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Bakgrund: En god munhälsa spelar en viktig roll för de äldres livskvalitet och 
välbefinnande. Munhälsan påverkar hur individen talar och äter, men den är även viktig för 
individens självkänsla. Det är därför viktigt att vårdpersonalen i det dagliga arbetet 
integrerar munvård i omvårdnadsrutiner för de äldre. Syfte: Syftet med denna studie var att 
beskriva konsekvenser av en dålig munhälsa hos äldre personer för att öka kunskapen hos 
sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Metod: Studien består av en litteraturöversikt, där 
nio vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats har analyserats. Resultat: Analysen av 
artiklarna resulterade i ett övergripande tema och tre kategorier. Det övergripande temat är: 
Munhälsans påverkan av hälsa. De tre kategorierna är: Risken att drabbas av undernäring, 
riskerna att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom och risken att drabbas av respiratorisk 
sjukdom. Resultatet visar att en dålig munhälsa som leder till parodontit ökar riskerna för att 
utveckla följdsjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar eller lunginflammation. 
Konklusion: En bättre samt utökad information och utbildning till personal som vårdar 
äldre är nödvändig, så att kunskapen kring hur en god munvård förbättras. Det krävs även 
mer forskning inom området, då munhälsan är en viktig del av människans välbefinnande.   
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Background: A good oral health play an important roll in older people´s quality of life and 
wellbeing. Oral health affects how the individual speaks and eats, it is also important for the 
individual´s self-esteem. It is therefore important that the caregivers involve a good oral 
health in nursing practice for elderly. Purpose: The purpose of this study was to describe the 
consequences of a poor oral health in elderly people to increase knowledge among nurses 
and other health professionals Method: This study was a literature based study, in witch 
nine quantitative articles was analyzed. Results:  The analysis of the articles resulted in a 
cross-cutting theme and three categories. The overarching theme is: The risks of poor oral 
health. The three categories are: The risk of malnutrition, the risk of suffering from 
cardiovascular disease and the risk of respiratory illness. The results show that poor oral 
health that leads to periodontal disease increases the risks of developing complications such 
as cardiovascular disease or pneumonia. Conclusion: An improved and expanded 
information and education to personnel treating the elderly is necessary so that the 
knowledge about good dental care is improved. It also requires more research in this area, 
since oral health is an important part of human well-being. 
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INLEDNING  

Munnen är en betydelsefull del av människans kropp. Den är viktig för individens 
utseende, självkänsla och intryck gentemot andra människor. Trots munnens vitala 
betydelse, förbises ofta området inom sjukvårdsarbetet. Det är därför viktigt att 
sjuksköterskor har goda kunskaper inom området så de kan skapa fungerande rutiner och 
att munvården blir en naturlig del av det dagliga arbetet (Andersson, 2009). På resan till att 
bli sjuksköterska har författaren upptäckt att det bland äldre människor slarvas med 
assistans och utförande av munvården. 

 
Under praktikperioder har författaren träffat vårdpersonal som inte tänker på vikten av en 
god munhälsa och som inte vet varför det bör utföras. På grund av detta har författaren 
beslutat sig för att göra en litteraturöversikt över detta område. Via arbetet kan läsaren 
förhoppningsvis få förståelse för varför munhälsan är viktig. En stor del av vårdpersonalen 
är ängsliga för att utföra munvård på patienter, då de känner att deras kunskaper inom 
området är begränsade (Lindqvist, Seleskog, Wårdh & von Bültzingslöwen, 2012). Om 
kunskapen vore större, hade de troligtvis utfört arbetet med mer självförtroende. Det är 
viktigt för både hälsa och livskvalitet att munhålan är smärt- och infektionsfri 
(Socialstyrelsen, 2004). Många sjuksköterskor är dåliga på att utföra en munstatus, vilket 
leder till att de missar patienter med begynnande dålig munhälsa. Okunskapen kan 
resultera i allvarliga konsekvenser för patienten (Preston, Kearns, Barber & Gosney, 2006). 
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BAKGRUND 

