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Många äldre behöver idag hjälp med sin munhygien, då de ofta har eller riskerar att 
drabbas av flertalet konsekvenser som en bristfällig munvård och hygien orsakar. Syftet 
med studien var att beskriva sjuksköterskans betydelse för upprätthållande av god oral 
hälsa hos äldre. Metoden som användes var en litteraturstudie. Resultatet visade att det 
finns stora brister i hur munvården utförs, samt på viket sätt som sjuksköterskan kan 
förebygga flertalet munrelaterade problem genom preventivt arbete. Många gånger kan 
sjukvårdspersonal negligera behovet av en god munvård. Orsakerna till detta är bland 
annat brist på tid, personal och resurser. I diskussionen diskuteras konsekvenser av en 
bristande munvård och vilken roll sjuksköterskan har genom att vara en nyckelperson i 
omvårdnaden av äldre. I konklusionen tas konsekvenserna av en bristfällig munvård upp 
vilka är mycket allvarliga, och många gånger livshotande, om problemen inte upptäcks i 
tid. 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 
 
Title:    The importance of a good oral health among elderly – a concern by the 

nurse. A literature review 
 
Department:       School of Life  Sciences. University of Skövde 
 
Course:       Thesis in Nursing Care 15 ETCS 
 
Author:      Ljungholm, Mimmi; Redebratt, Pernilla 
 
Supervisor:         Renström, Ragna 
 
Pages:       14 
 
Month and year:  January, 2008 
 
Keywords:   Mouth care, geriatric, nurse, oral health, care 
 
 
 
 
Many elderly people need a lot of help with their oral care. Otherwise there is a risk that 
they will be suffering from several consequences like a lack of oral care and hygiene 
causes. The purpose of this study was to describe the nurse’s sense for maintaining a 
good oral health among elderly. The method was a literature study. The result showed 
that there are big lacks around how the oral care is provided, thus different ways of how 
the nurse can prevent problems related to the oral cavity, through preventive work. 
Many nurses and hospital persons neglect the needs for oral care, the reasons for this is 
among other things lack of time, lack of personnel and lack of resources. In the 
discussion argues consequences the lack of oral care and the nurses roll, with being a 
key person in the care among elderly. In the conclusion discusses the consequences of 
an inadequate oral care, witch can be very serious, and many times life threatening, if 
the problems not explores in time. 
 

 



 

INLEDNING 
Munvården är många gånger en bortglömd och dålig prioriterad del av 
omvårdnadsåtgärderna. Många äldre lider av problem kopplade till munnen, vilket är 
mycket vanligt förekommande inom denna patientgrupp. Munnen är en viktig del av 
människans kropp. Munnen behövs för att tillgodose kroppen med näring och vätska, 
och för att kommunicera med omgivningen. När en människa blir äldre, ökar behovet av 
adekvat mun- och tandvård. När förmågan att klara sig själv försvagas och behovet av 
andra människors hjälp blir större, är munnen och dess omvårdnad ett viktigt område att 
sköta, vare sig patienten har tandprotes eller ej. Författarnas erfarenhet är att det inte är 
självklart att sjukvårdspersonal tillgodoser behovet av en adekvat munvård. Författarna 
har konstatera att munvård inte är en prioriterad del av omvårdnadsarbetet, vare sig vid 
äldreboende eller på en intensivvårdsavdelning. Oral hälsa har berörts i begränsad 
omfattning under grundutbildningen men kunskapsbrister finns. Sjuksköterskan som 
omvårdnadsansvarig är en nyckelperson för god munvård. Vikten av att bidra till att 
patienten kan upprätthålla ett tillfredställande munstatus kan inte poängteras tillräckligt.  
Avsikten med studien är att uppmärksamma munvård som en viktig del av omvårdnad 
och visa på betydelsen av sjuksköterskans omvårdnadsarbete för äldre patienters 
munhälsa. 

BAKGRUND 
 

Munnen är ett centralt organ 
Munnen är det centrala organet för att kunna uttrycka smärta och emotionell distress 
och trångmål som rädsla, vrede, ilska och depression (Husebo, Strand, Moe-Nilssen,  
Snow & Ljunggren,  2007). Munvård är en av de mest basala omvårdnadsfunktionerna 
enligt Coleman & Watson (2006). Munvård är en viktig men glömd del av 
omvårdnaden. Många av sjukvårdspersonalen anser att munvård inte utförs så ofta som 
den borde. Sjuksköterskor menar att tidsbristen och brist på personal är några av 
orsakerna till att munvården inte utförs (Adams, 1996). Peltola (2005) betonar att det är 
sjuksköterskan som är ansvarig för välbefinnandet hos varje patient.  
Bristen av munvård kan ses som ett resultat av rutiner, prioriteringar, tidsbrist, 
personalbrist, kognitiva och psykiska problem (Chalmers & Perason, 2005). 
 
Definition på ett gott oralt status är rosafärgat tandkött, fuktig tunga, läppar och 
slemhinnor, rena tänder, en rosa tunga, vattnig saliv. Hela och välsittande proteser, 
kariesfria tänder, och en frisk pulpa, frånvaro av dålig andedräkt, en mun fri från sår, 
samt en normal förmåga till att svälja (Adams, 1996). 

Tandvård 
I Sverige är det idag allt färre som besöker tandläkaren regelbundet, trots att de själva 
anser att de är i behov av det. Den förändrade tandvårdsförsäkringen har lett till ökade 
kostnader för patienten vilken kan vara en av orsakerna till att färre uppsöker 
tandvården. Avsaknad av tänder är fortfarande vanligt bland 65 åringar idag Den orala 
hälsan är inte enbart en produkt av möjliga sjukdomar, utan även en stor följd av 
socioekonomiska och kulturella faktorer. Andelen äldre som enbart har sina naturliga 
tänder kvar har ökat signifikant sedan början av 80-talet, och proteser är inte idag en 
självklar konsekvens av att bli äldre (Ekman, 2006). Tobak, alkohol och nutrition är de 
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tre största riskfaktorerna för att drabbas av tandsjukdomar och orala sjukdomar. 
Frekvent sockerintag är den största orsaken till angrepp av karies, och risken att drabbas 
av karies ökar vid ett otillräckligt fluorintag. Det förväntas en ökad förekomst av karies 
i den närmaste framtiden, som ett resultat av den ökade sockerkonsumtionen och 
inadekvat intag av fluor. Traditionell behandling av orala sjukdomar är mycket 
kostsamma, det är den fjärde mest kostsamma sjukdomsgruppen att behandla (Petersen, 
Bourgeois, Bratthall och Ogawa, 2005) Målet med tandvården är en god tandhälsa på 
lika villkor för hela befolkningen (Tandvårdslagen 1985:125).   
 
Allt som inte är normalt förkommande i vävnaden runt tänderna definieras som 
parodontal sjukdom (Pihlstrom, Michalowic, Johnson, 2005). 
 
 

Äldre 
Problem kopplade till munhålan är mycket vanligt förekommande hos äldre patienter 
(Andersson, Westergren, Karlsson, Rahm, Hallberg & Renvert, 2004) . Många äldre 
lider av kariesangrepp. Mindre än en femtedel har tänder/proteser som är fria från plack 
(Hassel, Rolko, Leisen, Schmitter, Roxroth & Leckel, 2006). Äldre personer som bor på 
särskilda boenden har generellt dåligt munstatus, och de flesta behöver hjälp med sin 
munhygien (Anderson, Hallberg, Lorefelt, Unosson & Renvert, 2002). 
De största förändringarna i munhålan hos patienter återfinns i deras munslemhinna; som 
förändringar i färg, uppkomst av blåsor och sår. Sjukvårdspersonalen har ibland mycket 
svårt att inspektera munhålan hos patienterna. Ett bra munstatus kan vara av betydelse 
för att minska risken av aspirationspneumoni bland geriatriska patienter, vilket är en 
stor orsak till sjuklighet och dödlighet hos denna patientgrupp. Behovet av hjälp med 
munvård skall tillgodoses hos alla patienter som behöver hjälp med den personliga 
hygienen av sjuksköterskan. Det är dessutom viktigt för sjuksköterskan att synliggöra 
nutritionsstatus och munstatus som en grundläggande rutin hos denna grupp av patienter 
(Andersson, et. al., 2002). 
Det ägnas allt för lite tid åt munvård och den orala hygienen på äldreboende. Endast ett 
fåtal av de boende som är beroende av assistans erhåller hjälp med munvård och 
munhygienen. Personalen borstar tänderna mycket snabbt, och när vårdtagarna borstar 
tänderna själva tar de generellt längre tid på sig. Många av de patienter som inte får sina 
tänder borstade, erbjuds ofta inte munvatten som ett alternativ. Det är av största vikt att 
sjuksköterskan etablerar en god relation till patienten för att omvårdnaden ska kunna 
utföras på ett värdigt sätt och minska risken för missförstånd och konfrontationer. Det 
har hänt att personalen försökt forcera in tandborsten i munnen utan att först tala om vad 
de skulle göra (Coleman & Watson 2006) 
 
