

att vårdaren ser hela människan och är lyhörd. Vårdaren ska se varje möte med patienterna 

som en unik situation där förändringar kan ha skett då människans hälsa är i ständig 

förändring. Det är i vårdsituationer viktigt att kunna se samband mellan olika fenomen och 

att ha en helhetsbild, detta för att inte rangordna olika begär och behov. Genom att skapa en 

god vårdrelation kan sjuksköterskorna och patienterna bygga en tillit till varandra. Detta 

medför att sjuksköterskor kan bemöta alla patienternas behov och problem (Eriksson, 2014). 

Alla människor är unika och kan uppleva lidande, vilket gör att människan kan ha olika syn 

på vad lidande är. Det kan medföra att det omedvetet skapas ett lidande hos andra, något 

som kan förstås som att människan blir främmande för sig själv och sina begär. Det finns en 

saknad av att kunna lindra sitt lidande på egen hand. Innebörden av vad som är ett lidande är 

olika hos alla människor. Människor kan orsaka lidande hos varandra genom att kränka 

varandra och inte bekräfta en annan människas helhet. Vårdandet handlar om att lindra 

patienternas lidande så att patienterna kan formas till det de är menad att vara. En viktig 

aspekt för att lindra lidande som vårdare är att ge den vård patienterna behöver genom både 

handlingar och ord. Det behöver inte endast innebära det verbala när det kommer till ord 
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utan det kan handla om att visa närvaro genom en vänlig blick, försiktig smekning eller 

någon annan form av icke verbal handling som förmedlar en känsla av medlidande. Det är 

viktigt att uppmuntra, trösta och förmedla ett hopp. Men vårdare kan även orsaka lidande 

hos patienterna. Om vårdaren med sin kunskap och attityd till de lidande patienterna inte 

uppfyller patienternas begär och behov kan ett vårdlidande uppstå. Ett vårdlidande är ett 

lidande som uppstår i samband med vård eller utebliven vård. Handlingar som kan orsaka 

vårdlidande kan vara att patienternas värdighet kränks, att vårdaren utövar makt eller att 

vårdaren omedvetet eller medvetet väljer att inte utföra en viss vårdhandling (Eriksson, 

2015). 

2.4 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att patienternas munhälsa har betydelse för välmående och hälsa. 

Forskning visar även att patienterna kan uppleva brister i utförandet av munvård och att de 

inte får tillräckligt med information kring ämnet munvård och munhälsa. Vid sjukdom kan 

patienternas förmåga att sköta sin egen munhälsa försämras och ett behov av hjälp från 

sjuksköterskorna med att utföra munvård kan uppstå. Det är av vikt att sköta om 

patienternas munnar för att undvika skador och sjukdomar som kan påverka dess funktion 

då problem med munhälsan kan orsaka ett lidande hos patienterna. Ett fysiskt lidande kan 

uppstå till följd av smärta, svårigheter att äta samt problem med att tala. Även ett psykiskt 

lidande kan uppstå vid otillräcklig munhälsa då känslor som exempelvis sårbarhet och 

försämrad självkänsla kan upplevas. Det som inte går att utläsa av den tidigare forskningen 

är sjuksköterskornas upplevelser och kunskap kring ämnet munvård. Examensarbetets 

vårdvetenskapliga teoretiska perspektiv belyser att det är viktigt att sjuksköterskorna är 

lyhörda och ser hela människan för att kunna möta patienternas behov och begär och 

därmed lindra lidande. För att sjuksköterskorna ska kunna utföra en god munvård och på så 

vis lindra onödigt lidande för patienterna behövs en förståelse av sjuksköterskornas 

erfarenheter och kunskaper av munvård. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att utföra munvård på patienter. 



6 

4 METOD 

Examensarbetet är av kvalitativ design. Den metod som valts är en allmän litteraturöversikt 

där både kvalitativa och kvantitativa artiklar analyserats för att besvara examensarbetets 

syfte (Friberg, 2017a). Denna metod har valts för att ge en beskrivning av sjuksköterskans 

erfarenheter av att utföra munvård. Friberg (2017a) beskriver litteraturöversikt som ett sätt 

att skapa översikt av en redan existerande forskning inom hälso- och sjukvården. Det finns 

flera motiv till att utföra en litteraturöversikt, bland annat för att skapa en beskrivande 

sammanställning av ett visst område eller för att skapa en grund för kritisk granskning av ett 

visst kunskapsområde. En allmän litteraturöversikt innebär att kunskapen inom ett visst 

område beskrivs genom sökning och användning av både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

(Friberg, 2017a). 

4.1 Datainsamling och urval 

Genom databassökningar i CINAHL plus och MEDLINE har artiklarna till examensarbetet 

tagits fram. Vilka databaser som används bör baseras på valet av ämnesområde (Östlundh, 

2017). CINAHL plus och MEDLINE valdes då de innehåller forskning inom 

omvårdnadsvetenskap. För att begränsa sökningarna och finna artiklar som besvarade syftet 

användes relevanta sökord i olika kombinationer under informationssökningen. Lämpliga 

engelska sökord hittades genom att med hjälp av Svensk MeSH översätta relevanta ord från 

svenska till engelska. De sökord som användes var; “nurse”, “nurs*”, “oral health”, “oral 

hygiene”, “oral care”, “mouth care”, “experience”, “attitudes”, “perceptions”, “views”, 

“qualitative”. Trunkering* används för att databaserna ska söka efter det trunkerade ordets 

samtliga böjningsformer (Östlundh, 2017). Boolesk söklogik beskrivs av Östlundh (2017) som 

ett hjälpmedel som kan tillämpas för att kombinera olika sökord. Boolesk söklogik 

tillämpades under datainsamlingen och de operatorerna som användes i detta 

examensarbete var AND och OR. AND kan tillämpas för att koppla samman två söktermer så 

att de båda förekommer i samtliga sökträffar medan OR kan användas för att sökträffarna 

ska innehålla flera olika synonymer av ett valt begrepp (Östlundh, 2017). 

 

Avgränsningar kan göras för att sortera bort sökträffar som inte är av intresse (Östlundh, 

2017). För att skapa en avgränsning kan inklusionskriterier samt exklusionskriterier 

användas (Friberg, 2017b). Vid sökningen av artiklar till detta examensarbete användes både 

inklusionskriterier och exklusionskriterier. Ett inklusionskriterium som tillämpades i 

samtliga sökningar för att säkerhetsställa samtliga artiklarnas vetenskaplighet var ”peer 

reviewed”. Ytterligare ett inklusionskriterium var att studiernas fullständiga texter fanns 

tillgängliga. Beslut togs om att artiklarna endast skulle inkluderas om det var publicerade 

under de senaste 10 åren för att belysa aktuell forskning inom ämnet. Ytterligare ett 

inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Då det var en 

begränsad tillgång på artiklar som svarade på examensarbetets syfte gjordes inga 

avgränsningar till specifika länder eller specifika avdelningar. Exklusionskriterier som 

tillämpades var att artiklarna inte skulle handla om barn, alltså ej om personer under 18 år. 

Ytterligare ett exklusionskriterium var att ej använda artiklar som beskrev andra 
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professioners upplevelser av att utföra munvård utan endast sjuksköterskans. 

 

Till en början lästes rubrikerna på de sökträffar som uppkom. Utifrån rubrikerna kan en 

uppfattning fås angående vad som kan vara relevant att granska djupare samt vad som kan 

sorteras bort (Östlundh, 2017). Därefter intogs det som Friberg (2017a) beskriver som att 

anlägga ett helikopterperspektiv. Då lästes sammanfattningarna på de artiklar med 

intressanta rubriker för att få en helhetsbild över artiklarnas innehåll. De artiklar vars 

sammanfattning verkade vara användbar för att besvara examensarbetets syfte lästes i sin 

helhet. De lästes i sin helhet med noggrannhet för att få en tydlig uppfattning om de svarade 

på examensarbetets syfte och därmed skulle ingå i kvalitetsgranskningen. En sökmatris 

skapades för att redogöra de tillämpade sökorden, antalet sökträffar samt utvalda artiklar (se 

bilaga A). 

Avslutningsvis gjordes en kvalitetsgranskning av femton utvalda artiklar. Enligt Friberg 

(2017a) ska en kvalitetsgranskning genomföras för att bedöma artiklarnas kvalitet. Utifrån 

kvalitetsgranskningen togs beslut om de granskade artiklarna skulle inkluderas eller 

exkluderas. Nio kvalitetsgranskningsfrågor formulerades med inspiration från Friberg 

(2017c) och är granskningsfrågor för både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Frågorna 

formulerades om så att de endast kunde besvaras med “ja” och “nej”. Varje ja-svar gav ett 

poäng medan varje nej-svar gav noll poäng. Efter att alla nio frågor besvarats utifrån samtliga 

femton artiklar räknades vardera artikels poäng samman. Beslut togs att artiklar med 1-3 

poäng var av låg kvalitet, artiklar med 4-6 poäng var av medelkvalitet och artiklar med 7-9 

poäng var av hög kvalitet. Endast artiklar med hög kvalitet valdes att användas i detta 

examensarbete. Av de femton artiklar som kvalitetsgranskades uppfyllde tio av dessa 7-9 

poäng och höll därav en hög kvalitet. Fem artiklar var av låg kvalitet därmed exkluderades de. 