Begreppet hälsa  
Hälsa är det bärande begreppet som återkommer och diskuteras i studiens 
resultatdiskussion. God hälsa är enligt Eriksson (2004) en upplevelse av att vara hel som 
människa. Vårdens kärna är att förändra, upprätthålla och stödja hälsoprocesserna (a.a.). 
Det är viktigt att tänka på att alla individer har en egen uppfattning om innebörden i 
begreppet hälsa (Wiklund, 2003). För de flesta människor betyder god hälsa att man är fri 
från sjukdomar. Hälsa kan även förknippas med stämningsläge (a.a.). Enligt Antonovsky 
(2005) lägger människor tonvikten vid de hälsobringande faktorerna. Varför mår du bra? 
Varför är du frisk? Och hur kan du må så bra trots att du utsatts för vissa påfrestningar? 
Svaren på dessa frågor blir positiva faktorer och stimulans som leder till att man blir frisk. 
Människors sätt att definiera hälsa är kopplat till deras sociala och kulturella situation 
(a.a.).  
 
Begreppet känslan av sammanhang (KASAM) är kärnan i det salutogena synsättet 
(Antonovsky, 2005). Salutogenes beskriver människors resurser och kapacitet att skapa 
hälsa. KASAM består av tre komponenter som är avgörande för hur man ser på sig själv i 
ett salutogent perspektiv. Dessa tre komponenter är begriplighet (jag vet), meningsfullhet 
(jag vill) och hanterbarhet (jag kan). Dessa ligger till grund för vilken KASAM-nivå man 
har. Antonovsky menar att KASAM utvecklas i barndomen och fram till 30 års ålder och 
kan enbart rubbas av traumatiska livshändelser. Kön, ras, ekonomi och uppväxt är en 
avgörande faktor för de livserfarenheter som skapar KASAM (a.a.).   
 
Definitionen av hälsa anger att hälsa inte bara handlar om frånvaro av sjukdom eller 
svaghet utan att individen har ett fullständigt välbefinnande (Wiklund, 2003). Individens 
inställning till sin egen hälsa är av stor betydelse. Med World Health Organization´s 
(WHO, 1948) synsätt kan till exempel en människa må bra och uppleva sig ha god hälsa, 
trots att hon i medicinsk mening är sjuk.  

 
När munhälsa bland äldre personer försämras påverkar det deras allmänna hälsa. En god 
munhälsa bidrar till ett gynnsamt näringsintag, förtäring av mat och dryck, god psykisk 
hälsa, en bra social gemenskap och detta visar på att munhälsan är avgörande för den 
allmänna hälsan (Jung & Shin, 2008). 

Begreppet munhälsa 
Begreppet god munhälsa kan definieras som ”när munnens och de omgivande vävnadernas 
tillstånd bidrar till allmänt välbefinnande och möjliggör för individen att tala och delta i ett 
socialt liv utan tecken på sjukdom eller obehag” (Öhrn & Andersson , 2005, s.25). Det är 
betydelsefullt att vara fräsch i munnen både för livskvalitén och välbefinnandet, då 
munhälsan påverkar den allmänna hälsan (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Munhälsan 
påverkar hur vi talar, äter och känner smaken av mat, tuggar samt hur vi beter oss socialt.  
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Definition av äldre 
Det finns en rad olika tolkningar av ordet ”äldre” (Edqvist, 2005). I Sverige dras gränsen 
vid 65 års ålder, det vill säga den allmänna pensionsåldern. Enligt Edqvist (2005) delas 
äldre in i två grupper: yngre-äldre och äldre-äldre. I yngre-äldre kategorin ingår de 
personer som är mellan 65 år och 79 år. I äldre-äldre finns de som är 80 år och äldre (a.a.). 
Människans kropp åldras under hela livstiden (Larsson & Rundgren, 2003). För de flesta 
människor innebär åldrandet att den fysiska funktionen långsamt försämras (Statens 
folkhälsoinstitut, 2007). 

Munhälsa bland äldre 
Tandvården har ur ett historiskt perspektiv förbättrats under åren, vilket leder till att fler 
äldre än tidigare har kvar sina egna tänder. På grund av minskad salivproduktion vid 
stigande ålder, ökar risken för hål i tänderna hos äldre. Salivproduktionen har ett flertal 
viktiga uppgifter för att skapa en god munhälsa, bland annat att transportera bort mat, 
smörja slemhinnorna i munnen och reducera bakterier i munhålan (Edqvist, 2005).  