Äldre dementa personer har ett dåligt oralt hälsostatus. Flertalet orsaker till att dementa 
har sämre munstatus generellt är att de har problem med att svälja och att äta. De 
dementa har ett större behov av hjälp i det dagliga livet och hjälp med att utföra 
munhygien. Problem i kommunikationen med personalen  kan vara att patienten nekar 
till hjälp eller till att öppna munnen. Övriga påverkande faktorer är bruket av flertalet 
mediciner och att många sedan tidigare haft problem med mun och tänder. Dementa har 
en ökad frekvens av plack och tandsten. En orsak till att munvård inte utförs lika ofta 
hos dementa är många gånger beroende av oförmågan att samarbeta. Personalen har 
generellt en positiv inställning till munvård men har ofta svårt att utföra den (Chalmers 
& Pearson, 2005). 
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Sjuksköterskan 
Vid arbete med äldre patienter och dementa är det viktigt att dessa behandlas som 
enskilda individer och ges omvårdnad utifrån sina unika behov och önskemål. I 
situationer med patienter som inte vill utföra sin munvård är det viktigt att 
sjuksköterskan bygger upp en relation med patienten. Sjuksköterskans relation till 
patienten är en mellanmänsklig process som bygger på empati. Den mellanmänskliga 
processen gör att patienten får förtroende för sjuksköterskan och detta gör att patienten 
lättare tar in kunskaperna. Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap i 
att etablera den mellanmänskliga relationen. Genom den goda kommunikationen som 
sjuksköterskan strävar efter kommer hon att inbringa medmänsklig kontakt och gott 
förtroende till individen (Travelbee, 2002).  
 
Att kunna faställa ett oralt status är av stor betydelse för att kunna upptäcka orala 
hälsoproblem som annars hade varit dolda (Anderson, 2004). Flera studier har visat att 
sjuksköterskor som har omvårdnad som sin specialitet, brister i kunskaper inom detta 
område, då de flesta inte kan indikationerna på vad som utmärker ett gott oralt och 
normalt munstatus. Sjuksköterskan har dålig kunskap i hur användandet av läkemedel 
påverkar munhålan, vilka läkemedel som påverkar, och hur dessa i sin tur har en negativ 
inverkan på munhålan och dess funktioner t.ex. nedsatt salivproduktion och torra 
slemhinnor. Antikolinergika, och psykofarmaka är de två största grupperna som 
genererar muntorrhet hos äldre personer (Adams, 1996). Sjuksköterskor anser att de har 
för lite utbildning i ämnet oral hälsa. Kunskap är en nyckelfaktor i utförande av 
munvård och sjukvårdspersonalens kunskap inom området är inte tillfredställande i 
förhållande till utvecklingen inom forskningsområdet. Det är av största betydelse att ha 
kunskap för att kunna undersöka munhålan. Sjuksköterskan är ansvarig för den dagliga 
omvårdnaden. Sjuksköterskor som genomgått uppföljande utbildning inom munhälsa 
och oral vård prioriterar munvård högre. Flertalet sjuksköterskor anser att de får för lite 
hjälp och handräckning av tandvården. Det finns ett behov av fortlöpande utbildning 
inom oral vård och hälsa bland sjuksköterskor, som bör ske i ett samarbete med 
tandvården. Sjuksköterskor som får hjälp och feedback från tandvården anser att de får 
en ökad kunskap inom området. Det finns en tendens till att de flesta som anger tidsbrist 
som orsak till ej utförd munvård är de som har sämst kunskap inom området (Öhrn,  
Wahlin & Sjödén, 2000). Plack, matrester, ruttna tänder och trasiga proteser kan vara 
svårt för sjuksköterskan att upptäcka (Anderson, et. al.,  2004). 
 
 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1991:14) om användning av fluorider för 
odontologiskt bruk tar upp vikten av att använda fluor-tandkräm två gånger dagligen 
samt att tandvårdspersonal kan identifiera eventuella risker för karies. Det är viktigt att 
tandvårdspersonal och annan personal inom vården som kommer i kontakt med 
patienterna kan informera om vad det finns för preparat exempelvis fluortabletter, 
fluorbaserad munskölj och fluortandkräm samt vikten av dessa. Detta är särskilt viktigt 
för individer med sjukdom och medicinering som orsakar muntorrhet då hög karies 
aktivitet kan förväntas. Dessa patienter är i behov av information om kariesriskerna 
samt att de behöver en kontinuerlig kontakt med tandläkare.  
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Problemformulering  
Munvård är en mycket grundläggande del i omvårdnaden, vilken ofta försummas, glöms 
bort eller inte uppmärksammas inom vården av äldre patienter. Ett gott oralt status är av 
största betydelse för att uppnå välbefinnande och god livskvalitet. Kunskapen om den 
orala hälsan är bristfällig hos grundutbildade sjuksköterskor. 
 

SYFTE 
 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans betydelse för upprätthållande av god 
oral hälsa hos äldre patienter. 
 

Frågeställningar 
Hur kan sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder bidra till att förebygga och upprätthålla ett 
gott oralt hälsostatus hos den äldre patienten?  
Vilka omvårdnadsåtgärder finns att tillgå? 
Vad blir konsekvenserna för den äldre vårdtagaren vid bristfällig munvård? 
 

METOD 
 
Vi har valt att göra en litteraturstudie enligt Friberg (2006). Metoden som har valts har 
baserats på Fribergs (2006) modell om litteraturbaserade examensarbeten. Frågor och 
problem relaterade till munvård och brister i kunskap uppmärksammades genom 
författarnas egna upplevelser och erfarenheter inom omvårdnaden. Problemet var att 
äldre var i större behov av hjälp och stöd i utförandet av munhygien än vad som ofta 
uppmärksammades. Innan den egentliga litteraturstudien startades, avgränsades området 
genom att bestämma oss för syftet med studien vilket är att beskriva sjuksköterskans 
betydelse för upprätthållande av god oral hälsa hos äldre patienter. Problemet 
identifierades som bristen av munvård bland många äldre vårdtagare. Grundliga 
sökningar i elektroniska källor som databaser och tidskriftsarkiv efter vetenskapliga 
dokument och forskningsresultat inleddes för att få ett brett begrepp om hur mycket det 
fanns forskat inom området sedan tidigare. Genom elektroniska källor söktes 
information utifrån syftet med den tänkta litteraturstudien. Överskådlig genomgång av 
artiklar i sökningarna ledde fram till vidare granskning efter relevanta källor, referenser 
och dokument.  
 
Kriterier för att ingå i litteraturstudien var att de skulle vara vetenskapligt granskade och 
att de inte skulle vara äldre än femton år. Artiklarna skulle belysa munvården utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv och kunna appliceras på sjuksköterskans arbete genom 
omvårdnadsåtgärder och preventivt arbete bland äldre. Där efter valdes betydelsefulla 
och viktiga artiklar ut för vidare genomgång och kritiskt granskande. Efter 
genomläsning av de uttagna artiklarna identifierades flertalet problem som belystes 
inom detta område, vilket visade sig vara mycket brett. Utifrån litteraturstudien och de 
valda artiklarna genomfördes en dataanalys över allt inhämtat material, genom 
noggrann läsning och översättning, då alla artiklarna var skrivna på engelska. De 
artiklar som visade på olika resultat som var av betydelse för bakgrunden för den 
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fortsatta studien som skulle ge svar på våra frågeställningar. Resterande artiklar som var 
av stor vikt för att kunna analyseras valdes ut, och fick därmed utgöra resultatet i 
litteraturstudien. Resultatet analyserades och diskuterades utifrån problemformuleringen 
och frågeställningarna. Vidare diskussioner anslutna till metod och resultat 
sammanställdes i en metod- och resultatdiskussion.  
 