De granskningsfrågor som användes samt kvalitetsgranskningen av de tio utvalda artiklarna 

finns redovisade i bilaga B. De artiklar som inkluderades i examensarbetet finns presenterade 

i artikelmatrisen (se bilaga C). 

4.2 Analys 

Vid en litteraturöversikt ska de utvalda artiklarna analyseras i flera steg. Steg ett innebär att 

de utvalda artiklarna genomgås upprepade gånger för att få en förståelse av helheten av de 

utförda studierna. Som stöd för att skapa förståelse kan vardera artikel sammanfattas 

(Friberg 2017a). Som ett första steg läste författarna till examensarbetet igenom artiklarna 

upprepade gånger. Studierna översattes sedan från engelska till svenska. Artiklarna skrevs ut 

i pappersformat samt numrerades med siffrorna ett till tio för att förenkla genomförandet av 

analysen. Samtliga artiklar sammanfattades då det enligt Friberg (2017a) kan fungera som ett 

stöd för att skapa förståelse av studiernas innehåll. Därefter skapades en tabell där 

artiklarnas sammanfattade innehåll fördes in. Detta kan göras för att skapa en struktur på 

det analyserade materialet (Friberg 2017a). Tabellen med det sammanfattande innehållet 

finns i artikelmatrisen (se bilaga C). Steg tre i analysen går ut på att identifiera likheter och 

skillnader mellan de olika artiklarnas syften, metoder samt resultat där störst fokus ska vara 

på likheter och skillnader i artiklarnas resultat (Friberg, 2017a). Utifrån sammanfattningarna 
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av artiklarna började författarna identifiera vilka likheter och skillnader som fanns i de olika 

artiklarnas syften, metoder och resultat. Resultaten framställs på olika vis i kvalitativa 

respektive kvantitativa studier vilket medför att en exakt jämförelse av dessa inte kan göras 

(Friberg, 2017a). De slutgiltiga likheterna och skillnaderna som författarna identifierade i de 

olika artiklarnas syften och metoder finns presenterade under rubrikerna Likheter och 

skillnader i syfte samt likheter och skillnader i metod. Enligt Friberg (2017a) ska teman 

skapas utefter det som framkommit under analysen för att ge läsaren en uppfattning om 

området. Utifrån författarnas analys av de olika studiernas likheter och skillnader i resultat 

skapades tre teman: kunskapens betydelse för att kunna utföra en god munvård, 

individuella hinder vid utförandet av munvård samt organisatoriska hinder vid utförandet 

av munvård. Dessa presenteras under Likheter och skillnader i resultat. 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

För att forskning ska hålla en god kvalitet får inga oredligheter såsom plagiat, förfalskning av 

resultat eller avsiktlig förvrängning av forskningsprocessen förekomma (Codex, 2020a). I 

detta examensarbete har författarna samlat in forskningsresultat från material som redan är 

bearbetat, eftersom metoden till studien har varit en litteraturöversikt. Fördenskull behövdes 

inget etisk prövning göras inför examensarbetet. En kvalitetsgranskning av de valda 

materialet gjordes enligt Fribergs (2017a) modell där båda författarna läste igenom alla tio 

artiklarna och tillsammans svarade på granskningsfrågor (se bilaga B). Ytterligare kriterier 

för att det valda materialet ska vara trovärdigt är att alla artiklar är “peer reviewed”. Med 

detta menas att de är granskade utifrån systematiska och källkritiska aspekter för att kunna 

uppfylla vetenskapliga krav (Codex, 2020b). För att undvika förfalskning av resultat har 

författarna haft ett öppet förhållningssätt där förförståelser diskuterats och medveten gjorts. 

Detta för att de egna förutfattade värderingarna ska påverka de objektiva resultatet så lite 

som möjligt av det som framkommit ur de sammanställda studierna som har granskats. 

Förfalskning innebär att hitta på källmaterial eller data som sedan presenteras som om det 

vore äkta. Detta kan ske genom att exempelvis ändra på forskningsmaterial eller processer 

som används, eller genom att enbart presentera de data som stämmer överens med de egna 

teorierna (Kjellström, 2017). Genom att referera till källor i arbetet enligt American 

Psychological Associations (2020) ges läsaren möjlighet att själv hitta ursprungskällan 

samtidigt som författarna tydliggör vad i examensarbetet som är deras egna ord och vad 

deras källor skrivit. Alla granskade studier har varit skrivna på engelska, vilket inte är 

författarnas modersmål. För att undvika missförstånd har delar av ursprungskällan översatts 

till svenska med hjälp av ett engelskt lexikon när författarna inte förstått vad som står i de 

granskade studierna. 
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6 RESULTAT 

Examensarbetets resultat är baserat på fyra kvalitativa studier (Aro, Laitala, Syrjälä, Laitala & 

Virtanen, 2018; De Visschere m.fl., 2013; Garry & Boran, 2017 & Yeung & Chui, 2010), fem 

kvantitativa studier (Al Rababah m.fl., 2018; Chan & Hui-Ling, 2010; Gibney, Wright, 

Sharma & Naganathan, 2015; 2010; Suminski, Inglehart, Munz, Van Poznak & Taichmanm, 

2017 & Özveren & Özden, 2015) samt en studie med mixad metod (Pettit, Mc Cann, 

Schneiderman, Farren & Campbell). Nedan presenteras likheter och skillnader i studiernas 

syfte, metod och resultat. 

6.1 Likheter och skillnader i syftet  

I tre av de sammanlagt fyra kvalitativa studierna (De Visschere m.fl., 2013; Gary & Boran, 

2017 & Yeung & Chui, 2010) identifierades likheter i syftet som var att ta reda på olika 

faktorer, såsom möjliggörande och hinder för sjuksköterskan att utföra munvård på 

patienterna. En likhet identifierades även i en kvantitativa studie (Gibney m.fl., 2015) där 

identifiering av hinder för utförandet av munvård fanns med som en del av syftet. Det som 

skilde syftet åt i de tre kvalitativa studierna (De Visschere m.fl., 2013; Gary & Boran, 2017 & 

Yeung & Chui, 2010) var att en av dem endast riktade in sig på sjuksköterskor som arbetade 

på en intensivvårdsavdelning (Yeung & Chui, 2010) medan de andra två studierna riktade sig 

till sjuksköterskor som arbetade inom kommun och äldrevård. 

En likhet som identifierades i en av de fyra kvalitativa studierna (Yeung & Chui, 2010) med 

två av de totalt fem kvantitativa studierna (Chang & Hui-Ling, 2010 & Özveren & Özden, 

2015) var att de också riktade sig till sjuksköterskor som arbetade på 

intensivvårdsavdelningar. Endast en kvantitativ studie (Suminski m.fl., 2017) av samtliga tio 

studier (Al Rababah m.fl., 2018; Aro m.fl., 2018; Chan & Hui-Ling, 2010; De Visschere m.fl., 

2013; Garry & Boran, 2017; Gibney m.fl., 2015; Pettit m.fl., 2010; Suminski m.fl., 2017; 

Yeung & Chui, 2010 & Özveren & Özden, 2015) riktade in sig på sjuksköterskor som arbetade 

på en onkologavdelning där syftet var, förutom att undersöka deras attityder till att utföra 

munvård, även att ta reda på sjuksköterskans uppfattning och upplevelse av den utbildning 

de fått kring munvård till patienter med bröstcancer.  

I en av de kvalitativa studierna (Aro m.fl., 2018) identifierades likheter med alla av de fem 

kvantitativa studierna (Al Rababah m.fl., 2018; Chan & Hui-Ling, 2010; Gibney m.fl., 2015; 

Suminski m.fl., 2017 & Özveren & Özden, 2015) och den mixade studien (Pettit m.fl., 2010) 

där syftet bland annat var att undersöka sjuksköterskans attityd till att utföra munvård på 

patienterna. Ytterligare en likhet som identifierades var att fyra av de fem kvantitativa 

studierna (Al Rababah m.fl., 2018; Chang & Hui-Ling, 2010; Gibney m.fl., 2015 & Özveren & 

Özden, 2015) och den mixade studien (Pettit m.fl., 2010) även ville ta reda på praxis 

beträffande munvård. En av de fyra kvantitativa studierna (Chang & Hui-Ling, 2010) hade en 

likhet i syftet med en kvalitativa studie (Aro m.fl., 2018) där de även hade med 

sjuksköterskans kunskap angående munvård som något de vill undersöka. Skillnaden i 

studierna (Aro m.fl.,2018 & Chang & Hui-Ling, 2010) var att den kvalitativa studien (Aro 
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m.fl.,2018) ville undersöka sjuksköterskans erfarenheter och uppfattning av att utföra 

munvård hos äldre.  

Slutligen identifierades likheter mellan två av de fyra kvalitativa studierna (Aro m.fl., 2018 & 

Garry & Boran, 2017) som båda hade med i sina syften att deras studier skulle bidra med 

någon form av kunskap. En studie hade som del av sitt syfte att förbättra patientvården 

genom att utforska det upplevda möjliggörandet och de upplevda hindren för sjuksköterskan 

att främja munhälsa (Garry & Boran, 2017). Den andra av dessa två studier hade som del i 

sitt syfte att med den valda metoden kunna ringa in vilken utbildning inom munvård som 

behövs för att förbättra sjuksköterskans dagliga munvård bland äldre (Aro m.fl., 2018). 