Muntorrheten för de äldre personerna kan vara ett smärtsamt tillstånd, då de kan få 
svårigheter att äta, tala och svälja. Även en dålig andedräkt är förknippat med muntorrhet. 
Vid muntorrhet ökar mottagligheten för tandköttssjukdomar, karies och orala infektioner 
(Heath, 2011). Vissa läkemedel minskar salivproduktionen och har som biverkning att de 
ger muntorrhet, vilket kan leda till hål i tänderna på grund av muntorrheten (Edqvist, 2005; 
Heath, 2011). Några exempel på dessa läkemedel är diuretika, antihistaminer, 
antikolinergika och antidepressiva medel (Heath, 2011).  

 
Orala problem såsom smärta, inflammation eller förlust av tänder påverkar individens aptit 
och kan ge svårigheter att äta. I slutändan resulterar dessa faktorer i en försämrad 
livskvalitet (Jung & Shin, 2008; Waldman & Perlman, 2012; Coleman & Watson, 2006). 
Detta styrks ytterligare av Weening-Verbree, Huisman-de Waal, van Dusseldorp, 
Achterberg & Schoonhoven, (2012) som menar att dålig munhygien inte enbart ger smärta 
utan det kan även leda till social isolering för patienten, beroende på att personen i fråga 
skäms för sin tandstatus, dålig andedräkt och eventuellt svårigheter med att tala och äta. 

Dental plack 

Plack (biofilm) består av en tunn bakteriebeläggning som byggs upp på och runt tänderna. 
Om placken på tänderna inte tas bort leder det till hål i tänderna och i värsta fall gingivit. 
Genom regelbunden tandborstning avlägsnas placken, på så vis elimineras de parodontala 
patogena bakterierna och på så vis förhindras en dålig munhälsa (Heath, 2011).  

Karies 

Karies betyder hål i tänderna. Karies uppkommer vid förstörelse av emaljen på tändernas 
yta. Detta orsakas av syror som bildas vid nedbrytning av kost. Om man inte behandlar 
karies kan det gå så långt att den innersta delen av tanden blir inflammerad. I värsta fall 
kan inflammationen gå ut i käkbenet och orsaka skador där. Genom att undvika söta 
mellanmål och vara noggrann med sin munhygien kan karies förebyggas (Heath, 2011). 
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Gingivit 

Gingivit eller blödande tandkött är en tandköttsinflammation. Gingivit uppstår vid 
ansamling av dental plack. Tandköttet blir då rött, svullet och blödningar kan uppstå, 
framförallt vid tandborstning eller rengöring med tandtråd. Om gingivit inte behandlas kan 
det leda till att parodontit utvecklas. Den främsta bakomliggande orsaken till 
tandköttsinflammation och sjukdomar i tandköttet är otillräcklig borttagning av dental 
plack (Heath, 2011).  

Parodontit 
En dålig munvård under en längre tid kan resultera i att man drabbas av parodontit. 
Parodontit är en infektionssjukdom som betyder inflammation vid tandens fäste (Bretz, 
Weyant, Corby, Ren, Weissfeld, Kritchevsky, Harris, Kurella, Satterfield, Visser & 
Newman, 2005). För att utveckla en parodontit har bakterier samlats vid tandköttskanten, 
detta resulterar i en inflammation. På sikt leder detta till att fickan mellan tanden och 
tandköttet blir djupare (Yu & Kuo, 2008; Heath, 2011). Parodontit är vanligt bland äldre 
och nästan varannan person som är över 50 år har drabbats av sjukdomen i någon form. Ett 
tidigt tecken på inflammation i tandköttet är att det börjar blöda vid tandborstning (Heath, 
2011).  

