
 

  

ATT ARBETA FÖREBYGGANDE, 
ETT TIDSKRÄVANDE MEN 
VIKTIGT ARBETE! 

Vårdpersonalens erfarenheter av munvård 
hos personer med demenssjukdom 

TO WORK PREVENTIVELY, A 
TIME-CONSUMING BUT 
IMPORTANT WORK! 

Healthcare professionals' experiences of oral 
care in people with dementia disease 

 

Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad 
Grundnivå  
15 Högskolepoäng 
Hösttermin/Vårtermin År 
 
 
Författare:  Patricia Rendon Ramos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 SAMMANFATTNING 

 
Titel: Att arbeta förebyggande, ett tidskrävande men viktigt arbete. 

 
Vårdpersonalens erfarenheter av munvård hos personer med demens sjukdom. 

 
Författare: Rendon Ramos, Patricia 

 
Institution: Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde 

 

Program/kurs: Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad, OM525G, 15 hp 

Handledare: Åberg, Cecilia 

Examinator: Svanström, Rune 

Sidor: 25 

Nyckelord: Demens, lidande, munhygien, munvård, vårdpersonal 
 

 

 
 

Bakgrund: Personer med demens har kognitiva nedsättningar. De får svårt att sköta sin egen 

munhygien, detta leder till en förvärring av den kroniska sjukdomen. Bemötandet är 

avgörande då de behöver känna tillit personen som hjälper till med munvården. Hinder 

uppstår vid kunskapsbrist och motstånd. Senior alert är hjälpmedel där dålig munhälsa kan 

identifieras. Syfte:  Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att främja munhälsan hos 

personer med demens. Metod: Litteraturöversikt med kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Resultat: Två teman uppkom: Kunskap ger kompetens som innebär att kunskap om demens 

symtom, munhygien samt munvård är viktiga delar till en god munvård. En god 

kommunikation med gott samarbete personal emellan samt gentemot patienter är även detta 

viktiga delar. Hinder ger känsla av obehag innefattar när munvården blir svår att utföra då 

personal upplever organisatoriska hinder som tidsbrist och otillräcklig personal tillsättning 

samt hinder från patienter som verbalt och fysiskt motstånd. Konklusion: Kunskap om 

demens och munvård är viktigt för att kunna bibehålla en bra munhälsa där utbildning är 

nyckeln till kunskapen. Denna bör ges under utbildningen men även under arbetstiden. Även 

ges kontinuerligt då det sker personalomväxlingar och forskning går framåt.  
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Background: People with dementia have cognitive impairments. They are having difficulty 

managing their own oral hygiene, which leads to an exacerbation of the chronic disease. The 

treatment is crucial when they need to know the person who helps with the oral care. Obstacles 

arise from lack of knowledge and resistance. Senior alert is a tool in which poor oral health 

can be identified. Purpose: To describe the healthcare professionals' experience of promoting 

oral health in people with dementia. Method: Literature overview with quantitative and 

qualitative approach. Result: Two themes emerged: Knowledge provides competence that 

means that knowledge about dementia, oral hygiene and oral care is an important part of a 

good oral care. Good communication with good cooperation between staff and patients is also 

important. Obstacles give the feeling of discomfort include when the oral care becomes 

difficult to perform when staff experience organizational obstacles such as lack of time and 

inadequate staffing and barriers from patients as verbal and physical resistance. Conclusion: 

Knowledge about dementia and oral care is important in order to maintain good oral health 

where education is the key to knowledge. This should be given during the training but also 

during the working hours. It is also given continuously when there are staff changes and 

research is progressing. 
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Inledning 

 
Det är svårt för personer med demens att sköta sin egen munhygien då minnesstörningar 

leder till att tandvårdsbesök och utförande av munvård glöms bort. Munvårdsbehovet hos 

personer med demens ökar i takt med sjukdomens progression. Så småningom måste 

vårdpersonal ta över hela ansvaret för munhygienen men då munnen är ett känsligt område, 

som många inte vill ha intrång i, kan motstånd uppstå. Därför är det viktigt med utbildning 

som visar hur vårdpersonalen kan överkomma dessa problem. Kunskapen innefattar om 

själva sjukdomen för att kunna ge anpassad behandling igenom sjukdomsförloppet men även 

om munhygien och munvårdsutförande. Många studier visar på att det är essentiellt att 

upprätthålla god munvård hos personer med demens för att undvika ytterligare försämringar. 

Annars kan detta leda till följdsjukdomar som orsakar ett onödigt lidande. Det finns inget 

botemedel mot demens så fokus ligger kring omvårdnaden vilket blir centralt för att minska 

lidandet. Att studera vårdpersonalens erfarenheter i munhygien gör att förändringar till det 

bättre kan utföras. 

 

 

Bakgrund 

 
Demens 

 
Enligt Socialstyrelsen (2016) lever omkring 47,5 miljoner människor i världen med demens 

och av dessa lever ungefär 160 000 i Sverige. Ökningen fortskrider i takt med en åldrande 

befolkning. Demens som drabbar personer över 65 år benämns som senildemens. Demens 

som drabbar personer under 65 år benämns som tidigt debuterande demenssjukdom. Det 

finns olika typer av demens såsom vaskulär demens, frontallobsdemens samt Alzheimers. 

Det kan även förekomma en blanddemens då en person lider av två olika typer av demens 

samtidigt. Demens går inte att bota utan inriktningen blir att lindra symtom och underlätta 

vardagen samt att medverka till ett så bra välbefinnande som möjligt (Ettinger, 2000; 

Socialstyrelsen, 2016). Scully och Ettinger (2007) beskriver demens som en mängd syndrom 

som involverar progressiva irreversibla förändringar i hjärnan. Demens beskrivs som en 

psykisk störning som ger en nedsänkt kognitiv svikt som drabbar personligheten och 

känslolivet (Socialstyrelsen, 2016). Utvecklingen är långdragen men fortskridande och 

försämringen sker hela tiden under hela sjukdomsförloppet (Braun & Anderson, 2012; 

Ettinger, 2000). De olika symtomen som uppstår är en följd av skador i hjärnan. Symtomen 

och förloppen ter sig på olika sätt beroende på vilken del som skadats och varierar från 

person till person (Scully et al., 2007).  

 

Med tiden får personen försämrat minne och koncentrationssvårigheter, detta ger svårigheter 

att planera och genomföra olika sysslor. Detta påverkar möjligheten att behålla sitt arbete 

och att upprätthålla sociala kontakter (Socialstyrelsen, 2016). Enligt Ericson och Ericson 

påverkas även den språkliga förmågan och personen får svårt att skriva och räkna, samt att 

orientera sig i omgivningen. Socialstyrelsens rapport (2016) om vården och omsorgen om 

äldre tar upp att demens även kan ge beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) som 

kan yttra sig som hallucinationer och vanföreställningar samt i aggressivitet.   
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Munhälsa hos personer med demens 

Socialstyrelsens (2016) definition av hälsa innebär att ha ett fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. I senior alerts kunskapsbank (2017) kan man läsa att hälsa är att kunna leva 

ett bra liv trots förändringar i livet och att vårdpersonal fungerar som ett stöd i detta. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att det är essentiellt för upplevelsen av hälsa att 

människan innehar oskadade biologiska funktioner så långt det går. Med god hjälp från 

vårdpersonal så kan en person känna välbefinnande trots sjukdom. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2015) bör hälso- och sjukvården arbeta förebyggande gentemot 

sjukdomar. Vårdbehoven hos personer med demens förändras över tid i takt med att 

sjukdomen accelererar (World Alzheimers report, 2016). Det medför att 

munvårdsbehandlingen förändras med det försämrade sjukdomsförloppet och fokus flyttas 

från restaurering till att enbart underhålla tänderna (Ettinger, 2000). Symtom som 

minnesstörningarna ger leder till att tandvårdsbesök och att utföra sin egen munvård glöms 

bort (Andersson, 2012). Öhrn (2006) beskriver hur personer med demens så småningom kan 

förlora sin förmåga att gapa, spotta, svälja och föra undan tungan vilket resulterar i att 

matrester kan bli kvar i munhålan. Chalmers et al. (2005) menar att försämrad salivsekretion, 

stelhet och ofrivilliga rörelser som uppkommer leder till problem med ansiktsmuskulaturen. 

Nedsatt finmotorik gör att munhygienen blir svår att utföra (Mûller, Shimazaki, Kahabuka & 

Schimmel, 2017). 

 
Enligt Chalmers och Pearson (2005) samt Martande et al. (2014) ger de kognitiva 

nedsättningarna ett funktionellt beroende av att någon annan ska utföra munvården. Personer 

med demens har större risk för att utsättas för negativa påfrestningar än andra och att hamna 

på sjukhus eller äldreboende. Zimmerman et al. (2017) menar på att de faktorer som har 

starkast förbindelse med dålig munhälsa är att ha demens och att vara på ett äldreboende. 

Demenssjukdomen medför att karies och inflammation i munhålan är mer förekommande än 

hos de utan sjukdomen (Delwel et al., 2016). Den ökade förekomsten av sjukdom i munhålan 

är till följd av försämrat immunförsvar, bristande munhygien och medicinering. Det finns 

även högre förekomst av tandlossning hos personer med exempelvis Alzheimers sjukdom 

och den ökar i takt med sjukdomsprogressionen (Martande et al., 2014). Munhälsan hos 

personer med demens kan förbättras med utbildning till vårdpersonalen (Delwel et al., 

2018). Det är avgörande att vårdpersonal har kunskap om utförande av god munhygien hos 

personer med demens (Martande et al., 2014). 

 
Vid tandlossning blir det svårare att tugga födan vilket kan medföra en ökad risk för 

undernäring (Chalmers et al., 2005; Saarela et al., 2013). Naturliga tänder är mer 

tidskrävande och komplicerade att rengöra än helproteser men det är viktigt att behålla de 

naturliga tänderna då tuggandet främjas (Mûller et al., 2017). Enligt Hirano et al. (2008) ökar 

tuggmotoriken den kognitiva funktionen och påverkar minnesfunktionen positivt. Den 

påskyndar eller återskapar arbetsminnet då blodflödet till hjärnan ökar, vilket påverkar 

inlärningen samt minneskapaciteten. Öhrn (2006) påvisar att personer med demens har 

särskilt svårt att vänja sig vid sina tandproteser. Detta drabbar även dem som redan haft 

proteser sedan tidigare och ska få nya isatta. Förändringar i munslemhinnan kan uppkomma 

på grund av proteserna. Dessa förändringar som uppstår tillsammans med muntorrhet kan ge 

upphov till svampinfektioner, vilket även kan utvecklas om proteshygienen är dålig. 
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Öhrn (2006) menar vidare att muntorrhet kan bero på intag av en mängd olika läkemedel. 