6.2 Likheter och skillnader i metod 

I samtliga av de tio studierna (Al Rababah m.fl., 2018; Aro m.fl., 2018; Chan & Hui-Ling, 

2010; De Visschere m.fl., 2013; Garry & Boran, 2017; Gibney m.fl., 2015; Pettit m.fl., 2010; 

Suminski m-fl., 2017; Yeung & Chui, 2010 & Özveren & Özden, 2015) identifierades likheten 

att deltagarna var sjuksköterskor. En kvalitativ studie (Yeung & Chui, 2010) och en 

kvantitativ studie (Suminski m.fl., 2017) skilde sig åt från de övriga åtta studierna då de 

deltagande sjuksköterskorna hade vidareutbildning. Vilken form av vidareutbildning 

sjuksköterskorna hade skilde sig åt då sjuksköterskorna i den kvalitativa studien (Yeung & 

Chui, 2010) hade vidareutbildning i intensivvård medan sjuksköterskorna i den kvantitativa 

studien (Suminski m.fl., 2017) hade vidareutbildning inom onkologi.  

En likhet mellan två kvalitativa studier (Aro m.fl., 2018 & Yeung & Chui, 2010) var att de 

hade tio deltagande sjuksköterskor i studierna. Det identifierades skillnader i antalet 

deltagare i de samtliga fem kvantitativa studierna (Al Rababah m.fl., 2018; Chan & Hui-Ling, 

2010; Gibney m.fl., 2015; Suminski m.fl., 2017 & Özveren & Özden, 2015), den mixade 

studien (Pettit m.fl., 2010) och två kvalitativa studier (De Visschere m.fl., 2013 & Garry & 

Boran, 2017). Se tabell 1 för en översiktlig bild över antalet deltagare i de tio studierna. 

Tabell 1. Översikt över antalet deltagare i samtliga tio studier. 
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I samtliga fem kvantitativa studier (Al Rababah m.fl., 2018; Chan & Hui-Ling, 2010; Gibney 

m.fl., 2015; Suminski m.fl., 2017 & Özveren & Özden, 2015), en kvantitativ studie (Yeung & 

Chui, 2010) och den mixade studien (Pettit m.fl., 2010) identifierades likheten att deltagarna 

arbetade på sjukhusavdelningar. En likhet mellan en kvantitativ studie (Özveren & Özden, 

2015) och en kvalitativ studie (Yeung & Chui, 2010) var att deltagarna arbetade på 

intensivvårdsavdelningar. Tre kvantitativa studier (Chan & Hui-Ling, 2010; Gibney m.fl., 

2015 & Suminski m.fl., 2017) skilde sig åt då deltagarna arbetade på olika sorters 

sjukhusavdelningar. Deltagarna arbetade på vårdavdelningar för äldre patienter (Gibney 

m.fl., 2015), akutvårdsavdelningar (Chan & Hui-Ling, 2010) samt onkologiavdelningar 

(Suminski m.fl., 2017). En likhet i en av de kvantitativa studierna (Al Rababah m.fl., 2018) 

och den mixade studien (Pettit m.fl., 2010) var att deltagarna arbetade på flera olika typer av 

sjukhusavdelningar men det framkom inte vilka avdelningar. Tre kvalitativa studier (Aro 

m.fl., 2018; De Visschere m.fl., 2013 & Garry & Boran, 2017) skilde sig åt från de andra sju 

studierna då deltagarna arbetade inom andra områden än på sjukhusavdelningar. Deltagarna 

arbetade inom hemsjukvård för äldre och folkhälsovård (Aro m.fl., 2018), på vårdhem (De 

Visschere m.fl., 2013) samt inom kommunal vård (Garry & Boran, 2017).  

En likhet som identifierades i en av de fem kvantitativa studierna (Suminski m.fl., 2017) och 

den mixade studien (Pettit m.fl., 2010) var att studierna genomfördes i USA. De fyra 

resterande kvantitativa studierna (Al Rababah m.fl., 2018; Chan & Hui-Ling, 2010; Gibney 

m.fl., 2015 & Özveren & Özden, 2015) och de fyra kvalitativa studierna (Aro m.fl., 2018; De 

Visschere m.fl., 2013; Garry & Boran, 2017 & Yeung & Chui, 2010) skilde sig åt då de 

genomfördes i olika länder. Studierna genomfördes i Saudiarabien (Al Rababah m.fl., 2018), 

Turkiet (Özveren & Özden, 2015), Australien (Gibney m.fl., 2015), Singapore (Chan & Hui-

Ling, 2010), Finland (Aro m.fl., 2018), Kina (Yeung & Chui, 2010), Belgien (De Visschere 

m.fl., 2013) samt England (Garry & Boran, 2017). 
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Samtliga fyra kvalitativa studier (Aro m.fl., 2018; De Visschere m.fl., 2013; Garry & Boran, 

2017 & Yeung & Chui, 2010) hade som likhet att de använde intervjuer som metod vid 

datainsamlingen. Ytterligare en likhet som identifierades i tre av de kvalitativa studierna (Aro 

m.fl., 2018; Garry & Boran, 2017 & Yeung & Chui, 2010) var att de genomförde 

semistrukturerade intervjuer. En av de fyra kvalitativ studierna (De Visschere m.fl., 2013) 

skiljde sig åt då studien utöver intervjuerna genomförde sju fokusgrupper till 

datainsamlingen. 

I de fyra kvalitativa studierna (Aro m.fl., 2018; De Visschere m.fl., 2013; Garry & Boran, 2017 

& Yeung & Chui, 2010) och studien med mixad metod (Pettit m.fl., 2010) identifierades 

likheten att de använde sig av öppna frågor. Studien med mixad metod (Pettit m.fl., 2010) 

skiljde sig åt från de fyra kvalitativa studierna då de öppna frågorna besvarades skriftligt i en 

enkät istället för i intervjuer.  En av de fyra kvalitativa studierna (De Visschere m.fl., 2013) 

skiljde sig åt då uppföljningsfrågor också användes i intervjuerna. En skillnad som 

identifierades var att i en av de kvalitativa studierna (Yeung & Chui, 2010) framkom det att 

deltagarna fick välja var de ville att intervjun skulle genomföras för att de skulle känna sig 

bekväma och våga uttrycka sig fritt medan deltagarna i två av de kvalitativa studierna (Aro 

m.fl., 2018 & De Visschere m.fl., 2013) hade bestämda platser för genomförandet av 

intervjuerna. Platserna för genomförandet av intervjuerna skiljde åt i de olika studierna, de 

genomfördes på vårdhem (De Visschere m.fl., 2013), i deltagarnas hem (Yeung & Chui, 

2010), på ett café (Yeung & Chui, 2010) samt på tandläkarchefens kontor (Aro m.fl., 2018). 

Trots att intervjuerna genomfördes på olika platser fanns en likhet i två av de kvalitativa 

studierna (Aro m.fl., 2018 & De Visschere m.fl., 2013) då intervjuerna genomfördes i lokaler 

som låg på deltagarnas arbetsplats. Skillnader identifierades i tre av de kvalitativa studiernas 

tidsåtgång för intervjuerna. I en studie (Aro m.fl., 2018) pågick intervjuerna 20-30 minuter, i 

en annan (De Visschere m.fl., 2013) 30-40 minuter och i (Yeung & Chui, 2010) studie pågick 

de i 30-60 minuter. En av de fyra kvalitativa studierna (Garry & Boran, 2017) skiljde sig åt då 

varken plats eller tidsåtgång för intervjuerna framkom i studiens metod. 

 

I två av de kvalitativa studierna (De Visschere m.fl., 2013 & Garry & Boran, 2017) 

identifierades likheter i deras analysmetod då båda studierna analyserades med tematisk 

analys där likheter i de transkriberade intervjuerna identifierades och därefter skapades 

teman och subteman. I de två andra kvalitativa studierna (Aro m.fl., 2018 & Yeung & Chui, 

2010) sågs likheter i analysmetoden då studierna analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys där kategorier och subkategorier skapades.  

 

En likhet som identifierades i de fem kvantitativa studierna (Al Rababah m.fl., 2018; Chan & 

Hui-Ling, 2010; Gibney m.fl., 2015; Suminski m.fl., 2017 & Özveren & Özden, 2015) och 

studien med mixad metod (Pettit m.fl., 2010) var att samtliga studier samlade in data med 

hjälp av enkäter. En likhet som identifierades i tre av de kvantitativa studierna (Al Rababah 

m.fl., 2018; Chan & Hui-Ling, 2010 & Özveren & Özden, 2015) var att de var 

tvärsnittsstudier. En likhet i samtliga kvantitativa studier (Al Rababah m.fl., 2018; Chan & 

Hui-Ling, 2010; Gibney m.fl., 2015; Suminski m.fl., 2017 & Özveren & Özden, 2015) och den 

mixade studien (Pettit m.fl., 2010) var att de bestod av slutna frågor. Studien med mixad 
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metod (Pettit m.fl., 2010) skilde sig från de fem kvantitativa studierna (Al Rababah m.fl., 

2018; Chan & Hui-Ling, 2010; Gibney m.fl., 2015; Suminski m.fl., 2017 & Özveren & Özden, 

2015) då de sista tre frågorna i enkäten var öppna frågor för att samla in ytterligare 

information som deltagarna ville dela med sig om munvård av patienter de vårdat som de 

inte kunnat förmedla i de slutna frågorna.  