Sjuksköterskans ansvar 
Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) är 
sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden indelade i tre olika riktningar: 1. 
Omvårdnadens teori och praktik 2. Forskning, utveckling och utbildning 3. Ledarskap. 
Helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska genomsyra samtliga kompetensområden. 
Huvuddragen i detta är bland annat att sjuksköterskan ska utgå från en värdegrund som 
vilar på en humanistisk människosyn, visar respekt för patientens autonomi, värdighet och 
integritet, arbetar efter gällande forskningsetiska principer och är lyhörd och accepterar 
arbetslagets och andras kunskaper samt genom ett bra lagarbete bidrar till en helhetssyn på 
patienten. Omvårdnadens teori och praktik delas sedan upp i bland annat:  

1. Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap  
2. Bemötande, information och undervisning  
3. Undersökningar och behandlingar  
4. Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa  
5. Säkerhet och kvalitet  
6. Vårdmiljö 

 

Detta innebär bland annat att sjuksköterskan ska kunna ta tillvara på det friska hos 
patienten, möta och uppmärksamma lidande och sjukdomsupplevelse samt tillgodose 
patientens basala och specifika omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ska självständigt 
tillämpa omvårdnadsprocessen genom observation, bedömning via anamnes, status och 
mål, omvårdnadsdiagnostik, planering, genomförande och utvärdering av patientens 
omvårdnad (a.a.).  

 



5 
 

I Svensk hälso- och sjukvård utgör sjuksköterskor den största yrkesgruppen. Hur 
sjuksköterskorna bidrar till utveckling av omvårdnad samt vad de gör i den direkta 
patientvården har stor betydelse för vårdens kvalitet. I sjuksköterskans arbete ingår det att 
bedöma munhälsa och analysera riskfaktorer som kan orsaka framtida problem. 
Riskfaktorer kan vara undernäring, näringsbrist, sjukdomar, läkemedel eller 
funktionsnedsättning. Om ett munhälsoproblem upptäckts måste alltid åtgärder vidtas följt 
av undersökningar en tid efter (Ehrenberg & Wallin, 2009). 

 
Det finns särskilda bedömningsinstrument som sjuksköterskan kan använda sig av i sitt 
arbete för att bedöma munhälsan på de äldre, ett av instrumenten är Revises Oral 
Assessment Guide (ROAG), se bilaga 3. Genom att använda sig av detta 
bedömningsinstrument identifieras problem i munhålan lättare. Individuellt behov av 
munvårdsåtgärder tydliggörs, åtgärder eller behandling dokumenteras lättare och insatta 
åtgärder kan utvärderas. Detta instrument är inte något hjälpmedel för att lättare kunna 
diagnostisera personen i fråga, utan meningen med ROAG är att i ett tidigt skede kunna 
upptäcka ohälsa i munnen och på så vis förebygga onödigt lidande för patienten samt 
uppkomsten av ovan nämnda sjukdomar och förtidig död (Andersson, 2009).   

 
Nitschke, Majdani, Sobotta, Reiber & Hopfenmüller (2010) har i sin studie kommit fram 
till att vårdpersonalen spelar en avgörande roll i munhälsovården hos de äldre patienterna. 
Vårdpersonalen skall inte enbart hjälpa de äldre med daglig munhygienen utan de ska även 
ordna rutinmässig profylax och behandling med tandvård. Jung & Shin (2008) styrker detta 
och beskriver vidare att vårdpersonalen behöver ge munvård till de äldre patienterna 
genom att integrera munvård i deras vårdplan och omvårdnadsrutiner för patienter (a.a.). 
Enligt en studie gjord i Storbritannien känner sig cirka 40 procent av vårdpersonalen på 
sjukhus osäkra på hur de skall utföra en korrekt munvård på äldre patienter. Om man skulle 
satsa mer på kvalitativ munvård hos äldre patienter skulle följdsjukdomarna efter dålig 
munhygien reduceras, och därmed blir de långsiktiga kostnaderna för sjukvården mindre 
(Preston, Kearns, Barber & Gosney, 2006). 

Sjuksköterskans attityder 
Enligt Lindqvist, Seleskog, Wårdh & von Bültzingslöwen (2012) slarvar eller hoppar 
vårdpersonalen över munvården på sina äldre patienter, då munvården har en väldigt låg 
prioritering bland de olika vårdmoment som utförs. Det framkommer att tandborstning är 
det mest tidskrävande arbetsmoment att utföra på de äldre. (Lindqvist, Seleskog, Wårdh & 
von Bültzingslöwen, 2012; Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2003).  