Nordenram och Norström (2000) menar att personer med demens har en ökad benägenhet i 

att bli dehydrerade och detta resulterar i muntorrhet. Wertsén, Gabre, Rothenberg, Herremo 

och Malmsten (2017) påvisar att personer med demens och som samtidigt är muntorra har 

större risk att utveckla karies. Mun torrheten leder även till sköra slemhinnor och det blir 

svårt att tala (Nordenram & Nordström, 2000; Öhrn, 2006). Därför är det viktigt att personer 

med demens får optimerad fysisk hälsa, att de får behålla sin nutrition och förbli hydrerade 

samt att minska deras risk för infektioner (World Alzheimer report, 2016). Andersson (2012) 

menar att när väl tandsjukdomar uppstått bör det vidtas åtgärder snarast för att förebygga 

ytterligare försämringar. Enligt tandvårdslagen (1985:125) 1§ menas med god tandvård att 

förebygga, utreda samt behandla sjukdomar i munhålan. Dålig munhygien hos personer med 

demens ger sänkt välbefinnande, ökad oro och försämring av den kroniska sjukdomen med 

sänkt livskvalitet och lidande (Zimmerman et al., 2017). 

 

Lidande 

Med lidande menas en upplevelse inom sig själv då man möter något som är ont och 

ofrånkomligt (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Livslidande är allt som rör livet och vid en 

sjukdom kan det som tidigare varit självklart ryckas bort (Wiklund, 2003). Vid en demens 

förändras hela ens omvärld den erfars på ett annorlunda sätt. Personer med demens blir 

främmande för sig själva, känner inte igen sina egna känslor, tankar och har svårt att uttrycka 

sina behov. Det är därför viktigt att personer i deras omgivning kan tolka budskapen och 

förstå deras livsvärld. Dahlberg et al. (2010) påpekar att svårighet i att ge ett gott vårdande 

uppstår även när patientens lidande inte är tydligt uttalat. 

En fysisk eller psykisk sjukdom orsakar ett sjukdomslidande (Wiklund, 2003). 

Sjukdomslidandet kan relateras till att demenssjukdomen ger ohälsa i munhålan (Adam & 

Preston, 2006; Scully et al., 2007). Vårdlidande uppstår ur en vårdrelation, där patientens 

lidande inte uppmärksammats. Detta är ett lidande som vården orsakat (Wiklund, 2003). 

Vårdlidande uppstår när vårdpersonal inte tillgodoser patientens behov, som t.ex. om 

munvården ignoreras eller utförs på ett bristande sätt (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Att inte 

förstå vad som sker är ett patientlidande då personer med demens inte förstår vad som 

kommer att hända eller vad som är meningen med vårdandet (Dahlberg et al., 2010). ”Inte 

skada” principen innebär enligt Socialstyrelsen (2011) att vårdpersonalen är skyldig att inte 

skada utan sträva efter att förebygga, förhindra skada och på så sätt minska lidandet. 

 
Lidandet kan relateras till att det blir svårt att tugga och äta på grund av dålig munhälsa. Det 

påverkar även det sociala livet genom utseende och tal (Senior alert, 2017). Infektioner som 

uppstår på grund av dålig munhälsa kan orsaka sjukdomar som hjärtkärlsjukdomar och 

aspirationspneumoni (Nordenstam & Nordström, 2000). För att undvika onödigt lidande bör 

vårdpersonal påminna personen med demens om att utföra sin munvård. Efterhand bör de 

även ta över hela ansvaret för munvården då detta inte längre kan utföras (Öhrn, 2006). För 

att lidandet ska vara så litet som möjligt så behöver vårdpersonalen förstå hur sjukdomen 

påverkar det dagliga livet (Ekman et al., 2007). Enligt Delwel et al. (2016) kan munhälsan 

bli ännu bättre med utbildning till vårdpersonal och regelbundna tandläkarbesök. Enligt 

vårdhandboken (2016) medför vissa kroniska sjukdomar tätare kontakt med tandvården på 

grund av att sjukdomen ökar risken för tandskador eller att problem med att sköta sin 

munhygien. Detta ger rätt till tandvårdsstödet. 
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Vårdpersonalens roll och ansvar 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att personer med demens bör bemötas på samma sätt 

som alla andra fast med en stor öppenhet. Personer med demens behöver känna tillit till den 

person som hjälper till med munvården. Det är viktigt med öppenhet, respekthet och 

lyhördhet gentemot den som är sjuk (Öhrn, 2006). Vården ska vara trygg, ges på lika villkor 

och med värdighet och respekt (SFS 2017:30 1§). Ett bra möte gör att personen kan känna 

tillitsfullhet och trygghet (Nordenram & Nordström, 2000). Personer med demens är mer 

beroende av att vårdpersonal ger ett stort stöd än vad äldre personer utan demens oftast 

behöver (Öhrn, 2006). Socialstyrelsen (2011) beskriver att solidaritetsprincipen innebär att 

behoven hos personer som inte själva kan föra sin talan ska uppmärksammas av vården. 

Godhetsprincipen innebär att vårdpersonal ska sträva efter att bota patientens sjukdom och 

lindra besvär. Det ingår i vårdpersonalens uppgifter att hjälpa till med munvården (Senior 

alert, 2017). 

 
Enligt Socialstyrelsen (2011) innebär autonomiprincipen att varje person har rätt att 

bestämma över sig själv. Personers rätt till självbestämmande och integritet ska respekteras 

(SFS 2014:821 1§), med förutsättning att personen har en duglighet i att själv kunna ta 

ställning till behandlingsalternativ (Socialstyrelsen, 2011). Patientens autonomi kan i 

undantagsfall och med goda argument bortses från. Den mellanmänskliga kommunikationen 

blir svår när vårdpersonalen möter personer med svårighet i att uttrycka sig (Dahlberg et al., 

2010). Öhrn (2006) menar när samarbete uteblir kan orsaken vara att personen motsätter sig 

munvården genom att vägra öppna munnen, skrika, utföra våld mot den som ska hjälpa. Detta 

kan bero på obehag och smärta i munnen. Enligt (Wertsén et al., 2017) är åtgärder som kan 

vidtas att massera mjukt med nedåtgående cirkelrörelser på kinden och samtidigt uppmana 

personen att gapa. Tandborstningen kan påbörjas lätt på utsidan som stimulering  

Att själv gapa kan stimulera personen att göra detsamma.  

 

Dahlberg et al. (2010) påpekar att det är vårdpersonalens uppgift att använda 

vårdvetenskapen så att det gynnar patienters hälsa på bästa sätt. De har ett åtagande i att 

inhämta den senaste kunskapen för att kunna ge en god vård. Att använda sig av utbildningar 

för att förbättra munhygienen är värdefullt för att förhindra sjukdomar i munhålan. Det 

behövs lämplig personalutbildning i att kunna göra munhålebedömningar (Pearson & 

Chalmers, 2004). 

 

Förebyggande arbete 

Då det är vanligt med sämre munhälsa på ett särkiltboende är det av vikt att vårdpersonal har 

god kunskap och arbetar med munhålebedömningar (Senior alert, 2017). Tandvårdslagen 

(1985:125) 3§ anger att tandvården ska uppfylla krav på en god tandvård och att vårdgivaren 

ska planera, erbjuda tandvård och särskilt stöd till patienter med särskilda behov. Enligt 

Vårdhandboken (2016) innehåller tandvårdsstödet en uppsökande verksamhet, nödvändig 

tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandlingen. Gemensamt är att vid alla delar görs 

ett ställningstagande av bland annat sjuksköterskan om personen är berättigad till 

tandvårdsstöd. Personer med behov av omfattande omsorgsinsatser har rätt till nödvändig 

tandvård och att erbjudas uppsökande verksamhet. Vårdpersonalen ansvarar för att 
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vårdtagarna informeras och att kontakt med tandvården etableras. Vid uppsökande 

munhälsobedömning ges en bedömning av munhälsan med muntlig och skriftlig instruktion 

till närstående samt vårdpersonal som sköter personens munvård. Hemtandvården fungerar 

som ett komplement för att undvika väntetider och onödig oro hos personer med kognitiva 

nedsättningar.  

Tandvården ska även erbjuda utbildning till vårdpersonal om munhälsa och munvård. Enligt 

vårdgivarguiden (u.å.) skall vårdpersonal vara med vid munhälsobedömningen och tar del 

av rådgivningen. Alla som har rätt till uppsökande munhälsobedömning erbjuds detta en gång 

per år. Landstinget ansvarar för att personer i äldreboenden blir uppsökta av 

tandvårdspersonal (SOU 2017: 21). Tandhygienisten ansvarar för åtgärder som främjar 

munhälsan, de utför munhälsobedömningar. Tandhygienister har ansvar i att föreläsa och 

informera om munhälsa till vårdpersonal 

(www.stjorgentandlakarna.se/Tandvaardsyrken.se). Personal inom tandvården bör ha ett 

nära samarbete med övrig vårdpersonal och närstående (Scully et al., 2007). 

 

Munhälsobedömningar som vårdpersonal utför ersätter inte tandvårdsbesök men är en viktig 

del i att arbeta förebyggande (Öhrn, 2006). Wertsén et al. (2017) menar att 

munhålebedömningar skall göras hos personer med försämrat allmäntillstånd, försämrad 

funktion, kognitiv förmåga, perception och med en motorisk funktionsnedsättning. Senior 

alert är ett nationellt kvalitetsregister där dålig munhälsa kan identifieras för att tidigt 

upptäcka och förebygga problem i munhålan, det sker även uppföljande bedömningar. 

Riskbedömningsinstrument som används i senioralert är ROAG (Revised Oral Assessment 

Guide), se bilaga 1 (Herremo och Karlsson, 2014; Senior alert, 2017). Enligt Wertsén et al. 

(2017) ska munhåla och läppar fuktas med olika preparat som vatten, fuktspray, fuktgel och 

salivstimulerande preparat. Vid inflammation ska munhålan sköljas med klorhexidin 

lösning. Rekommendationen för en god munhygien är tandborstning i två minuter, två-tre 

gånger per dag, att använda mellanrumsborste, mjuk tandborste med litet borsthuvud, att 

använda fluorsköljning samt att undvika att äta och dricka under 2 timmar efteråt. När 

proteser tagits ur munnen ska de borstas med flytande tvål och vatten samt placeras i en 

protesburk. Wertsén et al. (2017) menar att förebygga försämrad munhälsa kan innebära att 

undvika småätning, undvika sötsaker och att skölja med vatten efter en måltid. Se bilaga 2 

för förebyggande åtgärder.   