I fem kvantitativa studier (Al Rababah m.fl., 2018; Chan & Hui-Ling, 2010; Gibney m.fl., 

2015; Suminski m.fl., 2017 & Özveren & Özden, 2015) samt studien med mixad metod (Pettit 

m.fl., 2010) identifierades likheten att samtliga använde beskrivande statistik vid analys av 

den insamlade datan. En av de fem kvantitativa studierna (Suminski m.fl., 2017) skilde sig åt 

då även tre steg av faktoranalys samt en slutsatsanalys genomfördes utöver den beskrivande 

statistiken 

6.3 Likheter och skillnader i resultat 

Nedan presenteras likheter och skillnader i studiernas resultat. Vid jämförelse av studiernas 

resultat skapades tre teman som svarar på examensarbetets syfte. 

6.3.1 Kunskapens betydelse för att kunna utföra en god munvård  

Många av sjuksköterskorna var medvetna om vikten av en god munhälsa (Aron m.fl., 2018) 

och majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att munvård var en viktig del i omvårdnaden (Al 

Rababah m.fl., 2018 & Chang & Hui-Ling, 2010). Trots detta hade många av 

sjuksköterskorna brist på kunskap inom ämnet munvård (Al Rababah m.fl., 2018; Aro m.fl., 

2018; Chang & Hui-Ling, 2010; De Visschere m.fl., 2013; Garry & Boran, 2017; Pettit m.fl., 

2012 & Yeung & Chui, 2010). Sjuksköterskorna som arbetat länge inom vården upplevde till 

större utsträckning att de saknade kunskap om munvård (Aro m.fl., 2018 & De Visschere 

m.fl., 2013), bland annat på grund av att de inte minns vad de fick lära sig under sin 

utbildning (Aro m.fl., 2018). Flera av sjuksköterskorna upplevde att det fanns en bristande 

kommunikation sjuksköterskorna emellan vilket medförde att kunskap om munvård inte 

spred sig. Det fanns även en brist i kommunikationen mellan sjuksköterskorna och 

munvårdsteamet. Sjuksköterskorna upplevde att de inte fick tillräckligt med information 

angående nya munvårdsmetoder och att det fanns brister i återkopplingen från 

munvårdsteamet (De Visschere m.fl., 2013). 

De flesta av sjuksköterskorna berättade att de fått sin utbildning inom munvård under sin 

grundläggande sjuksköterskeutbildning (Al Rababah m.fl., 2018; Chang & Hui-Ling, 2010; 

Garry & Boran, 2017 & Suminski m.fl., 2017) och en del av sjuksköterskorna uppgav att de 

under denna utbildning endast genomförde viss träning i att utföra tandborstning på 

patienten men att de efter sin examen inte hade någon formell utbildning i hälsofrämjandet 

av munhälsa (Garry & Boran, 2017). Det var även en betydande del av sjuksköterskorna som 

uppgav att de inte hade fått någon utbildning i munvård (Al Rababah m.fl., 2018) och cirka 

hälften av sjuksköterskorna ansåg att den utbildning de fått inte förberett dem för hantering 

av munvård (Pettit m.fl., 2012). Några av sjuksköterskorna uppgav att de fått lära sig hur 
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munvård utförs av kollegor på arbetsplatsen (Al Rababah m.fl., 2018; Chang & Hui-Ling, 

2010). En del av sjuksköterskorna menade även att den vidareutbildningen de fått gällande 

munvård inom deras specialistområde, onkologi respektive intensivvård, inte bidrog till 

något lärande om betydelsen av munvård för just de patienterna de vårdade (Suminski m.fl., 

2017 & Yeung & Chui, 2010). Endast 35% av de vidareutbildade sjuksköterskorna kände att 

de hade tillräckligt med utbildning om munhälsa för att kunna utföra bedömningar av 

munhålan, trots det uppgav majoriteten av de vidareutbildade sjuksköterskorna att de ofta 

bedömer patienternas munhälsa (Suminski m.fl., 2017).  

I en av studierna uppgav 66,3% av sjuksköterskorna att de hade tillräcklig utbildning för att 

tillhandahålla munvård (Chang & Hui-Ling, 2010) och 67% av sjuksköterskorna 

rapporterade i en annan studie att de var tillräckligt kunniga gällande hanteringen av 

munvård (Pettit m.fl., 2012). Resultatet visade dock att majoriteten av de deltagande 

sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med utbildning om munvård (Chang & Hui-Ling, 2010 

& Pettit m.fl., 2012). Det som skilde resultatet i studierna åt var att en av studiernas resultat 

visade ett samband mellan utbildningsnivå och kunskapen om munvård, där 

sjuksköterskorna med högre utbildning hade mer kunskap inom munvård (P= 0,019) (Chang 

& Hui-Ling, 2010). Någon sådan koppling framkom inte i den andra studien där inga 

betydande samband mellan utbildningsnivå och kunskapsnivå kunde ses (P = 0,05) (Pettit 

m.fl., 2012). Trots detta är många av sjuksköterskorna positiva till mer utbildning kring 

tillhandahållandet av munvård (Al Rababah m.fl., 2018; Aro m.fl., 2018; Chang & Hui-Ling, 

2010; Garry & Boran, 2017 & Pettit m.fl., 2012).  

Slutligen visar resultatet att sjuksköterskornas syfte med att utföra munvård varierade. Några 

uppgav att de utför munvård för att förhindra en ventilatorassocierad lunginflammation, 

andra menade att de utför munvård för att främja komfort för patienterna. En del av 

sjuksköterskorna berättade att de tillhandahöll munvård för att upprätthålla patienternas 

värdighet (Yeung & Chui, 2010). I viss utsträckning verkade sjuksköterskorna vara medvetna 

om sambandet mellan orala inflammationer och den allmänna hälsan, livskvaliteten och 

välbefinnandet för patienterna (Aro m.fl., 2018), trots detta förstod inte alla av 

sjuksköterskorna vikten av att utföra munvård för att förhindra relevanta munhälsoproblem 

hos patienterna (Aro m.fl., 2018 & Yeung & Chui, 2010). Vissa av sjuksköterskorna trodde 

inte att munvård hade någon effekt på patienternas hälsa, vilket gjorde att munvård blev lågt 

prioriterat i jämförelse med andra arbetsuppgifter som ansågs viktigare (Yeung & Chui, 

2010).  

6.3.2 Individuella hinder vid utförandet av munvård  

Flera av sjuksköterskorna upplevde olika former av motstånd från patienterna vid utförandet 

av munvård (Al Rababah m.fl., 2018; Aro m.fl., 2018; Chan & Hui-Ling, 2010; De Visschere 

m.fl., 2013; Garry & Boran, 2017 & Gibney m.fl., 2015). En del av patienterna ansåg att 

munvård inte var nödvändigt (De Visschere m.fl., 2013), vissa av patienterna ville inte öppna 

munnen (Aro m.fl., 2018) eller blev våldsamma vid utförande av munvård (De Visschere 

m.fl., 2013). En del av patienterna vägrade att ta emot munvård (Al Rababah m.fl., 2018; 

Chan & Hui-Ling, 2010 & Garry & Boran, 2017) och tandläkarvård (De Visschere m.fl., 2013) 
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vilket 88.7% av sjuksköterskorna upplevde som den största barriären för att kunna utföra en 

daglig god munvård (Chan & Hui-Ling, 2010). Sjuksköterskorna upplevde att patienternas 

beteende var den vanligaste orsaken till att munvård uteblev (Gibney m.fl., 2015). Flera av 

sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att stötta en del av patienterna med daglig 

munvård som de inte ansåg vara fullt kapabla att utföra munvård självständigt då 

patienterna själva ansåg att de kunde utföra sin munvård på egen hand och inte behövde 

någon hjälp med munvården (De Visschere m.fl., 2013). En del av sjuksköterskorna upplevde 

att patienternas sjukdomstillstånd utgjorde ett hinder vid utförandet av munvården (Aro 

m.fl., 2018; Chan & Hui-Ling, 2010; De Visschere m.fl., 2013 & Gibney m.fl., 2015). Flera av 

sjuksköterskorna upplevde att patienterna med olika former av kognitiv nedsättning var 

svåra att samarbeta med för att genomföra munvård (De Visschere m.fl., 2013) däribland de 

patienterna med demenssjukdom (Aro m.fl., 2018). Flera av sjuksköterskorna kände sig 

besvärade över att en del av patienterna inte brydde sig om sina munhälsoproblem och att 

flera av patienterna inte trodde att munvård påverkade deras munhälsa eller att det till och 

med att skulle orsaka skada av deras löständer (De Visschere m.fl., 2013). En del av 

sjuksköterskorna kände en rädsla över att skada patienterna vid munvården bland annat hos 

patienterna med intubering då sjuksköterskorna var rädda att intuberingsutrustningen skulle 

förflytta sig vid utförandet av munvård och de undvek därför att utföra munvård på 

patienterna (Yeung & Chui, 2010). Några av sjuksköterskorna upplevde att bedömning av 

munhålan kunde upplevas som tabu och att det inkräktar på patienternas integritet och 

upplevde därmed en rädsla över att de skulle få patienterna att känna sig dömda vid 

utförandet av munvård (Garry & Boran, 2017). 