 
Lindqvist, Seleskog, Wårdh & von Bültzingslöwen (2012) har i sin studie kommit fram till 
att sjuksköterskorna inte är involverade i omvårdnadsarbetet, utan det är undersköterskorna 
som utför detta arbetsmoment. På så vis kan sjuksköterskorna inte vara med och 
kontrollera om munvården utförs på de äldre. Vårdpersonalen påpekar att en god munvård 
är lika viktig som de övriga vårdmoment som utförs, eftersom de äldre ska kunna känna sig 
trygga, inte ha ont och de äldre ska få den vård de behöver (a.a.). Det har visat sig att en 
del av vårdpersonalen har bristfällig kunskap om munhälsan och är ovetande om 
konsekvenser av en dålig munhälsa (Lindqvist, Seleskog, Wårdh & von Bültzingslöwen, 
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2012; Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2003). Vårdpersonalen hävdar 
även att munvården är ett svårt arbetsmoment att utföra eftersom vissa anser att munvården 
är motbjudande att utföra på en annan person. Detta skulle kunna vara en anledning till att 
tandborstning och munvården inte utförs på ett korrekt och relevant sätt (Lindqvist, 
Seleskog, Wårdh & Bültzinglöwen, 2012).  

PROBLEMFORMULERING  

God munhälsa reducerar risken för olika sjukdomar samt negativa effekter som exempelvis 
sämre nutrition och bristfällig social status, beroende på svårigheter att äta, tala och en 
dålig andedräkt hos äldre personer. Detta medför en sämre upplevd hälsa för den äldre. För 
många människor betyder hälsa frånvarande av sjukdom. Hälsa kan även förknippas med 
stämningsläge och sociala situationer. Studier har visat att många sjuksköterskor undviker 
munvård på patienter utifrån många olika faktorer: brist på kunskap, förståelse och 
utbildning. Tidsbrist och negativ inställning kan också vara möjliga orsaker. Syftet med 
denna uppsats är därför att beskriva konsekvenser som kan uppkomma vid en dålig 
munhälsa.  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva konsekvenser av en dålig munhälsa hos äldre 
personer för att öka kunskapen hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. 

METOD 

Författaren valde att göra en litteraturöversikt enligt Fribergs (2012) metod, som baserades 
på nio vetenskapliga artiklar som beskrev konsekvenserna av en dålig munhälsa. Detta 
innebär att befintliga artiklar sammanställdes och granskades i detalj. Genom denna 
sammanställning kan läsarna få en överblick av aktuell forskning inom valt område, ett så 
kallat helikopterperspektiv. Utifrån studiens syfte samt problemformulering blev en 
litteraturöversikt den mest relevanta modellen för detta examensarbete. Resultatet av denna 
metod blev att sammanställa redan publicerat forskningsmaterial (Friberg, 2012). Befintlig 
forskning inom området har granskats på ett ingående sätt och analysen innehåller 
kvantitativ forskning.  

Urval 

Urvalet består av nio vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats. Enligt Segesten (2012) 
ger en kvantitativ forskning möjligheter att genom mätning och jämförelse fastställa om en 
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vårdhandling ger ett bättre resultat. Artiklarna som valdes var inte begränsade geografiskt. 
För att kunna begränsa antalet artiklar användes inklusions- och exklusionskriterier.  
 
Inklusionskriterierna innefattade att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2004-
2014, då det enligt Östlundh (2012) ständigt tillkommer ny forskning, de skulle vara etiskt 
granskade och dessutom vara peer-rewieved, det vill säga att artiklarna är vetenskapligt 
granskade. Artiklarna skulle svara till studiens syfte vilket innebär att de skulle kunna 
svara på vad en bristfällig munvård kunde leda till.  

 
Exklusionskriterier innefattade systematiska litteraturstudier, det vill säga en review, 
studier som inte var etiskt granskade och dessutom artiklar som inte var relevanta för 
studiens syfte. Artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext fick uteslutas. 