 

Problemformulering 

 
Personer med demens löper en högre risk att drabbas av sjukdomar relaterade till försämrad 

munhygien. Symtom som uppkommer leder till bortglömda tandvårdsbesök, oförmögenhet 

att utföra sin egen munvård. Personen blir beroende av att någon annan utför munvården men 

det kan vara svårt för vårdpersonal att kunna utföra en god munvård. Om munhygien inte 

sköts kan detta leda till sjukdomar i munhålan som så småningom ger ytterligare 

komplikationer. Sjuksköterskans roll är att vara delaktig i munvården men också att utbilda 

övrig vårdpersonal där problemområden ska identifieras och förbättringar genomföras, detta 

för att undvika ett onödigt lidande.  Det behövs kunskap om demens, om munvård och om 

munhälsa. Det är angeläget att veta vad vårdpersonal har för erfarenheter kring munhälsan 

för att  

 

http://www.stjorgentandlakarna.se/Tandvaardsyrken.se


6  

SYFTE 
Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att främja munhälsan hos personer med demens.  

Metod 

 
Litteraturöversikt har valts för att besvara syftet. Enligt Friberg (2012) kan 

litteraturöversikten användas för att få en överblick av kunskapsläget inom ett 

omvårdnadsrelaterat område. Studier som ingår i en litteraturöversikt kan både vara 

kvalitativa och kvantitativa. Det är forskningsområdet som är fokus, vilket gör att relevant 

forskning inte faller bort. Mauthner et al. (2002) menar att kvalitativa studier gör att man 

kommer närmare individen. Henricson och Billhult (2013) menar att datan inte är numerisk, 

bland annat kan intervjuer användas och då tolkas det sagda ordet. I kvalitativa studier 

presenteras resultaten i Teman och Subteman (Friberg, 2012). Enligt Draper (2004) innebär 

kvantitativ studie, att det är användandet av mätningar som besvarar frågan. Friberg menar 

att kvantitativ forskning kan göras som en beskrivande studie där man kan se en utvärdering 

på en intervention. 

 

Urval 

Inklusionskriterier är studier från år 2000 och framåt och studier som speglar västvärlden.  

Därför att demenssjukdomar är vanligare samt så forskas det mer om detta i västvärlden 

(Ferri, et al., 2005). Enligt Wikipedia (2018) samt Wiktionary (2017) tillhör Nordamerika, 

Australien och Europa västvärlden. Andra inklusionskriterier är studier utförda på sjukhus 

eller särkiltboende och vara ur en vårdpersonals perspektiv. Enligt Socialstyrelsens termbank 

(2007) så är en vårdgivare bland annat ett landsting eller en kommun. Vårdpersonal är 

anställda av en vårdgivare, vårdpersonal i denna studien innefattar sjuksköterska,

 undersköterska samt vårdare. Enligt 

(www.stjorgentandlakarna.se/Tandvaardsyrken.se) är tandvårdspersonal tandläkare, 

tandsköterska och tandhygienister. Exlusionskriterier var artiklar publicerade på annat språk 

än engelska och reviewartiklar . Vid hög träffbarhet minskades antal träffar genom att välja 

peer-reviewed. Enligt Friberg (2012) innebär peer-reviewed att artiklarna är publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift. 

 

Datainsamling 

Databaserna som användes är WorldCat Discovery, som är en ämnes övergripande databas 

och i CINAHL som är en databas inom hälso- och vårdvetenskap. Sökningar genomfördes 

på engelska och olika kombinationer av sökord användes. De sökord som användes i 

databaserna var care, elderly, oral care, mouth care, experience, problem, conceptions, 

dementia, nurse och health care. För en mer detaljerad beskrivning av sökningen, se bilaga 

3. Vid sökningen användes två söktekniker, den första är boolesk sökteknik som enligt 

Östlundh (2012) är när mer än ett sökord används, den andra söktekniken är då sökoperatörer 

används, i detta fall AND, för att koppla ihop sökord med varandra och trunkering asterisk 

(*), för att få fram fler innebörder av samma ord. En artikel hittades via en sekundär sökning 

genom att studera referenslistor och på så vis ta reda på intressant information. Vidare menar 

Östlundh (2012) att sekundärsökningar är effektiva metoder som är nödvändiga för att få bra 

http://www.stjorgentandlakarna.se/Tandvaardsyrken.se
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artiklar. Därefter lästes de valda artiklarnas sammanfattning då de ger en kort beskrivning 

av innehållet (antal lästa sammanfattningar blev sammanlagt trettiotre stycken). Enligt 

Friberg (2012) ger detta ett helhetsgrepp på området, vilket måste göras med ett kritiskt öga. 

Här inkluderades de som verkade svara på syftet. De valda artiklarna granskades sedan med 

Fribergsgranskningsmall, både granskningsmallen för kvantitativ ansats och 

granskningsmallen för kvalitativ ansats användes för att kunna bedöma studiernas kvalitet. 

Enligt Friberg (2012) så säkerhetsställer granskningsmallen att forskningsprocessen har 

följts och påvisar att artiklarna är vetenskapliga. Efter granskningen tas ställning om 

studiernas kvalitet är tillräckligt god. De som bedömdes som god kvalitet valdes ut, (för 

sammanfattning av artiklar se bil. 4). Totalt valdes tio artiklar genom databassökning och 

två genom den sekundära sökningen. 

 

Analys 

Analysera innebär att i en text återge hur textens olika delar hör ihop (Friberg, 2012). Analys 

av artiklarna utfördes. Friberg (2012) beskriver analysarbetet som en rörelse mellan helhet 

till delar och sedan helhet igen. Det skapas en ny helhet av sammanfogningen av de bärande 

delarna, detta blir resultatet. Under analysen så lästes först studierna flera gånger, sedan 

urskildes likheter och skillnader för att sedan göra en sammanställning. Av de artiklar som 

inkluderades lästes varje enskild studie igenom med stor noggrannhet för att förstå innehållet 

och sammanhanget, därefter analyserades studiens resultat. Enligt Friberg (2012) skapas 

teman genom att innehållet sorteras utifrån samma handling och hamnar under samma 

rubrik. Under dessa rubriker sker sedan referering till de olika studierna. Varje studies 

resultat sammanfattades och fördes över till ett eget blad, så att framträdande delar som 

stycken och meningar relevanta för syftet framkom. Enligt Friberg (2012) är det viktigt att 

göra en översikt av datan för att se vad som ska analyseras. Det är även viktigt att relatera de 

olika studiernas resultat med varandra. Sedan skedde identifikation av likheter och skillnader 

mellan de olika studierna. De som innehade samma innebörd fick samma färger och hamnade 

under samma tema. Detta underlättade att finna de gemensamma sambanden mellan de olika 

artiklarna så att en ny helhet skapades. På detta sätt växte de olika teman fram som svarade 

på syftet. Slutligen bildades två huvudteman med fem subteman.  

 

Etiska överväganden 
En kritisk granskning av de vetenskapliga artiklarna har gjorts. Alla studier utom en var 

etiskt granskade av etiska kommittéer, nämnder, ledning eller universitet. I den studien 

hanterades informationen av föreståndarna för vårdhemmen och där deltagarna 

informerades både verbalt och skriftligt för sitt godkännande. Enligt Berggren et al., (1998) 

innebär att forska på människor alltid etiska dilemman. Då forskaren hanterar känslig 

information vilket ger ett ansvar till forskaren i hur den ska hanteras. I alla faser av 

forskningen uppstår det alltid etiska överväganden att göra. · 
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Resultat 
 

Tema: Kunskap ger kompetens.  

 

Subteman: Kunskapens betydelse, Kommunikationens betydelse, Fördel med rutiner och 

ansvarstagande, Att inte ge upp.  

 

Tema: Hinder ger känsla av obehag.  

 

Subteman: När patienten gör motstånd, Tidsbrist ett organisatoriskt hinder, När vårdpersonal 

känner olust.  

 

Kunskap ger kompetens 

Kunskapsutvecklingen inom demens och munvård relaterad till munhälsan är avgörande för 

patienternas välbefinnande. Kommunikations problematik emellan medarbetare ger indirekt 

en sämre munhälsa för patienterna. Det finns ett oklart ansvarstagande och det eftersöks 

bättre rutiner. Sjuksköterskor har en medvetenhet i vad försämrad munhygien kan leda till 

trots detta så finns erfarenheter av att sjuksköterskorna blir en del av munvården först när 

problem dyker upp. Ett gott samarbete och att inte ge upp stärker patienternas välbefinnande 

i munhälsan. Genom tålmodighet, respekt och god relation till patienten kommer man långt 

med att kunna utföra en adekvat munvård. 

 
Kunskapens betydelse 

Kunskap kan ge vårdpersonalen insikt i att det är demenssjukdomen som gör att patienten 

får svårt att förstå och ta emot instruktioner (Gately, Jagger, Waylen & Jagger, 2011). Denna 

kunskap anser dock ett flertal att de saknar och de anser att de behöver mer utbildning och 

träning i att utföra munvård på patienter med kognitiv svikt (Forsell et al., 2011; Jobman, 

Gasparoni, Ettinger & Qian, 2012; Willumsen, Karlsen, Naess & Bjorntvedt, 2011; Wårdh, 

Hallberg, Berggren, Andresson & Sörensen, 2000; Wårdh, Jonsson & Wikström, 2012). 

Därför efterfrågas utbildning för att lära sig hantera de hinder som uppstår och få mer 

kunskap om munhygienen (Gately et al., 2011; Jobman et al., 2012). En kurs i munvård 

specialiserad inom demens är önskvärd (Gately et al., 2011). Denna bör inkludera om hur 

man utför munvården (Adebayo, Durey & Slack, 2016). 

Erfarenheter visar att kunskap om demens gör att det blir lättare att adaptera symtomen till 

munvården och att använda sig utav detta i kliniska situationer (Sonde, Azita & Kiljunen, 

2010). En återkommande utbildning i munvård upplevs ge bättre munhälsa (Adebayo et al., 

2016; Gately et al., 2011). Uppfattningar finns om att utbildning borde ges så ofta som var 

sjätte månad då vårdpersonal ofta byts ut. Upplevelsen är att munvård får liten 

uppmärksamhet i jämförelse med övrigt omvårdnadsarbete och ingen utveckling sker 

utbildningsmässigt (Adebayo et al., 2016).  