Metoden som valdes var en litteraturstudie för att få en djupare insikt och de senaste 
rönen inom ämnet, som finns tillgänglig. På så vis skulle den valda metoden uppfylla 
vårt syfte samt ge en överskådlig bild över tidigare forskning.  
 
Sökorden som användes var; oral and dental care, nurse, geriatric och periodontal 
disease. Sökorden valdes utifrån syftet med studien, samt med utgångspunkt i 
frågeställningarna, som arbetades fram med dessa som grund. Resultatet av sökningarna 
har växlat beroende på vilka sökord som kombinerats, i vilken databas vi sökt samt 
tidpunkterna när vi sökt. Det vill säga att det inte blivit samma träffar nu som när 
undersökningen av artiklar startades i augusti 2007.  Se bilaga 1 för mer exakt 
information om artiklarna.  
 
 
Tabell 1. Resultat av sökord i de elektroniska databaser som använts. 
 
Databaser 
 

Sökord Träffar Antal lästa artiklar 
 

Academic Search Elite 
ERIC 
CHINAL 
Pre-CHINAL 

Oral and nurse*        541 15 

 Oral and dental care  193 10 
 Periodontal disease  190 7 
Sience direct Oral heatlth and 

geriatric  
19 1 

 Oral heatlth and 
geriatric and nurse  

7 1 

 Oral and nurse 243 7 
 
 
Referens artiklar i fulltext har sökts inom databaserna Academic Search Elite 
ERIC, CHINAL, Pre-CHINAL och Sience direct.  Endast en artikel från Science direct 
har används i studien, resten av artiklarna kommer från de öviga databaserna. De 
artiklar som inte fanns i fulltext har beställts hem i form av papperskopior (2st) genom 
biblioteket i Skövde. Dessa databaser har valts då de har ett brett urval med 
vetenskapliga relevanta artiklar i fulltext. Avgränsningen av artiklarna hade som mål att 
belysa de som var publicerade under det senaste decenniet. Detta resulterade i artiklar 
från år 1996 till år 2007. Vid genomgång av artiklar har abstrakten lästs igenom och de 
som inte varit relevanta för arbetet sorterats bort, då de fokuserade på diverse sjukdomar 
och vad och hur dess behandlingar påverkade patienternas mun- och tandstatus. En del 
av artiklarna som valdes bort i det första urvalet var inriktade mot psykiatri, psykisk 
sjukdom samt cancervård. Då resultatet av litteraturstudien skall kunna användas för 
vidare kunskapsutveckling inom den svenska vården, uteslöts artiklar som fokuserade 
på munvårdsrelaterade problem inom utvecklingsländer och var ett resultat av 
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fattigdom. De ansågs därmed inte applicerbara i den svenska omvårdnaden av äldre.  
Efter vidare analysering av artiklarna kunde återkommande mönster ses. Dessa utgjorde 
en stor del av diskussionerna om problem kring bristande munvård, i vården av äldre. 
Dessa återkommande mönster valdes att sammanställas i resultatet under olika teman; 
betydelsen av god oral hälsa, äldre är en riskgrupp, riskfaktorer, kunskap hos 
vårdpersonal, munvård är en del av omvårdnaden, preventivt arbete samt konsekvenser 
av en bristfällig munvård. 
 

Etiska aspekter 
I en litteraturstudie är det av stor vikt att ta hänsyn till forskningsetiska riktlinjer enligt 
etiska forskningsrådet: Att originalkällor ingår, att materialet inte är plagierat och 
framstår som eget samt att referenshanteringen är korrekt. De lästa artiklarna är kritiskt 
granskade utifrån forskningsetiska principer och det framgår att studierna är 
genomförda i enlighet med rådande riktlinjer (Medicinska forskningsrådet 1996). 
 
Artiklar som är med i resultatet framgår i bilaga 1. 
 

RESULTAT 
 

Betydelsen av god oral hälsa 
 
Betydelsen av god oral hälsa utgör en grund för patientens trivsel och livskvalitet. Ett 
gott oralt och dentalt förhållande utgör förutsättningen för en adekvat nutrition och 
tillfrisknande. En god oral hälsa kan öka patientens självuppskattning och undvika 
infektioner i munhålan. Kunskap om relationen mellan oral hälsa, nutrition, diet och 
generellt hälsotillstånd är viktigt när det gäller patientens hälsa och välbefinnande 
(Paulsson, Nederfors,  Fridlund, 1999). Hörnstenen i den orala vården är att skydda 
munhålan från bakterier och beläggningar. Målet med munvård är att skapa en god oral 
hälsa, hämma uppkomst av orala problem, förebygga att eventuella sjukdomar och 
problem inte upprepas och bevara god munhälsa, bekvämlighet och funktion (Pihlström, 
Michalowic, Johnson. 2005). Vanliga funktionella begränsningar relaterat till den orala 
hälsan som påverkar välbefinnande är tänder och proteser som stör talförmågan, 
patienten kan inte äta hårt eller segt bröd, eller kan inte äta normal kost. Vanliga 
begränsningar relaterat till smärta och obehag är att patienten klagar över smärta och 
uttrycker torrhet i munnen. Många patienter är oroliga över deras orala hälsa och 
besväras av dålig andedräkt vilket är vanligt förekommande psykosociala begränsningar 
hos äldre individer. Personer med en dålig oral hälsa besväras av fler funktionella, 
psykosociala begränsningar samt av smärta och obehag (Peltola, Vehkalathi, Simoila,  
2005). 
 
En dålig munhälsa kan ha en djupgående verkan på den generella hälsan.  Erfarenheten 
av smärta och problem med att äta, tugga, le och kommunicera skall hindras. 
Missfärgade och trasiga tänder har en stor inverkan på människans dagliga liv och 
välbefinnande. Karies och tandrotssjukdomar har historiskt sett betraktats som den 
viktigaste hälsobelastningen. Karies är fortfarande ett stort problem framför allt i 
industrialiserade länder (Petersen, Bourgeois, Ogawa, Estupinan-Day, & Ndiaye, 2005). 
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En ordentlig munvård är nödvändig för att undvika inflammationer i tandköttet och 
andra oralt relaterade problem hos äldre patienter (Andersson et. al., 2004). 
Många sjuksköterskor upplever det som obekvämt att diskutera munhygien med sina 
patienter (Öhrn,  Wahlin &  Sjödén, 2000). 
 
Förändringar i oralt status har en benägenhet att uppträda successivt, smygande 
samtidigt som tänder försvinner en efter en på grund av sjukdomar och behandlingar 
eller upprustning av munnen (Walls & Steele, 2004). Det är enklare att upptäcka 
begränsningar som påverkar förmågan att äta, än att upptäcka subjektiva känslor som 
smärta och psykosociala problem hos de personer som har en försämrad kognitiv 
förmåga där många har svårt att uttrycka sig verbalt (Peltola, et. al., 2005). 
Alla faktorer som inverkar och påverkar patientens välbefinnande skall finnas med i 
patientens individuella vårdplan. Orala problem leder inte bara till lokala konsekvenser 
utan påverkar individens funktioner i det dagliga livet (äta, svälja, tala mm.) samt 
systempåverkan med avgörande effekt på individens generella hälsa och välbefinnande. 
Äldre människor som har kvarvarande tänder är generellt mer utsatta för kariesangrepp 
och tandrotssjukdomar, vilket idag är ett större hälsoproblem än det var för några 
decennier sedan (Holman, Roberts & Nicol, 2005). 
 