En del av sjuksköterskorna ansåg att de hade en etiskt skyldighet att genomföra munvård på 

patienterna som var beroende av hjälp (De Visschere m.fl., 2013), men flera av 

sjuksköterskorna upplevde att munhålan var svår att rengöra (Chan & Hui-Ling, 2010 & De 

Visschere m.fl., 2013) vilket medförde ett hinder i att kunna utföra en god munvård på 

patienterna (De Visschere m.fl., 2013). Naturliga tänder upplevdes av sjuksköterskorna som 

svårare att rengöra än tandproteser då det vid tandborstning av naturliga tänder upplevdes 

som svårt att se in i munnen samt att patienterna kunde ha en begränsad möjlighet att öppna 

munnen. Ytterligare svårigheter kunde vara att tungan var i vägen, kväljningar, kräkningar 

samt sväljsvårigheter hos patienterna (De Visschere m.fl., 2013). 68,1% av sjuksköterskorna i 

en studie (Özveren & Özden, 2015) samt 14,6 % av sjuksköterskorna i en annan studie (Chan 

& Hui-Ling, 2010) upplevde rengöring av munhålan som en otrevlig uppgift och flera av 

sjuksköterskorna undvek att borsta patienternas tänder för att de upplevde att det var 

smutsigt i munnen (De Visschere m.fl., 2013). 

6.3.3 Organisatoriska hinder vid utförandet av munvård 

Flera av sjuksköterskorna upplevde att det fanns en oklarhet kring vilken form av 

sjukhuspersonal som var ansvarig för att utföra munvård (Pettit m.fl., 2012). En del ansåg att 

munvård var en uppgift som tillhörde undersköterskorna snarare än sjuksköterskorna (Aro 

m.fl., 2018) medan andra ansåg att det borde vara tandsköterskornas uppgift att bedöma 

patienternas munhålor (Garry & Boran, 2017). Vidare fanns det inget krav på att 

sjuksköterskorna skulle utföra munvård (Pettit m.fl., 2012). Samtliga av sjuksköterskorna 
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berättade att deras arbetsplats saknade specifika riktlinjer för utförandet av munvård (Garry 

& Boran, 2017). 

Behandlingsplaner över daglig munvård i de enskilda patienternas journaler ansåg 

sjuksköterskorna förbättrade utförandet av munvården (Aro m.fl., 2018). Sjuksköterskorna 

upplevde att det fanns en tradition angående utförandet av munvård på deras arbetsplats och 

de var osäkra på om de fick utföra annan form av munvård än den som traditionellt används 

på avdelningen. Denna tradition vågade flera av sjuksköterskorna inte bryta då de upplevde 

en rädsla av att inte få stöd av sin arbetsplats om något skulle hända med patienterna (Yeung 

& Chui, 2010). Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt med munvårdsguider samt att det 

fanns ett behov av munvårdsguider. Detta för att få information om hur ren munhålan skulle 

vara efter utförd munvård (Yeung & Chui, 2010), hur munvård bör utföras (Pettit m.fl., 2012 

& Yeung & Chui, 2010), val av olika lösningar och material (Yeung & Chui, 2010) samt bilder 

av vad de bör titta efter vid inspektion av munnen (Pettit m.fl., 2012). Däremot ansåg flera av 

sjuksköterskorna att det fanns en avsaknad av munvårdsguider på sina arbetsplatser (De 

Visschere m.fl., 2013; Garry & Boran, 2017; Pettit m.fl., 2012 & Yeung & Chui, 2010) och 

53,5% av sjuksköterskorna hade inte tillgång till något munvårdsguide på sin arbetsplats 

(Özveren & Özden, 2015). Saknaden av munvårdsguider ledde till att sjuksköterskorna 

utförde munvård baserad på sina individuella kunskaper och traditioner. Detta medförde att 

munvårdens utförande varierade beroende på vem som utförde den (Yeung & Chui, 2010). 

Det framkom att 41.7% av sjuksköterskorna upplevde att det fanns en brist på tillgång till 

utvärderingsverktyg (Gibney m.fl., 2015). Sjuksköterskorna uppgav att ingen övervakning 

fanns över att munvård utfördes (Pettit m.fl., 2012). Sjuksköterskorna trodde att broschyrer 

med plats för signering när munvård utförts skulle medföra en minskad ignorering av 

munvård (Garry & Boran, 2017).  

Flera av sjuksköterskorna upplevde att brist på personal (Al Rababah m.fl., 2018 & Gibney 

m.fl., 2015) samt brist på tid (Aro m.fl., 2018; De Visschere m.fl., 2013; Gary & Boran, 2017; 

Gibney m.fl., 2015; Pettit m.fl., 2017; Suminski m.fl., 2012 & Yeung & Chui, 2010) påverkade 

munvården negativt och som anledningar till att munvård uteblev. En orsak till denna 

tidsbrist upplevde sjuksköterskorna berodde på att tiden som planerades till varje patient 

inte var tillräcklig (Aro m.fl., 2018 & Yeung & Chui, 2010) medan vissa av sjuksköterskorna 

kände att det var en för stor arbetsbelastning som bidrog till att de inte hann ge patienterna 

den munvård som var nödvändig (De Visschere m.fl., 2013). En del av sjuksköterskorna 

uppgav tidsbrist som den främsta orsaken till att munvård inte utfördes medan majoriteten 

av sjuksköterskorna rankade brist på tid som den näst främsta anledningen till att munvård 

inte utfördes (Gibney m.fl., 2015). Några av sjuksköterskorna menade att de blev tvungna att 

prioritera bort munvården på grund av tidsbristen då andra arbetsuppgifter ansågs viktigare, 

exempelvis såromläggning (Garry & Boran, 2017). Däremot framkom det att en del av 

sjuksköterskorna inte upplevde brist på tid som en anledning till att munvården uteblir, utan 

att det berodde på bristande prioriteringsförmågor (Aro m.fl., 2018; De Visschere m.fl., 2013 

& Pettit m.fl., 2012) snarare än brist på tid eftersom munvård ingår i den grundläggande 

omvårdnaden (Aro m.fl., 2018 & Yeung & Chui, 2010). Sjuksköterskorna upplevde att det 

fanns en kultur på avdelningen som påverkade deras prioritet av munvård. Om munvården 

prioriterades lågt av en del av sjuksköterskorna på avdelningen spred detta sig till de övriga 
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sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde att de inte vågade prioritera munvården för att 

de var rädda att inte få stöd för sitt beslut av sin medarbetare (Yeung & Chui, 2010). 

I flera studier framkom det att sjuksköterskorna upplevde att det fanns en brist på tillgång till 

material till munvård på sina arbetsplatser (Garry & Boran, 2017; Gibney m.fl., 2015; Pettit 

m.fl., 2012 & Yeung & Chui, 2010). Sjuksköterskorna ansåg att materialbristen påverkade 

deras utförande av munvården negativt (Garry & Boran, 2017 & Yeung & Chui, 2010). 

Ekonomisk återhållsamhet ansågs kunna vara en orsak till bristen på material (Garry & 

Boran, 2017). En del av sjuksköterskorna saknade tandborstar och klorhexidin lösning 

(Yeung & Chui, 2010) medan andra saknade ljuskällor och tandspeglar (Pettit m.fl., 2012). 

7 DISKUSSION 

En diskussion kommer föras kring den valda metoden och examensarbetets resultat. 

7.1 Metoddiskussion 

Till en början hade författarna endast tänkt använda sig av kvalitativa artiklar och genomföra 

en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002), men under artikelsökningen hittades ett 

begränsat antal av kvalitativa artiklar och författarna valde därför att utföra examensarbetet 

som en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017a) där både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar användes. En allmän litteraturöversikt valdes för att få en överblick över det specifika 

valda området munvård. Det valda syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

utföra munvård på patienter vilket både kvalitativa och kvantitativa studier besvarade och 

därmed ansågs en allmän litteraturöversikt som en lämplig metod. Polit och Beck (2017) 

belyser att kvalitativa och kvantitativa studier kan komplettera varandra och därmed ge ett 

bredare resultat. Genom att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier i 

examensarbetet medförde det att flera olika designs förekom vilket enligt Henricson (2017) 

kan anses minska arbetets trovärdighet. Om de valda artiklarna använder samma design ökar 

trovärdigheten (Henricson, 2017).  

Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet samt överförbarhet är fyra begrepp som är 

lämpliga att använda vid bedömning av den vetenskapliga kvaliteten hos forskningsarbeten 

med kvalitativ design (Mårtensson och Fridlund, 2017). Sökningarna av artiklarna har 

genomförts i de två databaserna CINAHL Plus samt MEDLINE. Att använda sig av flera olika 

databaser vid sökning av artiklar ökar resultatets trovärdighet (Henricson, 2017). De två 

databaserna CINAHL Plus och MEDLINE valdes då de innehåller vetenskapliga artiklar som 

är inriktade på omvårdnad vilket ansågs lämpligt då examensarbetet skulle utgå från 

vårdvetenskap. Sökning i databaser med fokus på omvårdnad stärker arbetets validitet och 

trovärdighet då författarnas chans att finna relevanta artiklar ökar (Henricson, 2017). Vid 

sökningarna i de två databaserna användes olika sökkombinationer och en del av de valda 
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artiklarna återkom vid upprepade tillfällen vilket enligt Henricson (2017) ökar resultatets 

sensitivitet. I detta examensarbete var samtliga artiklar som inkluderades “peer reviewed” 

vilket enligt Henricson (2017) stärker resultatets trovärdighet. I detta examensarbete var 

samtliga artiklar som inkluderades “peer reviewed” vilket stärker resultatets trovärdighet 

(Henricson, 2017). De studier som användes till resultatet var skrivna på engelska vilket inte 

är författarnas modersmål. Vid översättning av studierna från engelska till svenska kan 

författarna inte utesluta att studierna kan ha feltolkats. För att försöka undvika feltolkningar 

har diskussioner förts angående studierna för att få en gemensam förståelse av studiernas 

innehåll. 

 
Trovärdigheten av examensarbetet har stärkts genom att samtliga artiklar har granskats 

utifrån nio av Fribergs (2017c) granskningsfrågor för att bedöma artiklarnas kvalité. Däremot 

exkluderades ett fåtal av Fribergs (2017c) granskningsfrågor vilket kan ha medfört en 

minskad giltighet av arbetet. Författarna valde att utesluta en del frågor då de ansåg att 

studiernas vetenskapliga kvalitet var möjlig att säkerhetsställas med de nio utvalda 

kvalitetgranskningsfrågorna. Samtliga artiklar granskades av båda författarna vilket ökar 

tillförlitligheten. Samtliga steg i analysprocessen har tydligt beskrivits i examensarbetet. 

Genom att tydligt beskriva analysprocessen i arbetet ökar dess bekräftelsebarhet 

(Mårtensson och Fridlund, 2017). För att minska att förförståelsen påverkade 

analysprocessen negativt har författarna haft den individuella förförståelsen i åtanke. Under 

analysprocessen har samtliga artiklar analyserats individuellt till en början och därefter har 

en gemensam diskussion samt analys genomförts för att minimera att författarnas 

förförståelse haft en negativ påverkan på resultatet. Trovärdigheten i examensarbetet har 

stärkts ytterligare då det utöver författarna har granskats av handledare och studiekamrater. 

Vid sökningen av artiklarna upplevdes ett hinder vid användandet av sökordet “nurse” då det 

på engelska kan användas i kombination med andra ord som “enrolled” eller “assistant” för 

att benämna undersköterskor. Detta medförde att flertalet artiklar föll bort vid noggrannare 

granskning då inga sjuksköterskor deltog i studierna utan endast undersköterskor. Endast de 

studier där det tydligt framkom att legitimerade sjuksköterskor deltog i studien användes till 

examensarbetets resultat. Undantag gjordes för två artiklar där deltagarna var både 

sjuksköterskor och undersköterskor men sjuksköterskorna var i studierna den 

överrepresenterade gruppen. Dessa två studier inkluderades då det i den ena studien gick att 

urskilja sjuksköterskornas erfarenheter och i den andra studien sammanställdes resultatet på 

ett sätt där författarna uppfattade att samtliga deltagare hade likvärdiga erfarenheter. Att 

samtliga studier som använts i resultatet inte är endast ur ett sjuksköterskeperspektiv kan ses 

som en svaghet i detta examensarbete. Vidare hade de legitimerade sjuksköterskorna i två av 

studierna vidareutbildning inom onkologi samt intensivvård. Studierna valdes att inkluderas 

då det fanns ett begränsat antal artiklar som besvarade syftet med endast legitimerade 

sjuksköterskor utan vidareutbildning. 

I inledningen av detta examensarbete nämner författarna att de har tidigare erfarenheter 

kring munvård. Det upplevdes som en svårighet att veta om förförståelsen påverkade 

tolkningarna av studiernas innehåll under analysprocessen. Författarnas förförståelse 

diskuterades med varandra för att begränsa att den påverkade resultatet vilket enligt 
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Mårtensson & Fridlund (2017) kan stärka examensarbetets tillförlitlighet. I resultatet har 

inga egna värderingar medvetet förekommit utan enbart vetenskaplig forskning har använts 

för att besvara resultatet och därmed ökat trovärdigheten i arbetet. Däremot går det inte att 

helt utesluta att författarnas förförståelse omedvetet påverkat dataanalysen eller resultatet 

(Henricson, 2017). 

Överförbarhet innebär till i vilken omfattning examensarbetet kan föras vidare till andra 

grupper och sammanhang (Mårtensson och Fridlund, 2017). Examensarbetets överförbarhet 

kan stärkas genom att tydligt beskriva urvalsprocessen och datainsamlingen (Henricson, 

2017). Författarna till detta examensarbete har ansträngt sig för att tydligt beskriva 

urvalsprocessen samt datainsamlingen. Studierna genomfördes i nio olika länder vilket kan 

öka överförbarheten. Ytterligare genomfördes studierna på ett flertal olika typer av 

sjukhusavdelningar samt inom kommunal vård vilken ger en ökad överförbarhet. 

7.2 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen kommer studiernas syfte och metod att diskuteras, samt studiernas 

resultat.  

7.2.1 Diskussion om metod och syfte 

Sammanlagt granskades tio studier, varav fyra kvalitativa, fem kvantitativa samt en studie 

med mixad metod. Likheter som identifierades i de kvalitativa studiernas syfte var att de ville 

ta reda på faktorer som påverkade sjuksköterskorna att utföra munvård. Detta gällde både 

möjliggörandet och hinder för utförandet av munvård. Att ha ett tydligt syfte är av vikt då 

Henricson (2017) menar att ett vagt syfte inte ger någon tydlig bild av vad som ska studeras. 

Likheter för tre kvalitativa studier var att de använde sig av intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Två studier genomförde semistrukturerade intervjuer. Vid en 

semistrukturerad intervju har forskaren förberett en lista med ämnen eller frågor om det 

forskaren vill undersöka i sin studie. Intervjuaren har som uppgift att uppmuntra deltagarna 

att tala fritt och med egna ord kring det valda ämnet och frågorna som ställs. Genom 

semistrukturerade intervjuer kan forskaren försäkra sig om att få in den info som behövs till 

studien samtidigt som deltagarna får en frihet att prata kring ämnet (Polit & Beck, 2017). En 

av studierna använde sig av fokusgrupper för att samla in data. I fokusgruppsintervjuer 

deltar flera personer samtidigt och diskuterar forskarens utvalda ämnen och frågor 

tillsammans i grupp. En fördel med fokusgruppsintervjuer är att forskaren får tillgång till 

flera olika personers perspektiv kring ämnet på en kort tid. Ytterligare en fördel kan vara att 

gruppdynamiken leder till djupare diskussioner. Nackdelar med fokusgruppsintervjuer kan 

vara att vissa deltagare kan bli obekväma och inte vågar uttrycka sin åsikter i grupp samt att 

det i gruppen kan skapas en gruppkultur där de individuella åsikterna kan ses som hela 

gruppens åsikter (Polit & Beck, 2017). Gemensamt för tre kvalitativa studier och den mixade 

studien var att öppna frågor användes i datainsamlingen vilket enligt Danielson (2017) ger 

svar på deltagarnas upplevelser, erfarenheter, åsikter, känslor och kunskap inom valt 

område. Även den kvalitativa studien som inte hade liknande syften med de andra tre 
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använde sig av en semistrukturerad intervju med öppna frågor som metod. Den studiens 

syfte var bland annat att undersöka sjuksköterskors attityder till att utföra munvård. Det som 

skilde metoderna åt i de kvalitativa studierna var att det var olika antal deltagare i studien 

och att deltagarna arbetade på olika områden och avdelningar. Platsen för intervjuerna skilde 

sig också åt då deltagarna i en av de fyra kvalitativa studierna fick välja plats för intervjun så 

att de skulle känna sig bekväma och våga öppna sig. I två av de tre kvalitativa studierna 

skedde intervjun på en bestämd plats i anslutning till deltagarnas arbetsplats. Polit och Beck 

(2017) beskriver att det viktigaste med den utvalda platsen för intervjun är avskildhet för att 

undvika avbrott i intervjun samt för att kunna spela in den. Forskaren kan med fördel låta 

deltagaren bestämma plats för intervjun själv om möjligheten finns men intervjuer med en 

deltagare bör i första hand utföras i deltagarens hem för att kunna observera deltagarens hela 

värld. Om deltagaren anser att hemmet är för privat kan intervjun utföras på en neutral plats 

som till exempel ett kontor eller ett café. Längden för intervjuerna skilde sig åt i studierna 

med ett tidsspann på 20-60 minuter. I en av de kvalitativa studierna framkom inte plats eller 

tidsspann på intervjuerna. Analysmetoden skilde sig åt i de kvalitativa studierna på så sätt att 

två av studierna analyserades genom att likheter i de transkriberade intervjuerna 

identifierades och utifrån detta skapades teman och subteman, så kallad tematisk analys. De 

andra två kvalitativa studierna använde sig av en kvalitativ innehållsanalys där kategorier och 

subkategorier skapades utifrån analysen. Enligt Danielson (2017) är den kvalitativa 

innehållsanalysen beskrivande i sin form. Resultaten från studier med kvalitativ 

innehållsanalys kan vara överförbara till olika sammanhang som avser grupper eller 

situationer men resultaten får däremot inte generaliseras. 