 

Erfarenheter visar att tillräcklig kompetens inte innehas och detta leder till problem för 

patientens munvård (Wårdh et al., 2000). Munhålan anses inte vara en del av kroppen och 

munvården är således inte en prioriterad del av omvårdnaden. Tandlossning anses vara en 

del av åldrandet och något som är oundvikligt även om de tas om hand eller inte vilket leder 
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till att munvården inte prioriteras (Wårdh et al., 2012). Av vårdpersonal är det inte många 

som får möjligheten att genomgå vidareutbildningar eller kurser i munhälsa under 

arbetstiden (Wårdh et al., 2000). Vårdpersonal som har fått utbildning upplever att de är mer 

medvetna om vikten av god munhälsa och att de innehar tillräckligt med kunskap för att 

utföra en god munvård (Wårdh et al., 2012). Kunskapen gör att de flesta anser att 

munhygienen är deras ansvarsområde och att munhälsa är en viktig del i omvårdnaden 

(Jobman et al., 2012; Sonde et al., 2010; Willumsen et al., 2011; Wårdh et al., 2000; Wårdh 

et al., 2012). 

 
Sjuksköterskor anser att de ökar sin kunskap genom att själva inhämta information inom 

området, de ökar således den övriga vårdpersonalens medvetenhet genom att vidarebefordra 

kunskapen. Trots detta finns det en del sjuksköterskor som anser att kunskapen om den 

fysiologiska funktionen av munhålan inte är viktig (Willumsen et al., 2011). Sjuksköterskor 

har en medvetenhet om att patienter kan ha munhåleproblematik som avsaknad av tänder, 

torra munhålor och munhåleinfektioner. En dålig munhygien upplevs ge en försämrad 

munhälsa och en ökad risk för infektioner (Sonde et al., 2010). Det finns en medvetenhet om 

att munvården bör utföras minst 2ggr/dag (Wårdh et al., 2000). 

 
När det gäller tips och råd anser vårdpersonal att det är värdefullt när tandvårdspersonal visar 

hur de utför munvårdsåtgärder och det önskas ett nära samarbete (Adebayo et al., 2016; 

Wårdh et al., 2012). Tandvårdspersonal kan komma hem till personer med kognitiva 

svårigheter som inte klarar av att besöka tandkliniken (Wårdh et al., 2012). Besöken 

uppfattas ofta som isolerade besök utan någon uppföljning, instruktioner från dem är inte 

alltid lätta att praktisera i den dagliga omvårdnaden.  Det anses också att dessa borde vara en 

resurs och kunna hjälpa till när munhåleproblematik upptäcks (Wårdh et al., 2000). När 

tandvårdspersonal ska undersöka patienter med demens så erfars det ofta att patienterna är 

mer samarbetsvilliga och kan helt plötsligt börja kollaborera utan några som helst problem 

(Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2003). 

 
Kommunikationens betydelse 

Vid kommunikation så anser många ur vårdpersonalen att de nästan alltid kan ge råd till 

patienterna (Willumsen et al., 2011). Inför en åtgärd är det bra om patienter får förklarat för 

sig varför det är bra att få utföra munvården, detta kan leda till ett bättre samarbete (Adebayo 

et al., 2016; Wårdh et al., 2000).  

Brist på kommunikation emellan vårdpersonal påverkar kvaliteten av munvården och många 

upplever att de är ovetandes om den verkligen blir utförd. Trots detta finns det ett förtroende 

för varandra i att munvården blir utförd (Wårdh et al., 2000; Wårdh et al., 2003). Men 

informationsutbytet tar inte tar plats och rapportering sker endast när problem stöts på (Sonde 

et al., 2010). 

 
Vårdpersonal känner att kommunikationen ger en viss rutin och att tänderna borstas som en 

rutin om kvällarna (Gately et al., 2011). Kvällsmunvården blir inte lika bra utfört som 

morgonmunvården (Sonde et al., 2010). Vårdpersonal upplever att det ibland pratas bakom 

ryggen när något blir fel i munvården (Wårdh et al., 2003). Det är lättare att samarbeta med 

någon som man kan samspela med och ju mer gemensamt man har med sina medarbetare 

desto bättre vård blir det för patienten (Adebayo et al., 2016). Det är även viktigt att få 



10  

bekräftelse på ett gott utfört arbete från sina medarbetare (Wårdh et al., 2003). 

 
Fördel med rutiner och ansvarstagande 

Munvården bör införas som en rutin så att den blir lika viktig som någon annan omvårdnads 

åtgärd (Adebayo et al., 2016). Där bör det ingå en uppdelning av munvården mellan 

vårdpersonalen (Sonde et al., 2010). En del anser att rutiner följs men att den inte baseras på 

kunskap. Vårdpersonal anser att saknad av rutin påverkar munhälsan negativt (Wårdh et al., 

2000). Med rutin och organisering i arbetet kring munvården behöver inte vårdpersonal ödsla 

tid på att leta efter instrument för att kunna utföra munvården (Wårdh et al., 2003). Att 

kommunicera och informera när munvårdsprodukter behöver beställas borde bli en rutin 

(Sonde et al., 2010). 

 
Sjuksköterskor känner ansvar i att kontrollera munstatusen hos patienterna (Willumsen et 

al., 2011). Det upplevs att nästan alla patienter behöver hjälp med sin munhygien då de inte 

kan utföra en god munvård självständigt. En del kan dock känna sig oroade över att de 

möjligtvis ger för mycket hjälp vilket istället hämmar patienternas autonomi (Wårdh et al., 

2000). Ansvarstagandet av munvården anses ligga hos all vårdpersonal, dock är det enbart 

när patienten har problem i munhälsan, som t.ex. när patienten är diagnostiserad med en 

munsjukdom eller är i riskzonen till att utveckla detta, det blir sjuksköterskans ansvar 

(Wårdh et al., 2000). Om patienterna inte har tänderna kvar kan vårdpersonal känna att ett 

ansvarstagande i detta inte behövs då gommen inte anses vara en del i munvården (Adebayo 

et al., 2016). 

 
Att inte ge upp 

Vårdpersonal kan uppleva olika känslor från att tycka det vara otrevligt med munvård, till 

att ta ansvar och bry sig om patienternas munhälsa (Knevel, Foley, Gussy & Karimi, 2016; 

Wårdh et al., 2003;). Vårdpersonal upplever att en god vård är att se hela patienten där 

munhälsa ingår (Sonde et al., 2010). God munhälsa är kopplad till patientens hela generella 

hälsa och välmående där följdsjukdomar kan undvikas och god nutrition uppstå (Adebayo et 

al., 2016; Sonde et al., 2010). Vårdpersonal ser att patienternas kommunikationsförmåga 

förbättras i takt med att deras välmående ökar. Dålig munhygien har en negativ effekt i det 

sociala samspelet vid närmandet av andra. Vid försämrad munstatus blir det svårt att äta och 

dricka detta pågrund av att hela munhålan riskerar att bli sårig vilket ökar patienternas 

lidande (Sonde et al., 2010). Vårdpersonal känner empati gentemot patienterna som är 

beroende av att de utför god munvård (Wårdh et al., 2003). 

 
Det finns upplevelser av att aldrig stött på några hinder vid utförandet av munvården till att 

känna sig bekväm om hinder uppstår (Jobman et al., 2012). Sjuksköterskor upplever att 

munvården utförs ganska bra (Forsell et al., 2011; Sonde et al., 2010) och att det är bättre utfört 

nu än för flera år sedan (Sonde et al., 2010; Wårdh et al., 2000). Attityder och upplevelser av 

att vara ointresserad eller att utföra munvård på fel sätt anses minska med åren (Wårdh et al., 

2003). Proteser anses lättare att rengöra än naturliga tänder (Wårdh et al., 2000). En del 

vårdpersonal favoriserar inte någon annan del i omvårdnaden utan munvården anses vara en 

lika viktig del (Forsell et al., 2011). Det finns vårdpersonal som tycker att de borstar 

patienternas tänder åtminstone minst 1gång per dag (Gately et al., 2011). 
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Det anses att vid hinder bör vårdpersonalen göra sitt bästa och inte ge upp, ge patienten tid 

för att sedan försöka igen (Sonde et al., 2010).  Som vårdpersonal gäller det att ha tålamod 

för att kunna utföra munvården på ett tillfredställande sätt (Wårdh et al., 2003). Det finns 

verktyg att använda sig utav som fungerar skyddande för att undvika att bli biten när patienten 

öppnar munnen (Sonde et al., 2010). Vårdpersonal kan även uppleva att de hjälper till med 

munhygienen trots dagliga motsättningar ifrån patienterna (Willumsen et al., 2011). Hinder 

i munvården kan lösas genom att vara mer övertygande gentemot patienten (Adebayo et al., 

2016). Genom att visa respekt och vara lugn kan personal lättare utföra arbetet (Sonde et al., 

2010). 

 

Hinder ger känsla av obehag 

Hinder i utförandet av en adekvat munvård upplevs i form av barriärer. Barriärer inkluderar 

motstånd, tidsbrist, olust och tålamods brist. Vårdpersonal upplever både fysiskt och 

psykiskt motstånd vilket ger vårdpersonal en känsla av hopplöshet och energiutmattning. 

Munvården upplevs som en av de svåraste uppgifterna att utföra då motstånd gör det svårare 

att följa patientens autonomi och inneha ett empatiskt förhållningssätt. Vårdpersonal får svårt 

att skilja när gränsen övergår till att vara ett övergrepp i strävan efter god munvård. Hinder 

medför även att vårdpersonal känner sig tvingade till att prioritera och oftast bortprioriteras 

munvården. Det finns delade meningar kring munvården, men en del anser att den hade 

fungerat bättre om man hade varit två som hjälptes åt, en del anser att det handlar om lathet. 
   

När patienten gör motstånd  

Hinder identifieras som motstånd (Adebayo et al., 2016). Motstånd är när patienten inte är 

överens om att få sina tänder borstade. När patienten vägrar munvården blir detta ett stort 

hinder. Vårdpersonalen borstar inte alltid patienternas tänder när detta förekommer och detta 

upplevs som ett stort problem och det läggs inte mycket energi på att övertyga patienten 

(Forsell et al., 2011; Sonde et al., 2010; Willumsen et al., 2011; Wårdh et al., 2003; Wårdh 

et al., 2012). Motståndet ger en känsla av hopplöshet och uppgivenhet vilket leder till dålig 

eller ingen munvård alls (Gately et al., 2011; Sonde, et al., 2010; Willumsen et al., 2011). Om 

munvård inte ges anses det vara viktigt att dokumentera detta (Gately et al., 2011; Sonde et 

al., 2010;). Motståndet upplevs genom att patienten blir aggressiv, defensiv och vägrar öppna 

munnen. Detta gör att vårdpersonal upplever en frustration i att inte kunna utföra sina 

arbetsuppgifter i lugn och ro (Sonde et al., 2010; Wårdh et al., 2000; Wårdh et al., 2003; 

Willumsen et al., 2011). Motståndet kan även upplevas genom verbalt försvar, att bli spottad, 

slagen, biten och att patienten rör huvudet bort från tandborsten (Jobman et al., 2012). Det 

finns upplevelse av att patienten inte vill få munvården utförd (Willumsen et al., 2011; Wårdh 

et al., 2012), och att de då blir bråkiga för att undvika detta (Wårdh et al., 2000). 