Äldre är en riskgrupp 
Det uppstår lätt problem i munhålan hos den äldre individen därför att munnen liksom  
resten av kroppen förändras med åldern. Naturligt så drar sig tandköttet tillbaka och 
synliggör tandhalsarna och detta medför smärta eftersom de är mycket känsliga. Många 
äldre står under läkemedelsbehandling som dels kan påverka smakupplevelsen och dels  
leda till muntorrhet. Saliven har en mycket viktig roll i munhålan då den hjälper till att 
skölja ned mat och hålla undan bakterier samt håller munnen mjuk och fuktig. Vanliga 
tillstånd hos äldre som ledinflammationer och stroke kan göra det svårt att upprätthålla 
en god oral hygien (Holman, Roberts & Nicol, 2005). 
Många äldre kan inte själva utföra en munhygien och upprätthålla en god munhälsa. 
Detta gör att de utsätts för en ökad risk att drabbas av kariesangrep, tandrots- och 
slemhinnesjukdomar (Peltola, et. al., 2005). 
 

Riskfaktorer 
Riskfaktorer för dåligt oral status är en bristfällig salivproduktion, bruk av flera olika 
läkemedel, dålig medicinsk kondition, sväljningssvårigheter, nutritionsproblem, 
funktionellt beroende och bristfällig munvård (Chalmers & Pearson, 2005). Riskfaktorer 
för utvecklande av periodontal sjukdom är tobakskonsumtion, malnutrition, 
vitaminbrist, nedsatt immunförsvar, emotionell och psykisk stress, samt depression. 
Osteoporos kan öka risken för tandlossning. Dåligt kontrollerad diabetes kan även öka 
risken för tandlossning (Pihlström, et. al., 2005). Läkemedelsbiverkan orsakar många 
gånger muntorrhet (Walls & Steele, 2004). En minskad salivproduktion kan öka risken 
för infektioner i munhålan, då salivproduktionen fungerar som ett försvar mot bakterier 
och angrepp av svamp. Förändringar i munslemhinnan kan leda till infektioner 
(Andersson, Person, Hallberg & Renvert, 1999). 
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Kunskap hos vårdpersonal 
Orala hälsoproblem kommer ofta i skymundan av andra behov som uppfattas som mer 
brådskande och uppenbara bland sjukvårdspersonal, patienterna själva och deras 
anhöriga. 
Sjukvårdspersonal anser att utförandet av munvård tillhör några av deras svåraste 
arbetsuppgifter (Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2003). 
Sjuksköterskor anser att den orala hälsan är dålig hos de äldre, dvs. de har färre än tio 
funktionella tänder och protes i övre eller undre käken (Peltola, et. al., 2005). 
Kunskapen om den orala hälsan är en mycket viktig del i omvårdnaden. Hur 
sjuksköterskan prioriterar och vilken betydelse som den orala hälsan har inom 
sjuksköterskans arbete är i stor utsträckning relaterat till hennes tankar och 
uppfattningar. Det är viktigt att vara uppdaterad inom området både teoretiskt och 
praktiskt, och att sedan kunna förmedla denna information till berörd personal, och att 
förse dem med kontinuerlig utbildning. För att öka kvaliteten av vården inom detta 
område är det viktigt att känna till kunskapen och dess betydelse (Paulsson,  Nederfors 
& Fridlund,     1999). 
 
Sjuksköterskan behöver goda kunskaper inom flera områden som berör den orala 
vården och hygienen för att kunna främja en god emotionell och fysisk hälsa hos äldre 
personer. Sjuksköterskan behöver kunskap för att ha möjlighet att uppmuntra till oral 
vård av hög kvalitet samt för att förmedla patientundervisning och stöd (Holman, 
Roberts & Nicol. 2005) . 
Munvård har låg prioritet inom omvårdnad. Kvalitén av munvården som patienterna 
erhåller är beroende av flera olika faktorer. Det finns inte några specifika rutiner för hur 
man assisterar vid munvård på vårdhem, och andra aktiviteter har högre prioritet. Att 
hjälpa till med munvården beskrivs som att passera ett hinder, med det största problemet 
att ”få tillgång till munhålan”. Sjukvårdspersonal som arbetar med geriatriska patienter 
måste få bättre utbildning och måste se sig själva och andra som en del av ett team, där 
munvård är klart definierad och inkluderad bland de andra dagliga 
omvårdnadsaktiviteterna (Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2000).  
 
 
Munvård utförs endast i begränsad omfattning. Många sjuksköterskor väljer avsiktligt 
att inte undersöka munhålan. Det finns en stor skillnad i hur sjuksköterskor genomför 
undersökning av munhålan. Några gör det mycket frekvent och en del gör det aldrig. 
Generellt undersöks munhålan inte i den omfattning som behövs. De som ofta 
undersöker munhålan hos sina patienter har generellt en större kunskap om oral hälsa än 
de som gör det sällan eller aldrig (Öhrn,  Wahlin & Sjödén, 2000). 
 

Munvård är en del i omvårdnaden 
En bedömning av munnen innebär att man tittar efter tecken på inflammation eller 
blödningar i tandköttet, förekomst av sår, förändringar och beläggningar på tunga och 
tecken på uttorkning eller kariesangrepp. Undersökning av läpparna för att se om de är 
torra eller spruckna, samt att fråga patienten om denne har ont, upplevelse av 
muntorrhet eller generell ömhet och problem med att tugga och svälja bör ingå. Oral 
vård innebär att använda en mjuk tandborste, med ett litet huvud, även om patienten inte 
har några egna tänder. Det är det enda effektiva sättet att ta bort plack och beläggningar 
i hela munhålan. Använd tandkräm som innehåller fluor, minst två minuter två gånger 
om dagen. Lätt borstning på tungan hjälper till att ta bort bakterier som kan ge dålig 
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andedräkt. Byt tandborste regelbundet minst var tredje månad. Användandet av tandtråd 
är relativt nytt för äldre människor. Det är kanske svårt att få det till att bli en daglig 
rutin, men sjuksköterskan kan vara ett föredöme och visa hur det fungerar. Det är 
mycket viktigt att ta hand om patientens proteser. Dessa skall rengöras med tandkräm 
och de skall ligga i kallt vatten när de inte används. Proteserna skall kontrolleras minst 
var femte år för att kontrollera att de sitter som de ska och att de inte nedsätter 
patientens tuggförmåga. Detta är av största vikt då dåligt anpassade proteser kan orsaka 
munsår och obehag (Holman, Roberts & Nicol, 2005). Sjukvårdspersonal kan många 
gånger behöva använda tandverktyg som t.ex. munspeglar, och extra ljus för att kunna 
utföra en god munvård och sedan utvärdera behandlingar för att kunna efterfråga 
experthjälp vid behov, och prioritera de som är i behov av tandvård. Det finns idag 
flertalet framtagna fastställda riktlinjer som utvecklats av sjuksköterskor, tandläkare och 
tandhygienister inom munvård. De flesta är utarbetade för att tillgodose 
intensivvårdspatienter och patienter som har strålbehandlats, men tyvärr ingen för 
enbart äldre personer som har bevisad effekt (Chalmers & Perason 2005).  
 

Mötet med patienten 
Enligt Paulsson, et. al. (1999) är det viktiga att skapa förutsättningar för oral hälsa 
genom att göra den till en naturlig del av omvårdnaden. Vården bygger på etiska 
principer såsom att respektera patientens val så länge som denne inte kommer till skada 
 och att verka för att patienten får behålla  sin värdighet och integritet. Att som 
sjuksköterska göra gott, och inte låta patienten komma till skada, och i 
behandlingssituationer välja det alternativ som innebär mist lidande och att behandla 
alla patienter lika.  
 
Mötet med patienten innebär för sjuksköterskan att respektera individen genom 
anpassning och att vara uppmärksam på patientens behov och önskningar. Bevara 
patientens integritet och autonomi och ha fokus på patientens intressen och minskat 
lidande. Det är av vikt att assistera patienten utan att äventyra dennes integritet. Etiskt 
dilemma uppstår då patienten inte vill samarbeta. Godhetsprincipen får här komma i 
första hand då avsikten med behandlingen är att minska patientens lidande fortsätter 
Paulsson, et. al. (1999). 