 
Kvaliteten och reliabiliteten av artiklarnas resultat bedömdes utifrån en granskningsmall 
beskriven av Friberg (2012), se Bilaga 2. I denna mall föreslås ett antal frågor som kan 
ställas vid en kvalitetsgranskning av artiklar med kvantitativ ansats. Dessa frågor rörde 
bland annat problemformulering, syfte, metod, teoretiska utgångspunkter och resultat 
(a.a.). De artiklar som påvisade svagheter gällande dessa punkter exkluderades. 
Bedömning av hög eller låg kvalitet av artiklarna bedömde författaren med hjälp av 
Fribergs (2012) granskningsmall. De artiklar som inkluderades i studien påvisade en hög 
evidens. 

Datainsamling 
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL och Medline (Pubmed). Sökningen 
begränsades till dessa databaser eftersom ett stort utbud av vårdvetenskapliga artiklar 
publiceras här. De sökord som användes var oral, dental, care, old, elder, nurse och 
pariodontal. Sökorden sammanfördes i olika kombinationer för att hitta lämpliga artiklar. 
Då författaren ville få fram relevanta artiklar användes trunkering och det innebär att man 
söker på ett ord med *, på så vis söks alla ord som har samma rot (grund). Booleska 
operatorer har även använts vid artikelsökningen. Här används AND, OR eller NOT, 
genom att använda sig utav dessa termer läggs orden ihop (Östlund, 2012). Vidare i 
sökningen användes en så kallad närhetsoperator. Det innebär att man sätter ett N mellan 
två ord. Siffran anger hur många ord som den kan omfatta. Ord 1 N1 Ord 2 betyder alltså 
att det får vara högst ett ord mellan ord 1 och ord 2. Sökningen av artiklarna redovisas i 
tabell 1.  

 
Sammanlagt lästes abstracten av 41 artiklar, varav 20 artiklar analyserades. Till resultatet 
valdes slutligen nio vetenskapliga artiklar ut som författaren ansåg svarade på studiens 
syfte.  
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Tabell 1: Översikt över artikelsökning 

Datum 
Databas: 

Sökord: Begränsningar: Antal 
träffar: 

Lästa 
abstract: 

Lästa 
artiklar: 

Valda 
artiklar: 

29/1-14 
Medline 
(Pubmed) 

Periodontal disease AND 
risk 

2004 – 2014 
Ages: +65 år 
+80 
 
Fulltext 

179 8 2 1 

14/2-14 
CINAHL 

(((oral* OR mouth*) N1 
(health* OR hygiene* OR 
care*)) OR periodontal*) 
AND nurs* AND (old* 
OR elder* OR aged* AND 
((MH “Qualitative 
studies+”) OR 
qualitative*) 

2004 – 2014 

Peer-reviewed 

21 10 2 0 

19/3-14 
CINAHL 

(((oral* OR dental* OR 
mouth*) N1 (health* OR 
hygien* OR care*)) OR 
periodontal*) AND risk* 
AND (PT research OR PY 
2013-2014) 

 

2004 – 2014 
 
Peer Reviewed 
 
Age: aged: 65+ 
years, + aged, 
80 and over 
 

119 12 

 

8 2 

19/3-14 
CINAHL 

(((oral* OR dental* OR 
mouth*) N1 (health* OR 
hygien* OR care*)) OR 
periodontal*) AND risk* 
AND nurs* 

 

2004 – 2014  
 
peer reviewed 
 
age: aged: 65+ 
years 

 

56 11 8 6 

 

Analys 
De valda artiklarna analyserades utifrån Fribergs (2012) modell. Denna modell kan 
beskrivas som en riktning att gå från helhet till del och sedan till en ny helhet. Målet med 
denna studie var att skapa en förståelse för valt problemområde. Vid en litteraturöversikt 
kan författaren välja att fokusera på olika delar av artiklarna, till exempel metod, resultat 
eller diskussion (Friberg, 2012). Fokus valdes att riktas mot studiernas resultat. Artiklarna 
sammanställdes sedan i en lättöverskådlig tabell (Bilaga 1) där artiklarnas syfte, metod och 
resultat redovisades. Vidare beskriver Friberg (2012) att de betydande delarna i artiklarnas 
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resultat identifieras och plockas ut, för att sedan relatera till varandra. Genom denna analys 
bildas nya teman som i sin tur ger en ny helhet. Denna helhet bildar slutligen studiens 
resultat. Analysen framställdes i tre olika steg. Det första steget innebar att författaren läste 
studiernas innehåll ett flertal gånger, för att få en förståelse och skaffa sig en helhetssyn av 
artiklarnas innehåll. Det andra steget var att identifiera likheter och skillnader i de valda 
studiernas resultat. Slutligen steg tre var att författaren skulle bilda en beskrivande 
sammanställning av skillnader och likheter (a.a.). För att förenkla sammanställningen av 
det nya resultatet användes överstrykningspennor, för att markera och lättare kunna se 
likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Därefter sammanställdes anteckningar och de 
markeringar som gjordes i artiklarna på ett separat dokument. När dessa dokument 
analyserats framträdde ett övergripande tema med följd av tre kategorier.  