 
Patienter som har proteser kan vara ovilliga att ta ut dem, när vårdpersonalen försöker ta ut 

proteserna så kniper patienterna igen hårt med munnen för att undvika att få dem borttagna 

(Gately et al., 2011; Wårdh et al., 2000). Det anses att all annan omvårdnadsåtgärd än 

munvård är en lättare uppgift att utföra på grund av motståndet. Kvaliteten i munvården beror 

på hur samarbetsvilliga patienterna är (Wårdh et al., 2000). Det upplevs att det behövs tvång 

för att kunna utföra en god munhygien (Forsell et al., 2011). Detta skapar en oro över om det 

är försvarbart att tvinga till munvård när kraft används och det erfars som övergrepp, att följa 
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patientens självbestämmanderätt blir en utmaning. Det upplevs som att patienten uppvisar 

rädsla när munvården ska ges (Sonde et al., 2010). Vårdpersonal mår dåligt på grund av detta 

och får obehagskänslor (Wårdh et al., 2000; Forsell et al., 2011). För att kunna hantera 

situationen bör det finnas möjlighet att vara två vårdpersonal som hjälps åt med munvården 

(Sonde et al., 2010). 

 
Tidsbrist ett organisatoriskt hinder 

Personer med demens upplevs som långsamma detta medför att munvården tar tid. Det blir ett 

hinder vid personalbrist och tidsbrist (Adebayo et al., 2016). Det blir svårt att utföra 

munvården noggrant och i lugn och ro på grund av tidsbristen, vårdpersonal känner stress 

med att få en arbetsuppgift slutförd inom en viss tid (Forsell et al., 2011; Willumsen et al., 

2011; Wårdh et al., 2000). Personalbrist leder till en ökad arbetsbelastning och upplevs av 

vårdpersonalen som ett hinder till god munvård. Många upplever att de inte hinner ta sig tid   

att utföra en adekvat munvård vilket skapar ett lidande för patienten (Willumsen et al., 2011). 

Tidsbristen anses ge en begränsning i att kunna ge god munvård (Sonde et al., 2010). Mer tid 

anses även vara den viktigaste faktorn till att förbättra patienternas munhälsa (Wårdh et al., 

2012). Att kunna ta hjälp av någon annan vårdpersonal som tar över en del av de övriga 

uppgifterna skulle underlätta arbetet med att hinna färdigt munvården (Wårdh et al., 2003). 

Upplevelse av att inget stöd ges och en ökad arbetsbelastning med det ökande patientantalet 

påverkar munvården negativt. Vårdpersonalen känner sig oroade och rädda att de inte 

kommer hinna klara av att ta hand alla patienternas tänder (Wårdh et al., 2000). När vissa 

patienter vill stanna uppe längre så kommer de vanligtvis att vilja äta något senare till kvällen 

och då måste munvården ges sent även om det då är mindre personal (Wårdh et al., 2003). 

Sjuksköterskor upplever att det ibland ges mediciner tillsammans med söt kräm eller juice 

trots att munvården redan utförts på kvällen (Sonde et al., 2010; Wårdh et al., 2000). Den 

höga arbetsbelastningen gör att vårdpersonal får prioritera det som de tycker är viktigast att 

utföra. Känslan är då att prioriteringar görs i andra omvårdnads delar som att patienter ska 

hinna bli duschade, påklädda och få sin frukost i tid (Sonde et al., 2010; Wårdh et al., 2003), 

När patienterna blir sjuka och kräver mer vård påverkas munvården som då bortprioriteras 

(Forsell et al., 2011; Wårdh et al., 2000). Stressfulla situationer påverkar även tålamodet och 

leder till att munvården inte prioriteras.  

 

När vårdpersonalen känner olust 

Enligt Willumsen et al. (2011) kan obehagskänslor uppkomma vid utförandet av munvården. 

Enligt Wårdh et al. (2000) samt Gately et al., 2011 så är krustor och mucus samt användandet 

av tandtråd något som ger olustkänslor. Rengöring av tänder är en uppgift som kan ta emot 

men detta anses försvinna med åren. Enligt Gately et al. (2011) leder obehagskänslorna till 

att vårdpersonal undviker att borsta patienternas tänder eller enbart borstar patienternas 

tänder 1 gång per vecka. Obehaget gör även att en del använder enbart vatten som 

rengöringsmetod och aldrig avlägsnar patienternas proteser (Gately et al., 2011). 

Tandproteser kan lämnas kvar i munhålan under hela natten om patienterna så önskar detta 

(Wårdh et al., 2012). Det är ytterst en liten del som använder flytande tvål för att rengöra 

patienternas proteser (Gately et al., 2011). En del anser att det handlar mer om lathet från 

medarbetare när munhygien inte utförts (Wårdh et al., 2012). Det anses även att vårdpersonal 

som upplever obehag inte bör arbeta inom omvårdnad då känsliga arbetsuppgifter förväntas 

kunna utföras (Wårdh et al., 2000). 
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Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att kunskap anses vara en viktig faktor för att kunna ge god munvård. En 

majoritet av vårdpersonalen eftersöker mer kunskap och då inriktade utbildningar inom 

demens och munhälsa. Detta för att kunna bemöta hinder och kunna ge adekvat munvård 

som följer sjukdomsutvecklingen. Utbildningarna bör även vara av det praktiska slaget och 

ges mer frekvent. Vårdpersonalen eftersöker även bättre samarbete med tandvårdspersonal 

och anser att det är bra att även de är involverade i patienternas munvård. En stor del av 

vårdpersonalen upplever att de oftast kan ge råd till patienterna. När patienter får förklarat 

för sig varför det är bra att munvård ges så kan de medverka bättre. Det upplevs en brist i 

kommunikation personal emellan vilket leder till sämre munvård. Men det finns ett 

förtroende för att munvården har utförts. Däremot eftersöks bättre rutiner, saknad av rutiner 

anses påverka munhälsan negativt. 

Det anses vara viktigt med munvården och patienterna bör få hjälp med att få den utförd. 

Munvårdsansvaret anses ligga hos all vårdpersonal men det upplevs att sjuksköterskan blir 

involverad endast när problem uppstår. Det erfars att sköts munhygien undviker man 

följdsjukdomar och god nutrition uppstår. Vårdpersonal känner empati gentemot patienterna 

som är beroende av att de får god munvård. En del upplever inte några problem med hinder 

som kan uppstå. Uppstår hinder så bör vårdpersonal ändå göra sitt bästa. Det anses att genom 

att ha en god relation och inre lugn kan detta medverka till att vårdpersonalen överkommer 

hinder. Hinder kan bero på tålamodsbrist, personalbrist, tidsbrist, okunskap och motstånd. 

Motstånd innebär att patienten inte samarbetar, blir aggressiv både verbalt och fysiskt. Detta 

ger en frustration och hindrar en god munvård. Patientens autonomi kan kränkas vilket ger 

vårdpersonalen obehagskänslor. Att känna hopplöshet och ge upp leder till att det inte läggs 

mycket energi på att genomföra munvård. Dock så anses det vara viktigt att dokumentera 

detta. 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Enligt Kjellström (2013) så åstadkommer litteraturstudier etiska problem. Detta för att 

engelskan och de metodologiska kunskaperna kan vara begränsade vilket ökar risken för 

feltolkningar och rättvisa bedömningar av resultatet. Enligt Friberg (2012) finns det en risk 

för ett selektivt urval att man väljer studier som stödjer den egna ståndpunkten, t.ex. att väljas 

studier där munvård av personer med demens relaterades till problem. Därför bör man ha ett 

kritiskt förhållningssätt i urvalet av studierna. Det fanns studier med mycket bra titlar där 

sammanfattningen föreföll mycket intressant men kunde inte tas fram utan dessa valdes bort. 

Andra studier valdes bort för att de var äldre än år 2000 trots mycket intressant och likvärdigt 

innehåll. Konsekvensen av detta kan vara att mycket bra innehåll väljs bort som skulle kunna 

gjort resultatet starkare.  

Många studier var utförda i Sverige vilket hade passat bra att ha med, men prioriteringen 

gjordes utefter årtalet. Länder i västvärlden valdes för att begränsa geografin och för att 

studier visar på att det forskas mer i dessa länder. Länder utanför väst valdes bort då det även 

kan skilja kulturmässigt och vårdorganisationen kan även skiljas markant. Det skulle finnas 

likheter med Sveriges erfarenheter, dock så är de flesta studier från Sverige. Sjukhus och 
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kommun har valts då munvård kan utföras på båda ställena och i Sverige används senior alert 

både i kommun och landsting. Vårdpersonal som inkluderar sjuksköterskan, undersköterskan 

och vårdaren valdes då dessa är närmast patienten vad gäller utförandet av munvården och 

det är dem som innehar kompetensen.  

Studier som inte uppfyllde kvalitetskraven exkluderades Det visade sig att en del studier var 

kvantitativa men svarade på syftet väldigt bra därför valde författaren att använda sig utav 

både kvalitativa och kvantitativa studier. I de kvantitativa studierna användes den 

beskrivande texten så mycket som möjligt. Författaren gjorde även en tolkning av mätningarna 

som gör texten mer flytande. Exempelvis om det stod 90 % av vårdpersonalen upplevde 

hinder så beskrevs det som ”de flesta vårdpersonal upplevde att det fanns hinder” eller 

”vårdpersonal upplevde att det fanns hinder”. 

 
För att kvalitetssäkra användes Fribergs granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa 

studier.  Enligt Friberg (2012) så kan en del av frågorna i granskningsmallen vara svåra att 

besvara. Bedömning görs utifrån den egna kunskapsnivån även om det ger en viss osäkerhet 

(a.a.). Detta stämmer väl överens då en del frågor uppfattades som svåra att besvara och då 

finns en osäkerhet om de är korrekt besvarade. Resultatet kan struktureras i två delar där 

studiens karaktär beskrivs i den ena och i den andra presenteras studiens resultat i from av 

teman (Friberg, 2012). 

 
Författaren anser att litteraturbaserad studie inte var den bästa metoden att välja för detta 

ämne. Eftersom författaren hade svårt att finna svenska kvalitativa studier med senare årtal. 