Preventivt arbete 
Utövandet av en effektiv munvård inkluderar initiativtagande, förutseende och 
förebyggande av komplikationer och en förmåga till skickligt ingripande när problem 
uppstår. Sjuksköterskan är den centrala personen när det gäller genomförande av 
munvård av hög kvalitet, vilket innebär att kunna uppskatta, fastställa, planera, 
utvärdera och dokumentera vården. Sjuksköterskan måste därför vid utförandet av en 
god munvård se till både fysiska och psykiska dimensioner av vårdande och kunna 
använda sig av en bred kunskapsbas. För att förebygga orala problem hos äldre i 
framtiden behövs en attitydförändring. Det behövs även utbildning och träning i att 
kunna använda sig av munvårdsguider och kontinuerlig feedback av tandhygienister. 
Det är av största vikt att tidigt fastställa oralt hälsostatus hos patienten för att snabbt 
kunna inleda behandling som sedan bör följas upp (Anderson, et. al., 2004). 
Åtgärder som sjuksköterskan har till sitt förfogande för att återskapa ett bra oralt status 
är utförandet av en professionellt administrerad oral vård och hygien. Detta kan dämpa 
eller stoppa utvecklingen av tandköttssjukdomar och tandlossning. Rengöring av 
tänderna har den bästa effekten för att kunna hålla plackbildning under kontroll. 
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Antibakteriell munsköljning kan vara till god hjälp för att minska beläggningar på 
tänderna. Sjukvårdspersonal kan genom att motivera till en ökad frekvens av munvård 
förebygga periodontala sjukdomar och infektioner. Hälso- och sjukvårdspersonal har en 
viktig roll i det förebyggande arbetet. Tandlossning är en komplikation till diabetes, och 
det är av största vikt att i behandlingen av dessa patienter sträva efter en god 
kontrollerad diabetes. Genom att använda sig av antiseptiska medel när man utför 
munvård kan risken för respiratoriska sjukdomar minskas (Pihlström, et al., 2005). 
Oral vård ökar känsligheten för svälj- och hostreflexen hos äldre patienter. Patienter 
som får stöd med munvård drabbas av färre pneumonier än de som inte får hjälp med 
munhygienen. Själva mekanismen bakom en förbättrad host- och sväljreflex är inte helt 
kartlagd, men en teori är att en frekvent munvård stimulerar och aktiverar sensoriska 
nervceller i Centrala Nerv Systemet (CNS), som är förknippade med hostreflexen, och 
detta kan leda till en ökad host- och sväljreflex. Dödligheten i aspirationspneumoni är 
starkt förknippad med en försvagad hostreflex hos äldre patienter (Watando, Ebihara,  
Ebihara,  Olazaki, Takahashi,  Asada & Sasaki, 2004).  

Behandling  
Det primära målet är att återställa den orala hälsan för att kunna garantera en normal 
förmåga till kostintag (Peltola, et. al., 2005). Konstgjord saliv i form av 
salivstimulerande vätskor, salvor och tabletter har dokumenterat ökat den orala statusen 
och minskat förekomsten av orala infektioner från 90 % till 16 %. I de fall där man sett 
en hög förekomst av plack, ruttna tänder och trasiga proteser i munhålan trots adekvat 
information om korrekta tillvägagångssätt, kan en munvårdsguide vara ett hjälpmedel 
för att kunna bedriva den vård som patienten är i behov av. Genom att använda en 
munvårdsguide kan man upptäcka tidiga förändringar för att sedan förhindra att det 
förvärras. Det första som sjuksköterskan bör göra när det gäller munvården är att 
inventera munstatus, innan man påbörjar en behandling, och vara medveten om 
förändringar som redan finns i patientens munhåla. Sjuksköterskan har bristande 
kunskaper i konsekvenserna av en otillräcklig salivproduktion, och därmed brister 
prioriteringen inom detta ämne (Andersson, et. al., 1999). 
Enligt Paulsson, et. al., (1999) skall dokumentation innefatta utvärderingar, förbättringar 
och försämringar. Ett gott samarbete med tandvården för patientkonsultation och i 
utbildningssyfte behövs. 

Konsekvenser av en bristfällig munvård 
Det finns ett ingående och komplicerat samspel mellan nutrition och oral hälsa. Detta 
visar på risken för ett ökat antal av orala sjukdomar och livshotande systemsjukdomar 
(Walls & Steele,  2004) 
Periodontala sjukdomar som plack, beläggningar och inflammationer orsakas av 
bakterier, då de får möjlighet att växa i munhålan vilka bildar kolonier av bakterier 
inom 24 timmar. Tobakskonsumtion, emotionell och psykisk stress, depression samt 
nedsatt immunförsvar orsakar periodontala sjukdomar (Pihlstrom, et. al., 2005). De 
vanligaste förekommande problemen är plackbildning, matrester, karies och trasiga 
tandproteser, sväljningssvårigheter, dålig salivflora och problem med rösten 
(Andersson, Westergren, Karlsson & Hallberg 2002). 
 
Torr mun som ett resultat av minskad salivproduktion leder till ökat kariesangrepp och 
även en negativ inverkan på människans livskvalitet då det leder till svårigheter att 
tugga, svälja maten och resulterar i bristfällig smakupplevelse (Petersen, et. al., 2005). 
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En kombination av bristfällig oral hygien och muntorrhet utgör en risk för den orala 
hälsan. System för att kunna upptäcka orala hälsoproblem används sällan inom vården 
av äldre. Problem relaterat till den orala hälsan återfinns hos majoriteten av patienterna, 
och är låg salivproduktion, torra läppar, tandköttsproblem, förändringar på tunga och 
slemhinnor samt problem med tänder/proteser och undernutrition (Andersson, et. al., 
2004). 
 
 
Inflammationer i munhålan kan vara av betydelse för utvecklandet och fortskridandet av 
coronar hjärtsjukdom och stroke. Tandköttsinflammationer är förknippade med ökad 
koncentration av c-reaktivt protein, fibrinogen och cytokiner vilka alla har samband 
med arterioskleros. Tandköttsinflammationer ökar risken för kranskärlsjukdom 
(Pihlstrom, et. al., 2005). Tillstånd hos äldre människor som demens, muntorrhet, 
polyfarmaci, nedsatt motorisk förmåga och stroke leder ofta till minskad oral hygien, 
vilket resulterar i ansamling av bakterier i munhålan som bildar plack och ökar risken 
för infektioner. Periodontala sjukdomar ökar risken för utveckling av arterioskleros, 
coronar hjärtsjukdom och stroke. Periodontal sjukdom kan vara en riskfaktor till 
aspirationspneumoni. Munvård minskar risken för pneumoni hos äldre patienter. 
Pneumoni är en vanligt förekommande infektion hos äldre och den vanligaste 
dödsorsaken inom denna patientgrupp (Takeyoshi, et. al., 2002).  
 

Undernutrition 
Äldre personers nutritionsstatus påverkas av proteser och kvarvarande naturliga tänder. 
Resultatet blir ofta att de väljer bort mat som är svårtuggad och förlorar därigenom 
mycket närning. En bristande salivproduktion påverkar förmågan att tugga och svälja. 
Generellt är trenden att många äldre har ett minskat födointag (Walls & Steele, 2004). 
De flesta problem relaterat till munnen hos äldre patienter återfinns hos dem som 
stannar en längre tid på sjukhuset och störst problem hos dem som var i större behov av 
hjälp, till skillnad från de som inte var det.  Många av patienterna är svårt undernärda, 
ligger i riskzonen eller misstänks lida av näringsbrist. Det finns ett samband mellan 
undernäring och förekomst av munproblem. De mest förekommande problemen är 
relaterade till tänder och proteser. Problem med tunga och läppar är vanligt hos 
undernärda patienter. Sväljningssvårigheter är det starkaste sambandet till undernäring. 
Det finns ett övergripande samband mellan dåligt munstatus och undernäring. Problem 
relaterade till munnen är signifikant mer vanligt hos undernärda patienter än de som är 
välnutrinerade (Andersson, Westergren, Karlsson & Hallberg, 2002). 
Förändringar på tungan kan resultera i svårigheter att äta och tala, och därmed risk för 
nedsatt nutrition. Hos undernärda vårdtagare fann man ökad förekomst av förändringar 
på tunga, en lägre salivproduktion och sväljningssvårigheter jämfört med välnutrinerade 
vårdtagare (Andersson, et. al., 2004).  
Det finns ett samband mellan munhälsoproblem och förekomst av respiratory diseases 
och boende på särskilt boende och undernutrition (Anderson, et. al., 2004). 
 