En av de kvalitativa studierna hade i syftet att undersöka sjuksköterskors attityd till att utföra 

munvård som likhet med syftet i samtliga av de fem kvantitativa studierna och studien med 

mixad metod. Fyra av de fem kvantitativa studierna, samt studien med mixad metod, ville ta 

reda på praxis gällande munvård och en av dessa fyra kvantitativa studier ville även 

undersöka sjuksköterskors kunskap om munvård, något som var en likhet med syftet i en av 

de kvalitativa studierna. De flesta av studierna hade flera aspekter de ville undersöka eller ta 

reda på i sitt syfte, som exempelvis sjuksköterskors attityder, praxis och kunskap av att utföra 

munvård. Henricson (2017) skriver att syftet bör uttryckas i en mening där det tydligt 

framgår vad studien vill ha svar på. “Nyckelverbet” är centralt i syftet och är beskrivningen av 

vad som ska göras, exempelvis undersöka ett samband, förklara ett fenomen eller beskriva en 

upplevelse.  

Samtliga av de fem kvantitativa studierna använde sig forskarna av enkäter med slutna frågor 

som datainsamlingsmetod. Slutna frågor innebär att det i enkäten finns förbestämda 

svarsalternativ som studiens deltagare kan välja mellan. Styrkor med slutna frågor är att de 

snabbt kan sammanställas samt att de kan upplevas som mindre komplicerade att analysera. 

Ytterligare en styrka är att svarsfrekvensen kan öka vid användning av stängda frågor då en 

del kan uppleva att det är mindre komplicerat att välja förbestämda alternativ än att skriva 

egna svar. En svaghet med slutna frågor kan vara att det finns en risk för att missa att 

inkludera viktiga svarsalternativ eller att frågorna inte är väl genomarbetade. Det kan i sin 

tur leda till missvisande resultat om respondenterna väljer ett svarsalternativ som inte 

stämmer överens med deras åsikt (Polit & Beck, 2017). Tre av de kvantitativa studierna var 

tvärsnittsstudier vilket Polit och Beck (2017) belyser som lämpligt att använda vid 
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beskrivning av ett fenomens status vid en specifik tidpunkt. En svaghet med tvärsnittsstudier 

är att möjligheten till att följa förändringar över tid saknas (Billhult, 2017). Samtliga av de 

fem kvantitativa studierna använde sig av beskrivande statistik som analysmetod av det 

insamlade materialet. Beskrivande statistik kan användas för att beskriva och syntetisera den 

insamlade datan (Polit & Beck, 2017). Billhult (2017) beskriver att det stora insamlade 

materialet sammanfattas till ett litet antal siffror som ger dem som läser de kvantitativa 

studierna en helhetsbild över deltagarna i studien. Endast en av de kvantitativa studierna 

genomförde även en faktoranalys och en slutsatsanalys utöver den beskrivande statistiken. I 

faktoranalys används en mer avancerad matematisk modell för att undersöka samvariationen 

mellan olika saker i studien (Billhult, 2017). Det som skilde sig åt i metoderna mellan de 

kvalitativa studierna var, i likhet med skillnaderna mellan de kvalitativa studierna, antal 

deltagare och att studierna gjordes i olika länder. Samtliga deltagare i de kvalitativa studierna 

arbetade på en sjukhusavdelning, dock framkom det inte i två av studierna vilken avdelning 

deltagarna arbetade på. Alla deltagare i samtliga tio studier var sjuksköterskor, vilket var en 

förutsättning för författarna för att kunna svara på examensarbetets syfte.  

En av de tio studierna var av mixad metod där syftet var att ta reda på attityder, praxis och 

hinder för att utföra munvård. I studier med mixad metod samlas både kvantitativ och 

kvalitativ data in var för sig för att sedan integreras och bilda en gemensam slutsats (Polit & 

Beck, 2017). Data samlades in med enkäter som innehöll både slutna frågor samt öppna 

frågor i slutet av enkäterna. Genom att använda sig av öppna frågor tillåts respondenterna att 

skriftligt förmedla sitt perspektiv och sina åsikter om ett ämne med egna ord. En svaghet är 

däremot att svarsfrekvensen kan minska vid öppna frågor då det krävs mer tid att besvara 

samt att respondenterna behöver vara villiga att uttrycka sin åsikter skriftligt (Polit och Beck, 

2017). Den mixade studien använde sig av beskrivande statistik som analysmetod av det 

insamlade materialet likt de fem kvalitativa studierna. 

7.2.2 Diskussion om resultat 

I resultatet av de granskade studierna identifierades en kunskapsbrist av tillhandahållandet 

av munvård, samt olika former av motstånd till att utföra munvård. Slutligen framkom det 

att sjuksköterskorna upplevde brister i organisationen.  

Majoriteten av sjuksköterskorna hade fått någon form av grundutbildning i hantering av 

munvård och några av sjuksköterskorna hade fått vidareutbildning gällande munvård 

inriktat på den specifika patientgruppen de arbetade med. Ett av dessa specialistområden var 

cancervård. Tidigare forskning visar att det hos patienter som genomgår en behandling mot 

cancer kan uppstå besvär med munhälsan (Palay, 2017; Saito m.fl., 2014 & Quinn, 2013). 

Patienterna som får professionell hjälp med sin munvård visar sig ha färre problem med 

munhälsan än de som sköter sin egen munvård. Detta visar betydelsen och effekten av att 

kunnig personal hjälper patienterna med dess munvård (Saito m.fl., 2014). För att förebygga 

munhälsoproblem behövs en regelbunden granskning av munhålan där munhälsan 

utvärderas (Quinn, 2013). Trots detta visar tidigare forskning även att munvård och 

munhälsa har låg prioritet vid cancervård då fokuset ligger på behandlingen av cancer för att 

bli frisk (Palay, 2017).  
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I resultatet framkom det att en del av sjuksköterskorna ofta undersökte patienternas 

munnar, men att de egentligen kände att de inte hade tillräckligt med kunskap för att göra en 

bedömning på patientens munhälsa. Trots utbildning på grundnivå upplevde många av 

sjuksköterskorna att den utbildning de hade inom munvård inte var nog för att de skulle 

inneha tillräckligt med kunskap inom ämnet munvård. Det är dock av vikt för sjuksköterskan 

att ha goda kunskaper inom munvård då tidigare forskning beskriver att problem i munhålan 

hos patienterna kan leda till nedsatt förmåga att tugga och svälja (Rantzow m.fl., 2018; Rohr 

m.fl., 2010 & Quinn, 2013). Detta kan i sin tur resultera i nutritionsproblem (Rantzow m.fl., 

2018). Några sjuksköterskor uppgav även att de inte fått någon utbildning i hantering av 

munvård eller att de fått sin kunskap inom ämnet av kollegor som visat dem. Det visar på 

brister i sjuksköterskornas utbildningen relaterat till det Andersson (2014) och Humphreys 

(2016) tar upp om vikten av att kunna identifiera problem i munhålan, eftersom det kan 

finnas ett samband mellan orala sjukdomar och bland annat diabetes eller hjärt- och 

kärlsjukdomar. Det lyfts även fram ett samband mellan status i munhålan och hur långt tid 

patienten i livets slutskede har kvar i livet (Matsuo m.fl., 2015). Ett par sjuksköterskor som 

arbetat länge inom vården uppgav också att de inte mindes vad de fick lära sig under sin 

sjuksköterskeutbildning om munvård. 

Ytterligare en faktor som gjorde att sjuksköterskorna inte utförde munvård var att de 

upplevde motstånd från bland annat dem själva. Några av sjuksköterskorna upplevde 

munhålan som svår att rengöra och var rädda att skada patienterna i munnen. Andra av 

sjuksköterskorna uppgav att de tyckte munvård var en otrevlig arbetsuppgift och undvek 

därför att borsta tänderna på patienterna. Det största motståndet upplevde ändå 

sjuksköterskorna kom från patienterna. Det berodde främst på att de inte ville ta emot hjälp 

med munvården. Andersson (2014) menar att munhålan är ett intimt område som gör att 

patienterna kan uppleva en sårbarhet och en känsla av intrång när någon annan vill 

inspektera deras mun. I studierna framkommer det att en del av patienterna inte ville öppna 

munnen alls och en del av patienterna ansåg att de kunde sköta sig munhygien själva. 

Tidigare forskning visar att problem med munhälsan kan ge svårigheter med talet (Rantzow 

m.fl., 2018 & Rohr m.fl., 2010) och att vissa av patienterna kan känna skamkänslor och 

obehag av att prata med andra då talet kan bli långsammare om de har problem med 

munhälsan (Rohr m.fl., 2010). En del av patienterna med muntorrhet undviker att prata då 

de upplever att det förvärrar problemet (Jiang m.fl., 2017). Det förekommer även att 

patienterna med nedsatt munhälsa undviker att äta tillsammans med andra, vilket kan 

generera i att de får ett minskat socialt liv (Kanagalingam m.fl., 2018). Resultatet visar att 

sjuksköterskorna även kände sig besvärade över att en del patienter inte brydde sig om sin 

munhälsa eller förstod vikten av god munvård. De upplevde även att det var svårt att 

samarbeta med patienterna som har någon form av kognitiv nedsättning gällande deras 

munvård. Vid dessa tillfällen kan Erikssons (2014) teori om vårdrelationen tillämpas. 