Därför anser författaren att det möjligtvis hade det varit mer lämpligt att använda sig utav 

intervjuer för att få fram den senaste forskningen kring ämnet i Sverige. Om examensarbetet 

skulle göras om så skulle intervjuer föredras. Enligt Henricson & Billhult (2014) så kommer 

man närmare individen vid intervjuer och personers erfarenheter kan studeras där det sagda 

ordet analyseras. Danielson (2014) menar att detta är tidskrävande som kräver planering 

samt förberedelse, kunskap om intervjun som ska genomföras, kunskap om ämnet som ska 

studeras. Mauthner (2002) påpekar att det finns risker med intervjuer i form av påverkan då 

deltagarna kanske anpassar sitt svar till vad de tror att forskaren vill ha som svar. Den ger även 

forskaren en viss maktposition och intervjun kan kännas påtvingad. Även Kjellström, 2014 

menar på att känsliga ämnen kan medföra en negativ reaktion och detta kräver ett etiskt 

kunnande och en känslighet. 

 
Studierna speglar länder som ingår i definitionen västvärlden där länder som England, 

Australien och USA återfinns. Konsekvenserna av detta är att erfarenheter kan te sig helt 

olika från Sveriges erfarenheter, då det i Sverige finns ett bra preventivt arbete med 

munhälsan hos patienterna. Besök av tandvården i hemmen finns inte i alla länder, vilket är 

till stor hjälp både för vårdpersonal och patienter. Analysen av studierna gick bra det var inte 

svårt att urskilja på likheter och skillnader samt att skapa kategorier och ny helhet. Däremot 

var det svårare att hitta täckande teman och namnge dem med lämpliga rubriker. Mycket 

ändringar gjordes in i det sista med teman och subteman för att få en mer flytande text. I 

analysen av både kvantitativa och kvalitativa studier upplevdes som att det var lite mer 

krävande att analysera de kvantitativa.  

 
Enligt Östlundh (2012) så ska sökorden vara formulerade så att de verkligen täcker området 

man avser att studera. Detta har varit en svaghet i denna studie då författaren inte varit nöjd 
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med sökorden. Författaren kunde ha valt fler sökords kombinationer och i andra databaser.  

Författaren kunde inte alltid att utläsa vilken kategori av vårdpersonal som sagt vad, om det 

var sjuksköterskan, undersköterskan eller skötare. Men i någon studie skiljdes det på 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal. Därför beskrivs det i denna uppsats bland 

sjuksköterskans eller vårdpersonalens erfarenheter. När vårdpersonalens erfarenheter nämns 

så innebär detta att all vårdpersonal som är definierad i denna studie inkluderad. Detta kan 

göra det förvirrande för läsaren. 

 
Vid tolkning av resultatet så har den beskrivande delen i de kvantitativa studierna använts 

och endast liten del av procentsatserna som då tolkats till beskrivande text. Vilket då 

påverkar resultatet eftersom det är tolkningsfråga. Enligt Wallengren och Henricson (2014) 

så ska trovärdigheten påvisas genom att kunskapen är rimlig och att resultatet är giltigt. 

Trovärdighet avser tillit till sanningen i data och tolkningar. Studien bör genomföras på ett 

sätt som förbättrar resultatets trovärdighet. Pålitligheten påvisas om författaren beskriver sin 

egen förförståelse samt om tidigare erfarenheter har påverkat datainsamlingen och analysen. 

Överförbarheten påvisas om resultatet kan överföras till andra situationer och grupper. Men 

trovärdighet, bekräftelsebarhet och pålitligheten måste vara uppfyllt innan det kan ses om 

resultatet är överförbart.  

 

Den vunna kunskapen anser författaren vara av vikt då liknande resultat framkom från de 

olika studierna. Många ur vårdpersonalen erfar munvården på liknande sätt. Uppsatsen visar 

på att det är så här vårdpersonal erfar munvården i västvärlden oavsett land. Författaren fann 

endast en avvikelse och denna var att i studier utförda utanför Skandinavien så önskades 

hembesök av tandpersonal. Detta fanns redan i studierna i Skandinavien. I de svenska 

studierna önskades däremot bättre samarbete och kommunikation med tandvårdspersonal. 

Därför känner författaren tillit till resultat delen. 

 
Författarens egen förförståelse är att munvård till personer med demens erfars som något 

tungt och slitsamt att utföra då motståndet begränsar åtkomligheten till munhålan. 

Författarens tidigare erfarenheter är att detta moment erfars som ett tålmodigt arbete som är 

tidskrävande, men som underlättas om man kan vara två som hjälps åt och vid god kännedom 

av patient samt att patient har ett förtroende för vårdaren. Förförståelsen och tidigare 

erfarenheter har således inte påverkat datainsamlingen och analysen nämnvärt eftersom 

resultatet visade på liknande erfarenheter. Författarens erfarenheter har däremot stärkts. 

Överförbarheten uppfylls under kliniska implikationer. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att vårdpersonal har en medvetenhet om att det är demenssymtomen som 

gör att patienten får svårt att förstå och ta emot instruktioner. Det eftersöks kunskap i form 

av kontinuerliga munvårds utbildningar specialiserat inom demens. Det anses att kunskap 

om demens, munvård och munhälsa är avgörande för att överkomma motstånd. Kunskap om 

demens gör att det blir lättare att adaptera symtomen till munvården i de kliniska 

situationerna. Resultatet stärks av studie från Pearson och Chalmers (2004) som menar för 

att förhindra sjukdomar i munhålan och förbättra munhygienen hos patienterna, är det viktigt 

med utbildningar till vårdpersonalen. Socialstyrelsen (2016) styrker med att påvisa att 

personer med demens har kognitiva svårigheter och då är det viktigt att anpassa munvården 

till sjukdomsförloppet. World Alzheimers report (2016) påvisar att vårdbehoven förändras i 
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takt med att sjukdomen accelererar. När det gäller rådgivning är det tandhygienister som 

ansvarar för att föreläsa och informera vårdpersonal 

(www.stjorgentandlakarna.se/Tandvaardsyrken.se). 

 
Resultatet påvisar att vårdpersonal anser att tandvårdspersonal borde vara en resurs och 

kunna hjälpa till när munhåleproblematik uppstår. Det uppskattas när tandvårdpersonal ger 

råd men ett närmare samarbete önskas. Tandvårdspersonal kan komma hem till personer 

med kognitiva svårigheter som inte klarar av att besöka tandkliniken. Då tandvårdspersonal 

ska undersöka patienter med demens så erfars det ofta att patienterna är mer samarbetsvilliga 

och kan plötsligt kollaborera utan några som helst problem. Delwel et al. (2016) styrker 

genom påvisningen att tandvårdspersonal bör ha ett nära samarbete med övrig vårdpersonal 

för att öka kvalitén i munvården. Vårdhandboken (2016) påvisar att hemtandvård fungerar 

som ett komplement till vanlig tandvård. I vårdgivarguiden (u.å.) kan man läsa att 

hemtandvård finns för att undvika väntetider och onödig oro hos personer med kognitiva 

nedsättningar. Uppsökande munhälsobedömning erbjuds en gång per år. Det är 

tandhygienister som utför bedömningar i vårdhem och på

 institutioner (www.stjorgentandlakarna.se/Tandvaardsyrken.se). 

Enligt vårdgivarguiden (u.å.) så ska vårdpersonal vara med vid munhälsobedömningar för 

att ta del av rådgivning som ges. 

 
Resultatet visar på en medvetenhet om att munvården bör utföras minst två gånger per dag 

men det framkommer att en del borstar patienternas tänder minst en gång per dag. 

Erfarenheter visar på att ibland kan tandborstning ignoreras eller bli begränsad. Resultatet 

visar också på att tandborstning om kvällarna blir sämre utförd än på morgonen. Om patienter 

även äter eller dricker något efteråt, som vid medicin givning så borstas inte tänderna igen. 

Rothenberg et al. (2017) menar att rekommendationen för en god munhygien är 

tandborstning två till tre gånger per dag samt att undvika att äta och dricka på 2 timmar 

efteråt. Att inte införa något sött i munnen efter tandborstningen efterföljs således inte. 

Rothenberg et al. (2017) menar att proteser som tagits ur munnen ska borstas med flytande 

tvål och placeras i en protesburk. Resultatet visar på att rengöring hos patienter med 

tandproteser är eftersatt. Enbart få använder flytande tvål för att rengöra proteserna och flera 

använder enbart vatten som rengöringsmetod. 

 
Med bra hjälp från vårdpersonal så kan personer känna välbefinnande trots sjukdom 

(Segesten, 2010). I senior alerts kunskapsbank (2017) kan man läsa att hälsa är att kunna 

leva ett bra liv trots förändringar i livet och att vårdpersonal fungerar som ett stöd i detta. 

Det ingår i vårdpersonalens uppgifter att hjälpa till med munvården (Senior alert, 2017). 

Vårdpersonal ska utföra munhälsobedömningar det är viktigt för att kunna arbeta 

förebyggande (Öhrn, 2006). Detta styrks av Samson, Berven och Strand (2009) som menar att 

patienter med demens är i ett stort behov av att få munhygienen utförd därför att vanlig 

tandbehandling inte kan utföras. Därför är det avgörande med en förebyggande behandling 

så att behovet av tandvård inte ökar. Resultatet visar på att sjuksköterskor känner ansvar i att 

kontrollera munstatusen hos patienterna och vårdpersonal upplever att god vård är att se hela 

patienten där munhälsa ingår.  

 
Wertsén et al. (2017) påvisar att personer med demens och som lider av muntorrhet har större 

risk att utveckla karies. De har även större benägenhet till att bli dehydrerade vilket resulterar 

http://www.stjorgentandlakarna.se/Tandvaardsyrken.se
http://www.stjorgentandlakarna.se/Tandvaardsyrken.se
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i muntorrhet och sköra slemhinnor (Nordenram & Nordström, 2000). Braun et al. (2012) 

påtalar att personer med demens blir försämrade vid ytterligare tillkomst av andra 

sjukdomar. Resultatet styrker att det finns en medvetenhet hos vårdpersonal om att patienter 

kan ha munhåleproblem som torra munhålor och infektioner. Detta styrks även av Syrjälä, 

Ylöstalo, Ruoppi och Komulaienen (2012) som menar på att patienter med demens löper 

större risk för att få karies och dålig munhälsa. 