Det finns ett samband mellan oral hälsa och viktminskning. Äldre personer som har ett 
dåligt oralt hälsostatus har en större risk att drabbas av viktminskning i större 
utsträckning än de som har ett gott oralt hälsostatus. Detta leder till ökad sjuklighet och 
dödlighet. Det största sambandet finns bland de som lider av peridontala sjukdomar. 
Den som drabbas av viktminskning har generellt färre tänder, med ett medeltal på två 
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tänder, vilket i sin tur påverkar nutritionen genom en begränsad kost (Weyant, Newman,  
Kritchevsky, Bretz,  Corby, Ren,  Wiessfild, Rubin,  & Harris, 2004). 
 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Ett alternativ till en litteraturstudie skulle kunna vara att genomföra en 
intervjuundersökning bland berörd personal, och vårdtagare. Dock ansåg vi att det inte 
skulle gå att genomföra inom ramen av dessa veckor, då det hade behövts en större 
urvalsgrupp, för att kunna få ett så brett perspektiv på munvård som vi försökt uppnå 
med detta syfte. Vi anser inte att vi besitter den kunskap som skulle krävas för att kunna 
bedöma kunskap hos vårdpersonal, samt att bedöma genomförandet av munvård på 
äldre patienter utifrån ett professionellt perspektiv. Många äldre har kognitiva och 
verbala problem med att uttrycka och förmedla sina upplevelser, vilket hade varit av 
stor betydelse om metoden varit en undersökning.  
Resultatet av sökningarna av artiklar i de olika databaserna var överraskande, då vi hade 
förväntat oss att utbudet av artiklar som belyste oral hälsa och munvård hos äldre hade 
varit mindre. Vi har koncentrerat oss på vikten av munvård ur ett omvårdnads- 
perspektiv för äldre och vad det kan medföra för konsekvenser vid brist på omvårdnad. 
Vi har systematiskt sållat bort artiklar som fokuserar på barn och enbart cancervård, 
därför att vårt syfte begränsade oss till att belysa detta område hos äldre människor. 
Självklart är det idag både äldre och barn idag som drabbas av cancer, dock hade det bli 
ett för stort område att undersöka. Vi har dock använt oss av en artikel som belyser 
munvård inom cancervården, men även oral vård med ett mycket bredare perspektiv 
som gjort att den föll inom ramen för vad som var relevant för vår litteraturstudie. Av de 
sjuttio artiklar som fanns intressanta har vi skrivit ut och läst fyrtiotvå, arton av dessa 
har vi använt till resultatet. Antalet artiklar i resultatet är tillräckligt många för att 
resultatet skall kunna betraktas som trovärdigt utifrån vetenskapliga normer.  Ett stort 
antal av artiklarna har samma återkommande referenser, vilket styrker att dessa är av 
betydelse för forskningen inom munvården. Vid sökningarna av artiklarna såg vi ett 
mönster på att flera av författarna hade skrivit flera artiklar inom samma ämne. 
 

Resultatdiskussion 
Det är ett ansvar hos alla som arbetar med hälsa att vara medveten om hur den orala 
hälsan påverkar människan. Att kunna behålla sina tänder är en möjlighet för en god 
nutrition (Walls & Steel, 2004). Flertalet artiklar som bearbetats och analyserats har 
belyst detta på ett flertal olika plan.  
Den största orsaken till varför sjuksköterskor inte undersöker munhålan är troligen 
relaterat till brist på kunskap (Öhrn,  Wahlin & Sjödén, 2000). Detta resonemang styrks 
även av flera författare, trots detta finns det ingen diskussion om varför det är stor brist 
på kunskap inom detta område, förutom att det inte idag uppmärksammas tillräckligt 
under grundutbildningen Wårdh, et. al., (2003) tar upp denna diskussion i sin artikel, då 
det framkommer att vidareutbildning inom oral vård för vårdpersonal gav mycket 
positiva resultat i form av ökad styrka och mod att ta sig an problem kopplade till 
munvård på sina arbetsplatser. De fick även ökad förmåga till förståelse för sina 
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patienter samt ökad lärdom i hantering samt problemlösning inom detta område. De 
upplevde med detta en ökad förståelse av deras insats i omvårdnaden. 
 
Ingen av artiklarna har tagit upp någon idé om en alternativ metod för initiativtagande 
och fokus på munvård och munhygien inom vården av äldre.  Resultatet i artiklarna har 
bekräftats på så sätt att de har kommit fram till att brist på munvård leder till 
undernutrition, inflammationer och systemsjukdomar relaterade till ett dåligt oralt 
status. Diskussionen om aspirationspneumoni orsakad av dålig munhälsa har verifierats. 
Resultatet i vår litteraturstudie belyser munvårdsrelaterade problem inom många 
tillstånd som de äldre kan befinna sig i. Detta gäller psykisk ohälsa, undernutrition, 
somatiska sjukdomstillstånd, samt munvård på olika vårdinrättningar som sjukhus, i 
hemmet och särskilda boenden.  
Det finns idag flertalet framtagna fastställda riktlinjer som utvecklats av sjuksköterskor, 
tandläkare och tandhygienister inom munvård, vilka de flesta är utarbetade för att 
tillgodose intensivvårdspatienter och patienter som strålbehandlats som en del i 
behandlingen av deras cancersjukdom, men tyvärr ingen för enbart äldre personer som 
har bevisad effekt (Chalmers & Pearson, 2005).  
 
Walls & Steele (2004) utökar diskussionen om nutrition och sambandet med den orala 
hälsan. Detta innebär att munvården måste ses ur ett större perspektiv, t.ex. att ge en 
äldre människa näringsdrycker, för att hon inte kan äta vanlig kost, är ingen lösning på 
problemet, om problemet sitter i munnen på individen. Detta visar vidare vilken 
nyckelperson som sjuksköterskan är, genom att kunna inleda ett samarbete med olika 
specialiteter, som i detta fall skulle kunna vara en tandläkare eller en tandhygienist, för 
att uppnå välbefinnande hos individen. 
Resultatet har betydelse i den kliniska omvårdnaden på så sätt att det väcker frågan om 
munvård som en basal del i omvårdanden. 
 
Förslag på fortsatt forskning anser vi skulle undersöka hjälpmedel som skulle kunna 
vara av betydelse för äldre. Detta skulle vara exempelvis användandet av tandtråd, 
elektrisk tandborste och tuggummi som ett komplement till vanlig munvård, och hur 
detta upplevs hos den äldre människan. Av vårt resultat framkommer det en del brister 
inom detta området, och exempel på förbättringsförslag kan vara att:  
Skapa ett bättre samarbete mellan den närmaste folktandvårdskliniken och respektive 
vårdhem eller äldreboende.  
Bättre utbildning av vårdpersonalen. Kan kanske  lösas genom att en lokal tandläkare 
engagerar sig och undervisar personalen på hemmen.  
Bättre hjälpmedel för vårdpersonalen, såsom tex. Pannlampa, spatlar och munspeglar. 
Underlättar undersökning av vårdtagare. 
Fluorsugtabletter till de vårdtagare som klarar detta. 
Be anhöriga att skaffa patienten eltandborste med tillbehör. 
Regelbundna besök av tandvårdspersonal på hemmen. 
Uppmana anhöriga att följa med sina anhöriga till den tandläkaren dom hade förut, om 
det går, om patienten upplever en trygghet i detta. 

Konklusion 
Sjuksköterskor har stor betydelse för en god oral hälsa hos äldre som är beroende av 
hjälp från vårdpersonal. Genom att uppmärksamma individens behov och 
förutsättningar kan de medverka till preventivt arbete och upprätthållande av ett gott 
munstatus. Omvårdnadsåtgärderna som innefattar munvård och munvårdshygien är av 
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betydelse för att förebygga uppkomst av sjukdomar som kan drabba individen mycket 
hårt, både fysiskt som psykiskt. Konsekvenserna av en bristfällig munvård är mycket 
allvarliga, och många gånger livshotande, om problemen inte upptäcks i tid.  