Vårdrelationen är relationen mellan patient och vårdare och denna relation ska byggas på 

ömsesidighet och inte tvingas fram. I en god vårdrelation ser vårdaren hela människan och är 

lyhörd då varje möte med alla patienter är en unik vårdsituation. I vårdsituationen behöver 

vårdaren se sambandet mellan olika fenomen och ha en helhetsbild av patienterna. Genom 

att skapa en god vårdrelation kan sjuksköterskorna och patienterna känna tillit till varandra 
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(Eriksson, 2014), vilket medför att sjuksköterskorna kan bemöta patienternas behov och 

problem gällande munvård på ett professionellt och etiskt sätt.  

Tidsbrist framkom som en orsak i organisationen till att munvård ibland uteblir och 

orsakerna till den upplevda tidsbristen varierade. Bland annat menade en del av 

sjuksköterskorna att de var tvungna att prioritera bort utförandet av munvård för att hinna 

med andra arbetsuppgifter de ansåg vara mer prioriterade. Tidigare forskning visar på 

konsekvenser som kan uppkomma av utebliven munvård. Bland annat kan plack bilda 

tandsten och orsaka tandköttsinflammation som yttrar sig genom svullnad, rodnad och 

ömhet i tandköttet. Om tandköttsinflammationen inte åtgärdas kan detta leda till 

tandlossning (Andersson, 2014). Vid sådana komplikationer i munhålan kan effekten av en 

nedsatt munhälsa sprida sig till andra delar av kroppen eftersom munnen ses som 

utgångspunkten för att få i sig mat, vätska och mediciner (Humphreys, 2016). Utebliven eller 

otillräcklig munvård kan alltså leda till en rad komplikationer i munhålan som skulle kunna 

ge upphov till ett lidande för patienterna. Detta kan relateras till Erikssons (2015) teori om 

att vårdandet i grunden handlar om att lindra lidande genom att vårdaren ger den vården 

patienterna behöver genom handling och ord. Ett lidande som uppstår på grund av att 

vårdaren inte uppfyller de behov av vård som patienterna har kallas vårdlidande. Ett 

vårdlidande kan uppstå i samband med utebliven vård då vårdaren medvetet eller omedvetet 

väljer att inte utföra en vårdhandling (Eriksson, 2015). Ytterligare saker som identifierades 

gällande brister i organisationen var att sjuksköterskorna saknade någon form av 

munvårdsguide, vilket gjorde att de utförde munvård baserat på bland annat arbetsplatsens 

traditioner och egna erfarenheter. Det är av vikt att sjuksköterskorna har tydliga riktlinjer för 

hur munvård bör utföras vid olika hälsotillstånd, så att de kan informera patienterna om 

detta. Tidigare forskning visar nämligen på att patienter upplever en brist på information av 

sjuksköterskan gällande hur de ska hantera sina munhälsoproblem, bland annat muntorrhet 

(Jiang m.fl., 2017).  

7.3 Etikdiskussion  

För att forskning ska hålla en god kvalitet får inga oredligheter såsom plagiat, förfalskning av 

resultat eller avsiktlig förvrängning av forskningsprocessen förekomma (Codex, 2020a). 

Därför har författarna till detta examensarbete haft ett öppet förhållningssätt där 

förförståelser och egna värderingar har medvetandegjorts genom diskussion kring ämnet 

munvård och de resultat som framkommit. Detta för att egna förutfattade meningar och 

teorier ska påverka studiens objektiva resultat i minsta möjliga mån. För att de studier som 

är granskade i arbetet ska vara trovärdiga är alla använda artiklar “peer reviewed” som 

innebär att oberoende forskare granskat den vetenskapliga studien och bedömt den efter 

vissa kriterier innan den publiceras i någon tidskrift. På grund av detta har författarna till 

detta examensarbete inte behövt göra några etiska prövningar eftersom de studerat redan 

befintlig forskning. Genomgående genom hela examensarbetet refererar författarna till allt 

använt material enligt American Psychological Associations (2020) så att läsaren kan gå till 

ursprungskällan. Detta för att läsaren ska veta vad som är författarnas egna ord och vad som 

är hämtat från andra studier och på så sätt undviker författarna även plagiat. En annat etisk 



24 

aspekt som författarna tagit i beaktning är hanteringen av översättningen från engelska till 

svenska. Översättningen har bland annat gjorts i Google translate vid tillfällen där författarna 

behövt översätta hela meningar eller stycken. Google translate har överlag fungerat som ett 

bra översättningsverktyg, men har ibland gett tvivelaktiga översättningar. I dessa fall har 

författarna låtit en familjemedlem med goda kunskaper i det engelska språket jämföra 

originaltexten och Google translates översättning. Även ett engelskt lexikon har använts som 

stöd för att reda ut oklarheter i Google translates översättningar vid några tillfällen för att 

styrka en korrekt översättning och på så vis undvika feltolkningar av ursprungstexten.  

8 SLUTSATS 

Resultatet i detta examensarbete ger en övergripande bild av vilka erfarenheter 

sjuksköterskor har gällande munvård. De erfarenheter som identifierats är sjuksköterskornas 

upplevelser av att kunskap, tid och en fungerande organisation är betydelsefulla faktorer för 

att kunna utföra en god munvård. En slutsats kan dras att mer tid och utbildning behövs, 

samt ökade organisatoriska insatser, för att förbättra utförandet av munvård. Det framkom 

även att patienter gjorde motstånd och att sjuksköterskornas arbetsplats inte hade tillgång 

till riktlinjer för hur munvården skulle utföras, genom exempelvis munvårdsguider. Detta 

skulle kunna vara orsaker till att munvård får en lägre prioritet än vad som är hälsosamt för 

patienten. Vetskap om munvårdens betydelse är av vikt för sjuksköterskan då utebliven 

munvård kan ge en rad olika komplikationer som i sin tur kan leda till ett lidande och 

sjukdom för patienten. 

9 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Då detta examensarbete enbart riktar in sig på sjuksköterskors erfarenheter av munvård 

föreslås en vidare forskning kring ämnet munvård utifrån annan vårdpersonals erfarenheter. 

Detta för att skapa en så bred bild som möjligt av vad som behövs göras för att förbättra 

munvården. Vidare föreslås mer forskning kring sambandet mellan utbildningsnivå och 

kunskapsnivå, då resultatet i examensarbetet visar att många sjuksköterskor har bristande 

kunskaper gällande munvård trots att de fått utbildning inom ämnet under sig 

grundutbildning. Slutligen föreslås vidare forskning kring hur organisationen ser på 

prioriteten av munvård eftersom olika brister i organisationen är en framträdande orsak i 

detta examensarbete till att munvård inte utförs korrekt. 
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7 Al 
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de 
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munvård men upplevde att de 

behövde uppdatera sina 
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sjuksköterskorna har inte fått 

någon träning i hur de utför 

munvård på patienten. Det 

framkom även att de upplevde 

ett motstånd från patienterna 

som genererade i att munvård 

ibland uteblev. 

8 

8 De 

Visscher

e, L., De 

Baat, C., 

De 

Meyer, 

L., Van 
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G-J., 

Peeters, 
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Sjuksköterskorna upplevde att 
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saknade kunskap om ämnet. 
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attityd till munvård och var villa 

att utföra den. 
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9 Suminsk

i, A.J., 
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t,R.M., 
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H.C., 
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n L.S 

“Oral care-

Exploring 
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attitudes, and 

behaviors 
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nurses caring 

for patients 
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Clinical 

journal 

of 

oncolog

y 

nursing  

2017 
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onkologisjuks
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attityd och 
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munvård med 

patienter med 

bröstcancer   
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v design  
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deltagand

e 

sjuksköte

rskor  
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Beskrivan

de 

statiskt, 

faktor 
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samt 

slutsatsan
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En del sjuksköterskor upplevde 

att de inte hade tillräckligt med 

utbildning gällande munvård, 

trots detta gjorde ändå många 

sjuksköterskor bedömningar av 

munhålan dagligen.  

8 

10 Pettit, 

L.S., 

McCann, 

L.A., 

Schneid

erman, 

D.E., 

Farren, 

A.E., 

Campbel

l,R.P. 

“Dimensions 

of Oral Care 

Management 

in Texas 

Hospitals” 

Journal 

of 

dental 

hygiene  

2012 

USA 

Undersöka 

sjukskötersko

rnas kunskap, 

attityd, 

utförande och 

barriärer för 

att utföra 

munvård 

 

Mixad 

design  

98 

deltagand

e 

sjuksköte

rskor  

Enkätund

ersökning 

med 

öppna 

Sjuksköterskorna upplevde att 

de hade god kunskap angående 

munvård. Ett kunskapstest 

utfördes och resultatet visade att 

40-60% av sjuksköterskorna 

hade tillräckliga kunskaper kring 

munvård, vilket visar att det 

fanns kunskapsbrist angående 

munvård bland dessa 

sjuksköterskor. Sjuksköterskorna 

upplevde även att de saknade 

munvårdsguider och material för 

7 
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frågor i 

slutet  

Beskrivan

de 

statistik  

 

att kunna utföra en god 

munvård.  
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