 
Naturliga tänder är mer tidskrävande och komplicerade att rengöra än helproteser men det 

är viktigt att behålla de naturliga tänderna då tuggandet främjas (Mûller et al., 2017). Det 

finns högre förekomst av tandlossning hos personer med Alzheimers sjukdom (Martande et. 

al., 2014). Vid tandlossning blir det svårare att tugga födan vilket ökar risken för undernäring 

(Chalmers et al,. 2005; Saarela et al., 2013; Mûller et al., 2017). Enligt Hirano et al. (2008) 

ökar tuggmotoriken den kognitiva funktionen och påverkar minnesfunktionen positivt. 

Resultatet visar att proteser anses lättare att rengöra än naturliga tänder. Trots detta kan 

proteser lämnas kvar i munhålan då patienter inte alltid är villiga att ta ut dem. Tandlossning 

anses vara en del av åldrandet och gommen anses inte vara en del av munvården detta leder 

till att munvård inte prioriteras hos patienter utan naturliga tänder. Resultatet visar också på 

en medvetenhet om att vid försämrad munstatus blir det svårare att äta och dricka. Sköts 

munhygienen leder detta till bättre nutrition. 

 
Den mellanmänskliga kommunikationen blir svår när vårdpersonalen möter personer med 

svårighet att kunna uttrycka sig (Dahlberg, 2010). Orsaker kan vara att personen med demens 

motsätter sig munvården (Zimmerman et al., 2017). Vårdpersonal har svårt att utföra god 

munvård vid uteblivet samarbete. Motståndet kan visas genom att personen vägrar öppna 

munnen, skriker, är våldsam detta kan bero på obehag och smärta i munnen (Öhrn, 2006). 

Legg (2012) styrker med förklaring att om motstånd förekommer kan detta bero på smärta i 

munhålan. Vårdpersonalens utsatthet av motstånd förstärks av Pronych, Brown, Horch och 

Mercer (2010) som menar att vårdpersonal känner rädsla för att bli bitna när de ska utföra 

munvården. Resultatet visar på att vårdpersonal upplever motstånd när vissa patienter inte vill 

ha hjälp med munvården. Motstånd erfars genom psykiskt och fysiskt motstånd som att 

patienten vägrar öppna munnen eller vill bitas. Erfarenheter visar på att vårdpersonal känner 

sig frustrerade över hinder som uppstår och känner att de inte kan ge en adekvat munvård till 

följd av detta. 

 
Enligt Wertsén et al. (2017) är det viktigt att stödja personens autonomi i sin tandvård och 

utnyttja den egna resursen. Enligt socialstyrelsen (2011) innebär autonomiprincipen att varje 

person har rätt att bestämma över sig själv och sitt liv. Personers rätt till självbestämmande 

och integritet ska respekteras (SFS 2014:821 1§). Dahlberg et al., (2010) påvisar dock att 

patientens autonomi kan i undantagsfall men med goda argument bortses. Resultatet visar på 

att det finns en oro över om det är försvarbart att tvinga till munvård när vårdpersonal känner 

sig tvungna att använda sig av kraft. Att alltid följa autonomin är en utmaning, ibland kan 

vårdpersonal uppleva osäkerhet om de skadar patienten när autonomin kränks. Vårdpersonal 

mår dåligt på grund av detta dock så anses det att behoven hos patienten rättfärdigar 

omvårdnadshandlingen. När det gäller att det är bra att personer med demens får utföra så 

mycket som möjligt själva så visar resultatet på att det finns en viss osäkerhet om detta följs 

då upplevelser visar att det ges för mycket hjälp och då utnyttjas inte den egna resursen. 

Detta sker även vid stressfulla situationer då tid inte ges för att kunna utföra munvården med 

enbart stöttning. 
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Vårdpersonal bör inte ge upp när hinder stöts på, utan testa vid ett annat tillfälle (Öhrn, 

2006). Resultatet visar att vårdpersonal upplever att det inte läggs mycket energi på att 

övertyga patienterna, detta gör att de ger upp då hinder uppstår. Trots hindren så visar även 

resultatet på att det finns de som kämpar och uppvisar tålmodighet genom sina försök till 

övertalning. Vårdpersonal anser att motstånd och problem i munvården kan lösas genom att 

vara mer övertygande gentemot patienten och inge lugn. 

 

Konklusion 

Kunskap om demens och munvård är viktigt för att kunna bibehålla en bra munhälsa. 

Utbildning är nyckeln till kunskapen och bör ges under utbildningen men även under 

arbetstiden. Den bör ges kontinuerligt då vårdpersonal utbyts ofta och forskning går framåt. 

Även ett bra samarbete personal emellan och med tandvårdspersonal är viktiga för patientens 

goda munhälsa. 

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studien är bra även för närstående som vårdar en anhörig med demens och för 

tandvårdspersonal som möter personer med demens i sitt arbete. Det behövs mer ny 

forskning i ämnet då mycket forskning är av äldre datum. Det är även intressant att studera 

hur patienterna själva och anhöriga erfar munvården, då kan bättre interventioner utvecklas. 

Vad författaren hade velat gå vidare med är att göra en litteraturstudie över vilka olika 

sjukdomar samt konsekvenser som den dåliga munhygienen ger upphov till. Det är även 

viktigt att påvisa för sjuksköterskor som bemöter all slags patienter i sitt arbete vikten i att 

vara observanta om patienten inte kan utföra munvården adekvat, även om det är tillfälligt. 

 
Appliceringen av examensarbetet är att fortsätta följa senior alert vilket ger en bra grund i 

att arbeta preventivt, men även att upplysa om vikten av kunskapen och den fortsatta 

utbildningen i form av längre interventioner inom munvården och kortare kurser för 

vårdpersonalen. Det viktiga är att det sker kunskaps upprepningar så att den inte glöms bort 

men även då vårdpersonal byts ut och även då forskning går framåt. Det är sjuksköterskan 

som ska förmedla kunskapen vidare till undersköterskan och vårdaren. Praktiska 

erfarenheter som författaren har fått med sig genom åren gör att informationen i bakgrunden 

och resultatet upplevs som bekanta. Erfarenheterna inom munvården hos personer med 

demens visar på att det krävs en tålmodighet och envishet med en viss yrkesskicklighet för 

att inte kränka patientens integritet och autonomi. 
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Bilaga 1. Riskbedömningslista (ROAG) 
 
 

Enhet: Personnummer: Namn: Datum när åtg planerades: 

Revised Oral Assessment Guide – Jönköping (ROAG-J) 
 

Röst 
 

Tänder 
 

 
Ej aktuellt att bedöma 

Normal 

Torr, hes, smackande 

Svårt att tala 

 
0 
1 
2 

3 

 
Har inga egna tänder 

Rena, ingen synlig beläggning eller matrester 

Beläggning eller matrester lokalt 
Beläggning, matrester generellt eller trasiga 
tänder 

 
0 
1 
2 

3 

Läppar    

 
0 
1 
2 
3 

 

 
1 
2 
3 

Lena, ljusröda, fuktiga 

Torra, spruckna, sår i mungiporna 

Såriga, blödande 

1 
2 
3 

Protes 

Har ingen protes 

Ren och fungerar 
  Beläggning eller matrester 

Munslemhinnor (avlägsna ev. protes) 

Ljusröda, fuktiga 
 

1 
Används ej eller dåligt fungerande 

Röda, torra eller området med färgförändring, 

beläggning 
Sår, med eller utan blödning, blåsor 

2 

 
3 

Saliv 

Glider lätt 

Glider trögt 
  Glider inte alls 

Tunga   
Sväljning (relaterat till smärta och muntorrhet) 

Ej aktuellt att bedöma 

Obehindrad sväljning 

Obetydliga sväljproblem 

Uttalade sväljproblem 

 
Förklaring 

1=frisk eller normalt tillstånd 

2=måttliga förändringar/avvikelser 

 

Ljusröd, fuktig med papiller 

Inga papiller, röd torr, beläggning 

Sår med eller utan blödning, blåsor 

1 
2 

3 

 
0 
1 

  2 

Tandkött  3 

Har inget tandkött, har endast munslemhinna 0  

Ljusrött och fast 1  

Svullet, rodnat 2  

Spontan blödning 3  

  3=svårare förändringar/avvikelser  

 
Summa: Antal 2:or En eller fler 2:or = åtgärdas av personal på enheten. (Åtgärder, se nästa sida) 

 
Summa: Antal 3:or En eller fler 3:or = kontakt/remiss till tandläkare 
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Bilaga 2. Planerade och pågående förebyggande åtgärder 
 

 

 
 

Enhet: Personnummer: Namn: Datum när åtg planerades: 

 

 

 

Röst 
 Fukta munnen 

 
Läppar 
 Smörj läpparna 
 Lokal smärtlindring läppar 

 
Munslemhinnor 
 Rengöring och fuktning av munslemhinnor 
 Borttagning av krustor 
 Lokal smärtlindring munslemhinnor 

 
Tunga 

 Rengöring av tunga 
 Fukta tungan 
 Lokal smärtlindring tunga 

 
Tandkött, Tänder, Implantat 
  Information och/eller träning i munvård för att 

utföra munvård själv 
 Tandborstning – assistans eller fullständig hjälp 
  Rengöring mellan tänderna – assistans eller 

fullständig hjälp 
 Tvätta med skumgummitork – assistans eller 

fullständig hjälp 
  Fluortillförsel utöver fluortandkräm – assistans eller 

fullständig hjälp 
 Extra munvård vid förstärkt kost – assistans eller 

fullständig hjälp 

 
Protes 
  Information och/eller träning i munvård för att 

utföra munvård/protesrengöring själ 

Saliv 
 Fukta munslemhinnorna 

 
Sväljning (relaterat till smärta och muntorrhet) 
  Underlätta sväljning genom 

fuktning av munnen 

 
 Annan åtgärd - munhälsa 

 
 Vård i livets slutskede - munhälsa 

 
  Personen avböjer samtliga 

förebyggande åtgärder - 

munhälsa 

 
  Kontakt/remiss till tandläkare vid minst en 

3:a 
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Bilaga 3. Tabell över sökord 
 

 

 

 

Databas och 

Datum 

 

Sökord 

 

Antal 

träffar 

 

Lästa 

titlar 

 

Lästa 

sammanfattningar 

 

Valda 

artiklar 

WorldCatDiscovery 

180530 

Nurs* AND 

conceptions 

AnD mouth* 

AND oral 

404 50 10 1 

WorldCatDiscovery 

180530 

Nurs* AND 

problem* in 

mouthcare 

10 8 8 1 

CINAHL 

180530 

Oral AND 

Car* demen* 

71 71 10 1 

WorldCatDiscovery 

180530 

Oral care AND 

exper* AND 

demen* 

1842 60 11 6 

 

 

 
 

 Via Sekundärsökning hittades en artikel. 