Implikationer för klinisk verksamhet 
 
Genom ökad förståelse och insikt i hur viktig munvården är samt vilken betydelse en 
god oral hälsa har för patienten och dess välbefinnande, kan munvården ges större 
utrymme i omvårdnaden av äldre patienter, både i behandlande och preventivt syfte. 
Denna inbringande kunskap skall förmedlas i utbildningssyfte till de personer och 
kollegor som arbetar inom vården, för att på detta sätt säkerställa att adekvat munvård 
utförs. Med detta som grund kan vi som blivande sjuksköterskor efterfråga ett bättre 
samarbete över yrkesprofessioner som sjukvårds- och tandvårdspersonal. Då båda 
besitter unik kunskap som är av betydelse för vården av den äldre patienten.  
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Bilaga 1 översikt av artiklar i resultatet 

 

Artikel 1 
 
Titel: 

 
 
Periodontal diseases 

Författare Pihlstrom, B, L., Michalowic, B, S., Johnson, N, W 
 
Lancet Tidskrift 

Årtal 2005 
Syfte Beskriva orsaker till uppkomst av periodontal sjukdom, samt betydelse av god oral hälsa 

vid olika sjukdomstillstånd. 
Metod Litteraturstudie 
Resultat Sjukdomar i munhålan är mycket vanligt förekommande. Hörnstenen i den orala vården 

är att skydda munhålan från bakterier och beläggningar. Målet med munvård är att skapa 
en god oral hälsa, hämma uppkomst av orala problem, förebygga att eventuella 
sjukdomar och problem inte upprepas och bevara en god munhälsa, bekvämlighet och 
funktion. 
 

 Artikel 2 
 
Titel: 

 
  
 Testing an oral assessment guide during chemotherapy treatment in a Swedish care 

setting: a pilot study  
Författare Andersson. P, Persson. L, Rahm Hallberg. I, Renvert. S.  

Journal of Clinical Nursing Tidskrift  Årtal 1999 
 Syfte Att uppskatta munstatus hos en grupp patienter med hematologisk malingn cancer som 

genomgår kemoterapi och använder OAG (oral assessment guide) Ytterligare att syfte 
var att testa hur pålitlig OAG var.  

 
 

Metod Pilot studie  
Resultat  Fastställer genom att upptäcka förändringar i munhålan  och ger möjlighet att ge 

individuella ingripanden som kan minska risken för infektioner i munnen. Det är 
nödvändigt att utbilda sjuksköterskorna så att de kan säkerställa deras pålitlighet inom 
oral uppskattning. OAG var ett pålitligt hjälpmedel för att fastställa munhålans status 
och se förändringar. 

 
 
 
 

 
 

 
Artikel 3 
 
Titel: 

   
 Oral Health – A low Priority in Nursing 
 Författare Wårdh,,I.,  Hallberg,L, R.-M., Berggren,U., Andersson,L., Sörensen, S 
 Scandinavian Journal of Caring Science Tidskrift 

Årtal 2000  
Syfte Är att utveckla Hypoteser, modeller och teorier om vad som uppenbarar sig i en social 

situation, mer än att syfta på att kontrollera existerande teorier.  
 
 Metod Djupintervjuer 
 Resultat Den dåliga hjälpen med munvård berodde på flera saker, inga rutiner gällande hjälp 

med munvård och att andra aktiviteter prioriterades mer. Att assistera vid munvård 
beskrevs som att passera en gräns, där problemet var att få tillgång till munhålan.  
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Artikel 4 
 
Titel: 
 

 
 
The global burden of diseaseas and risks to oral health 
 

Författare Petersen. P E, Bourgeois. D, Ogawa. H, Estupian-Day. S, Ndiaye. C. 
Bulletin of the World Health Organisation Tidskrift 

Årtal 2005 
Syfte Att få en översikt av de orala sjukdomarna globalt och beskriva inflytandet av riskerna i 

socialt beteende för munhälsa.  
Metod Litteraturstudie 
Resultat Att socialt beteende och miljö faktorer spelar in på munhälsan och sjukdomar har visats 

ett stort antal sociodemiologiska undersökningar. Lägger man dessutom till fattiga 
levnadsförhållanden, de stora riskfaktorerna är relaterade till ohälsosam livsstil ( dålig 
diet, nutrition och oral hygien samt användning av tobak och alkohol), begränsad tillgång 
till tandvård.  

 
 
 

Artikel  5 
 
Titel: 

 
 
The relationship between oral health and nutrition in older people. 
 

Författare Walls,  A,W,G.,   Steele, J,G 
Mechanisms of Ageing and Development Tidskrift 

Årtal 2004 
Syfte Att undersöka sambandet mellan oralt hälsostatus och kostval, och vilka konsekvenser det 

får för individen. 
Metod Litteraturstudie. 
Resultat Munhälsostauts påverkar diet och nutrition. Intag av en näringsrik kost är viktigt för ett gott 

åldrande. Frånvaro av tänder och dåliga proteser leder till tuggsvårigheter vilket resulterar i 
minskat kost-och näringsintag. 

 
 
 

Artikel 6 
 
Titel: 

 
 
Oral health problems in eldery rehabilitation paients. 
 

Författare Anderson, P., Hallberg, I, R., Lorefält, B. Unosson, M., Renvert, S 
International Journal of  Dental Hygiene Tidskrift 

Årtal 2004 
Syfte Att undersöka sambandet mellan oralt hälsostatus och kostval, och vilka konsekvenser det 

får för individen. 
Metod Observationsstudie 
Resultat Orala problem är mycket vanligt inom denna patientgrupp. Låg salivproduktion var det 

vanligaste problemet. En kombination av dålig oral hygien och muntorrhet utgör en risk 
för den orala hälsan. Undernutrition var vanligt förekommande bland patient med dåligt 
oralt status. Plck, matrester, trasiga tänder och proteser var svårt för sköterskan att 
upptäcka. 
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Artikel 7 
 
Titel: 

 
 
Oral care in cancer nursing. 
 

Författare Öhrn,  K,E,O.,  Walin Y-B., Sjöden P.-O 
European Journal of Cancer Care Tidskrift 

Årtal 2000 
Syfte Att undersöka sambandet mellan oralt hälsostatus och kostval, och vilka konsekvenser det 

får för individen. 
Metod Cross-sectional design användes och data in samlades via intervjuer av sjukvårdspersonal. 
Resultat Dålig kunskap hos sjuksköterskor inom munvård och munhygien. Efterfrågan på 

vidareutbildning och uppföljning bland personal. De som ofta undersökte munhålan hos 
sina patienter hade ökad kunskap, och de som aldrig utförde undersökning av munhålan 
hade sämst kunskap och uppgav tidsbrist som orsak. 

 
 

Artikel 8 
 
Titel: 

 
 
Conceptions of oral health among nurse managers. A qualitative analysis 

Författare Paulsson, G., Nederfors, T., Fridlund, B. 
Journal of Nursing Management Tidskrift 

Årtal 1999 
Syfte Att beskriva sjuksköterseledares uppfattningar om oral hälsa och den orala hälsan är hos 

individen som mottar oral vård. 
Metod Kvalitativ analys  
Resultat Den orala hälsan är en misskött del av omvårdnaden. Det finns en önskad uppdatering 

inom kunskapsområdet båda bland sjuksköterskan och hennes personal. Det är viktigt att 
sjuksköterskan har en god kunskap och syn på oral hälsa för att ha ett gott inflytande på 
personalen som utför den orala omvårdnaden i praktiken. Man fann fem huvudteman: 
upprätthållande av patientens välbefinnande, kunskap om oral hälsa, beteendet mot 
patienten, skapa viktiga förutsättningar, känsla av att vara otillräcklig. 
 

 
 

Artikel 9 
 
Titel: 

 
 
Daily Oral Care and Cough Reflex Sensivity in Elderly Nursing Home Patients 

Författare Watando, A., Ebihara, S., Ebihara, T., Olazaki, T., Takahashi, H., Asada, M. och Sasaki, 
H.  
CHEST Journal Tidskrift 

Årtal 2004 
Syfte Att undersöka vilka effekter som intensiv munvård har på känsligheten av host- och 

sväljreflexen, vilken är en känd riskfaktor för aspirationspneumoni. 
Metod Observationsstudie 
Resultat Oral vård ökar känsligheten hos svälj och hostreflexer hos äldre patienter. Patienter som 

får stöd med munvård drabbas av färre pneumonier än de som inte får hjälp med 
munhygienen. Själva mekanismen bakom en förbättrad host- och sväljreflex är inte helt 
kartlagd, men en teori är att en frekvent munvård stimulerar och aktiverar sensoriska 
nervceller i CNS, som är förknippade med hostreflexen, och detta kan leda till en ökad 
host- och sväljreflex. 
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Artikel 
10 
 

 
 
 Oral Care Reduces  Pneumonia in Older Patients in Nursing Homes.. 

Titel:  
Författare Takeyoshi, Y. Mitsuyoshi, Y., Ohrut, T. ,Mukaiyama, H., Okamotao, H, Hoshiba, K. 

Ihara, S., Yangisawa, S., Ariumi, S., Morita, T., Mizuni, Y., Oshawa, T., Akagawa, Y., 
Hashimoto, K & Sasaki, H. 
Journal complication The American Geriatrics Society  Tidskrift 

Årtal 2002 
Syfte Undersöka om oral vård minskar antalet fall av pneumoni. 
Metod Observationsstudie på elva vårdhem i Japan (417 deltagare), uppföljning efter två år. 
Resultat De patienter som erhöll munvård, dabbades mindre sällan av feber, än de patienter som 

inte erhöll oral vård. Risken att drabbas av pneumoni är signifikant lägre hos dem som 
erbjuds oral vård. 
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Titel: 

 
 
PRACTICE UPDATE: clinical skills with older people.Promoting oral hygiene. 

Författare Holman, C., Roberts, S.,  Nicol, M.   
Nursing older people Tidskrift 

Årtal 2005 
Syfte Lyfta upp betydelsen av en god oral vård 
Metod Litteraturstudie 
Resultat Sjuksköterskan behöver goda kunskaper inom flera områden som berör den orala vården 

och hygienen för att kunna främja en god emotionell och fysisk hälsa hos äldre personer. 
Sjuksköterskan behöver kunskap för att ha möjlighet att uppmuntra till oral vård av hög 
kvalitet samt för patientundervisning och stöd. God oral vård innebär inspektion av 
munhålan, hantering av proteser och tandborstning. 

Artikel 
12 
 
Titel: 

 
 
Oral health education for nursing personnel; experiences among specially trained oral 
care aides: One-year follow-up interviews with oral care aides at a nursing facility.

Författare Wårdh, I.,  Hallberg, L, R-M., Berggren, U., Andersson, L., Sörensen, S 
Scandinavian Journal of Caring Sciences Tidskrift 

Årtal 2003 
Syfte Beskriva hur personaler upplevde deras arbetsuppgifter efter att de erhållit utbildning i 

oral vård. 
Metod Kvalitativa Intervjuer 
Resultat Personalen som fått utbildning i specialistkompetens i oral vård upplevde att de fick ett 

ökad kurage i omvårdnaden, ökad förmåga att ta tag och lösa problem som var relaterade 
till den orala vården. De fick ökad empati, och bekräftelse för sin omvårdnad. Genom 
sina nya kunskaper fick de insikt i hur bristfällig munvården var, vad gäller dåligt 
utförande, attityder, kunskap och dokumentering. 
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Artikel 13 
 
Titel: 

 
Conceptions of oral health among nurse managers. A qualitative analysis. 
 

Författare Paulsson, G., Nederfors, T., Fridlund, B. 
Journal of Nursing Management Tidskrift 

Årtal 1999 
Syfte Beskriva hur för sjuksköterske-föreståndare uppfattar munvård generellt, och den orala 

hälsan hos vårdtagaren. 
Metod Intervjuer. Kvalitativa analyser 
Resultat Sjuksköterskorna uppfattade den orala vården som mycket viktigt, med en negligerad del 

av omvårdnaden. De upplevde önskan om att få utbildning inom området, både för dem 
själva och för deras personal. Dokumentation ansågs vara  viktigt för en gott 
genomförande. 
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Titel: 

 
 
Oral health-related well-being of the long- term hospitalised eldery. 

Författare Peltola,P., Vehkalathi, M,M., Simoila, R 
Gerodontology Tidskrift 

Årtal 2005 
Syfte Att undersöka på vilket sätt som den orala hälsan påverkar välbefinnadet hos patienter 

som är under sjukhusvstelse för en längre tid.. 
Metod Litteraturstudie  
Resultat 

 
 
 

Vanliga funktionella begränsningar relaterat till den orala hälsan som påverkar 
välbefinnande är tänder och proteser som stör talförmågan, patienten kan inte äta hårt 
eller segt bröd, eller kan inte äta normal kost. Vanliga begränsningar relaterat till smärta 
och obehag är att patienten klagar över smärta, och uttrycker torrhet i munnen. Många 
patienter är oroliga över deras orala hälsa och besväras av dålig andedräkt vilket är 
vanligt förekommande psykosociala begränsningar hos äldre individer.  

Artikel 15 
 
Titel: 

 
 
Periodontal Disease and Weight Loss in Older Adults. 

Författare Weyant, R, J., Newman, A,B.,  Kritchevsky. S, B., Bretz, W, A., Corby, P, M., Ren, D., 
Wiessfild, L., Rubin, S, M. och Harris, T. 

Journal of American  Geriatrics Society Tidskrift 
Årtal 2004 
Syfte Att fastställa sambandet mellan peridontala sjukdomar och viktminskning hos äldre. 

Metod Kvantitativ studie 
Resultat 

 

Äldre personer som har ett dåligt oralt hälsostatus har en större risk att drabbas av 
viktminskning i större utsträckning än de som har ett gott oralt hälsostatus. Detta leder till 
ökad sjuklighet och dödlighet. Det största sambandet finns bland de som lider av 
peridontala sjukdomar. 
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Titel: 

 
 
Periodontal Disease and Weight Loss in Older Adults. 

Författare Weyant, R, J., Newman, A,B.,  Kritchevsky. S, B., Bretz, W, A., Corby, P, M., Ren, D., 
Wiessfild, L., Rubin, S, M. och Harris, T. 
Journal of American  Geriatrics Society Tidskrift 

Årtal 2004 
Syfte Undersöka sambandet mellan periodontala sjukdomar och viktminskning bland äldre. 
Metod Observatinsstudie bland 1053 deltagare över 65 år. 
Resultat Periodontal sjukdomar kan vara orsak till viktminskning bland äldre, och ger en ökad 

risk för sjuklighet och död. 
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Titel: 

 
 
Oral hygiene care for residents with dementia: a literature review. 

Författare Chalmers, J., Pearson, A. 
Journal of Advanced Nursing, Tidskrift 

Årtal 2005 
Syfte Undersöka den orala vården bland dementa. 
Metod Litteraturstudie 
Resultat Dementa erhålls inte en adekvat munvård. De är mycket utsatta då den kognitiva 

förmågan är begränsad. Riskfaktorer som gör dessa individer sårbara är, minskad 
salivproduktion, bruk av flertalet mediciner, dåligt medicinsk tillstånd, svårt för att 
svälja, nutritionsproblem samt ett ökat hjälpberoende. 
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Författare  Andersson. P, Westergren. A, Karlsson. S, Rahm, Hallberg. I,  Renvert. S. 
Årtal 2002  
Titel Oral health and nutritional status in group of geriatric rehabilitation patients.   

Nordic College of  Caring Sciences,  Scandinavian Journal of Caring Sience Tidskrift 
Syfte Utvärdera det orala och nutritionsstatus bland äldre patienter (223 st) som är under 

rehabilitering. 
Metod Observationsstudie 
Resultat De största förändringarna i munhålan återfanns bland dem som hade störst hjälpbehov. 

Nästan hälften av deltagarna var kraftigt undernärda eller låg i riskzonen för 
undernutrition. De vanligaste svårigheterna var problem med tänder, proteser, tunga, 
läppar och svamp. Problem med att svälja hade störst inverkan relaterat till 
undernutrition. 
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