29  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilaga 4. Sammanfattning av artiklar 
 

 

 
Titel, författare, 

tidskrift och årtal 

Syfte Urval Metod Resultat Etik 

Culturally and 

linguisticaly diverse 

(CALD) carers 

perceptions of care 

in residential aged 

care setings in 

Perth, Western 

Australia 

 

Adebayo, B., 

Durey, A., & Slack- 

Smith, L M. 

 

The Gerodontology 

association 

2016 

Två syften: 

Att ta reda på 

vård personale 

ns 

uppfattningar 

kring oralhälsa 

och deras 

perspektiv av 

oral 

omvårdnad. 

Femton vård 

personal var 

med i studien 

som utfördes 

på 

äldreboende i 

Australien. 

Kvalitativ studie 

med semi- 

strukturerade 

intervjuer 

Vårdpersonal fann 

oralhälsa viktigt. 

Många hade 

begränsad 

kunskap angående 

prevention och 

mun bedömning. 

Det identifierades 

tre kategorier. 

Varav två är 

perception av oral 

hälsa och 

barriärer i 

utförandet. 

Humana 

forskningens etiska 

kommitté av 

universitet i västra 

Australien 

godkände studien. 

 

Attitudes and 

perceptions towards 

oral hygiene tasks 

among geriatric 

nursing home staff 

 

Forsell, M., 

Sjögren, P., 

Kullberg, E., 

Johansson, O., 

Wedel, P., Herbst, 

B., & Hoogstraate. 

 

International 

Journal of dental 

hygiene 

 

2011 

 

Se på vård 

personalens 

attityder och 

uppfattningar 

av munvård. 

 

Åttiosju vård 

personal från 

tre olika 

demensboende 

n i Stockholm. 

 

Frågeformulär 

skickades till 

vårdpersonalen. 

Kvantitativ 

ansats. 

 

Munvård 

upplevdes som 

obehagligt på 

grund av 

motstånd. 

Obehaget 

försvann med 

utbildning. 

 

Etiska karolinska 

institutet i 

Stockholm 

godkände studien 

samt ledningen. 
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Denture hygiene 

care for residents in 

nursinghomes in 

North Wales. 

 

Gately, F., Jagger, 

R-G., Waylen, A., 

& Jagger, D-C. 

 

Journal of research 

in nursing. 

 

2011 

 

Att undersöka 

vård 

personalens 

förhållande 

till munvård 

och 

munhygien. 

 

Nittionio vård 

personal från 

tio olika 

äldreboenden i 

Norra Wales. 

 

Kvantitativ och 

kvalitativa 

ansatser. 

 

Barriärer som 

brist på tid, dålig 

kunskap fanns. 

Det efterfrågades 

kunskapsutveckli 

ng inom området. 

 

Etiska kommittén 

av universitetet i 

Bristol gav sitt 

godkännande. 

Cregivers percieved 

comfort regarding 

oral care delivery in 

grouphomes: a pilot 

study. 

 

Jobman, K J., 

Gasparoni-W, K., 

Ettinger, R-L., & 

Quian, F. 

 

Specialcare in 

dentistry 

 

2012 

Att ta reda på 

vårdpersonale 

ns uppfattning 

gällande 

beteende, 

komfort, och 

barriärer i 

utförandet av 

den orala 

omvårdnaden, 

till personer 

med speciella 

behov som 

kognitiva 

svårigheter. 

Hundratjugoni 

o vårdpersonal 

som arbetar på 

grupphem där 

patienter 

motsatte sig 

munvården. I 

de två största 

grupphemmen 

i Iowa, USA. 

Pilotstudie med 

tjugotre frågor. 

Kvantitativ studie. 

De flesta 

upplevde att 

munvård är en del 

av deras 

arbetsuppgifter. 

Mer än hälften 

eftersökte 

utbildning och 

majoriteten ville 

delta i munhälso 

bedömni ngar. 

Vissa kunde 

uppleva en 

bekvämlighet i att 

utföra munvård 

trots motstånd. 

Studien godkändes 

av 

universitetsinstituts 

granskningsnämnd. 

 

Does enhancing 

personal care 

assistants own oral 

health influence 

their attitudes and 

practices towards 

oral care for 

residents. 

 

Knevel, R-J-M., 

Foley, J., Gussy, 

M., & Karimi, L. 

 

International 

Journal of Dental 

hygiene care. 

 
2003 

 

Att ändra 

vårdpersonale

ns attityder 

och beteende 

gentemot den 

orala hälsan 

hos patienter. 

Genom att ta 

reda på om 

deras 

medvetenhet i 

munhygien 

påverkar 

patienterna 

munvård. 

 

Femton vård 

personal 

arbetandes på 

ett 

demensboende 

i Melbourne, 

Australien. 

 

Detta är en del i 

en andra studie. 

Det är en 

pilotstudie. 

Vårdpersonal 

fyllde i den första 

delen av 

frågeformuläret 

sedan genomgicks 

utbildning i 

munvård. Denna 

andra del 

genomfördes efter 

sex månader av 

interventionen där 

samma 

frågeformulär 
fylldes i. 

 

Att få kunskap om 

sin egen orala 

hälsa och i 

egenvård gjorde 

att vårdpersonalen 

fick mer 

förtroende i sig 

själva. Vad gällde 

att identifiera 

dålig oral hälsa 

hos patienterna 

och i att ge en god 

munvård. 

. 

Universitetets 

humana etiska 

kommitté godkände 

studien. 
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Careproviders 

perceptions of the 

importance of oral 

care and its 

performance within 

everyday caregiving 

for nursing home 

residents with 

dementia. 

 

Sonde, L., Emami, 

A., Kiljunen, H., & 

Nordenram, G. 

 

Scandinavian 

Journal of caring 

sciences. 

 

2010 

 

Att beskriva 

vårdpersonale 

ns attityder 

kring 

munvård. Att 

beskriva 

sjuksköterskor 

nas 

uppfattning 

om 

ansvarstagand 

e gentemot 

den orala 

hälsan. 

 

Nio 

vårdbiträden 

och fyra 

sjuksköterskor 

arbetandes på 

demensboende 

i Stockholm. 

 

Två studier 

genomfördes. 

Fokusgruppdiskus 

sioner och 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Ur diskussionerna 

uppstod tre 

teman: Konsten i 

omvårdnad, 

barriärer, 

behandling 

strategier. Ur 

intervjuerna 

uppstod: 

Omvårdnad, 

ansvar, 

information. 

 

Lokala etiska 

kommittén gav sitt 

godkännande och 

det arbetades med 

utifrån Helsinki 

deklarationen. 

Sekretessen följdes 

och det var frivilligt 

att delta. 

 

Are there barriers to 

good oral hygiene 

in nursing homes 

within the nurses or 

the patients. 

 

Willumsen, T., 

Karlsen, L., Naess, 

R., & Bjorntvedt, S. 

 

The Gerodontology 

Association 

 

2011 

 

Två syften: 

Att studera 

patienternas 

munhygien 

och 

vårdpersonale 

ns 

överkommand 

e av barriärer. 

 

Fyrahundranitt 

iofyra 

vårdpersonal 

och 

trehundrafemti 

otre patienter 

deltog i 

studien från 

elva olika 

vårdboenden i 

Norge. 

 

Crossectional 

studie som 

inkluderar 

frågeformulär 

samt kliniska 

examinationer av 

patienter. 

Kvalitativ ansats. 

 

Kunskap 

framträdde som 

en viktig del i 

förbättringsarbetet 

. Hälften upplevde 

att brist på tid var 

en stor barriär. 

Majoriteten erfar 

motstånd som en 

barriär. 

 

Den regionala 

etiska kommitten 

för medicin och 

hälsoforskning 

godkände studien. 

Deltagare 

tillfrågades och 

anhöriga till 

patienter som inte 

kunde tala för sig. 

 

Oral healthcare- a 

low priority in 

nursing. 

 

Wårdh, I., Hallberg, 

L-R-M., Berggren, 

U., Andersson, L., 

& Sörensen, S. 

Scandinavian 

Journal of caring 

sciences 

 

2000 

 

Vårdpersonals 

upplevelse av 

att utföra 

munvård. 

 

Åtta 

underskötersk 

or och fjorton 

vårdbiträden 

från två olika 

demensboende 

n i Sverige. 

 

Tjugotvå 

kvalitativa 

fördjupade 

intervjuer 

utfördes. 

Pilotstudie. 

 

Munvård 

lågprioriteras. 

Inga rutiner fanns 

och barriärer som 

motstånd försvåra 

de arbetet. 

 

Etiska kommiten 

godkände studien 

och ledningen från 

varje boende. 



 

 

 

 

 
 

 

Oral health education for 

nursing personnel: 

experiences among 

specially trained oral 

care aides at a nursing 

facility 

 

Wårdh, I., Hallberg, R- 

M., Berggren, U., 

Andersson, L., & 

Sörensen, S. 

 

Scandinavian Journal of 

caring sciences 

 

2003 

 

Att ta reda på 

hur 

vårdpersonalen 

upplevde deras 

nya roll som 

munvårds 

medhjälpare. 

 

Två 

undersköters 

kor och två 

vårdbiträden 

som arbetar 

på ett 

äldreboende 

i Sverige. 

 

Det genomgicks 

en utbildning så 

att de kunde böja 

arbeta som 

munvårds 

medhjälpare. 

Denna studie är 

en del i et större 

projekt. 

Personliga 

intervjuer 

utfördes. 

 

 
Undersköters 

korna 

upplevde  ett 

större ansvar, 

mod, empati, 

kämpar glöd i 

och med 

utbildningarn 

a de fått. 

 

 
Den lokala etiska 

kommittén 

godkände studien. 

Det var frivilligt 

att delta och 

informationen 

behandlades 

konfidentiellt 

 

Attitudes to and 

knowledge about oral 

health catre among 

nursing home personnel- 

an area in need of 

improvement. 

 

Wårdh, I., Jonsson, M., 

& Wikström, M. 

 

The Gerodontology 

Association 

 

2003 

 

Att se på 

vårdpersonalen 

s atityder och 

kunskap 

rörande 

munhälsa. 

 

Fyrahundrafe 

mtiofyra 

vårdpersonal 

från tolv 

olika 

äldreboenden 

i Göteborg 

och 

Jönköping, 

Sverige. 

 

Studie med 

frågeformulär, 

kvalitativansats. 

 

Majoriteten 

tyckte att 

munvård var 

en viktig del i 

omvårdnaden. 

Mindre än 

hälften hade 

inte 

genomgått 

någon kurs i 

munhälsa. 

 

Deltagare 

informerades både 

verbalt och 

skriftligt. 

Materialet 

lämnades till 

föreståndarna på 

vårdhemmen. 

 

 

 

 

 

 

 