 

Under granskningen av de valda artiklarna har författaren tagit hänsyn till artiklarnas 
reliabilitet och validitet. Reliabilitet betyder att mätningens förmåga ska kunna upprepas 
och ge samma mätvärde igen (Wallengren & Henricson, 2012). Med validitet menas 
huruvida instrumentets förmåga kunde mäta det som efterfrågats (a.a.).  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De artiklar som använts är publicerade och tillgängliga för allmänheten. Enligt 
Helsingforsdeklarationen (2002) ska ett deltagande i en studie vara frivilligt, samt att 
hänsyn ska tas till sekretess och rättigheter. Artiklarna uppfyller ovanstående 
forskningsetiska aspekter eftersom författarna till dem gjort ett aktivt val genom att 
publicera dem i vetenskapliga publikationer som dessutom finns tillgängliga i de databaser 
som använts.  

 
Det är viktigt att bortse från egna förväntningar och inta ett kritiskt förhållningssätt när 
artiklarnas innehåll analyseras, detta för att få ett så relevant och opartiskt resultat som 
möjligt (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarens intresse för området väcktes initialt för 
två år sedan då media uppmärksammade munhälsoproblem bland äldre personer. Under en 
verksamhetsförlagd utbildning konstaterades att reportagen stämde. Eftersom författarens 
kunskaper inom området initialt är begränsade kommer förförståelsen att hanteras genom 
ett neutralt och öppet förhållningssätt vid analys av materialet. Enligt Friberg (2012) är det 
av största vikt att författaren vid artikelgranskning inte tolkar resultaten partiskt.  
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RESULTAT 

Resultatet bygger på 9 vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats som redovisas i 
löpande text. Analysen av artiklarna resulterade i ett övergripande tema och tre kategorier. 
Det övergripande temat är: Munhälsans påverkan av hälsa (A). De tre kategorierna är: 
Risken att drabbas av undernäring (B), Riskerna att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom (C) 
och Risken att drabbas av respiratorisk sjukdom (D). I Tabell 2 presenteras en översikt 
över valda artiklar som ingått i de olika kategorierna. 

 
 
Tabell 2: Översikt över artiklar använda i resultatet. 
 
Artikel A B C D 
1. X   X 
2. X X   
3. X   X 
4. X  X  
5. X  X  
6. X  X  
7. X  X  
8. X   X 
9. X X   

 
 
1. Bassim, et al. (2008)   6. Lockhart, et al. (2009) 
  
2. De Marchi, et al. (2008)  7. Pradeep, et al. (2009) 
 
3. El-Solh, et al. (2004)  8. Watando, et al. (2004) 
 
4. Grau, et al. (2004)  9. Weyant, et al. (2004) 
 
5. Kodovazenitis, et al. (2011) 
  

Munhälsans påverkan av hälsa 

Risken att drabbas av undernäring  

Enligt studien av De Marchi, Hugo, Hilgert & Padilha (2008) framgår det att de personer 
som har problem med sin munhälsa och är tandlösa löper en större risk för att drabbas av 
undernäring. I studien kan man konstatera ett samband mellan personer som har sämre 
munhälsa ofta drabbas av undernäring. Undersökningsgruppen som har en till åtta naturliga 
tänder löpte mindre risk för att utveckla undernäring. Vidare i resultatet framgår att dålig 
munhälsa leder till undernäring beroende på näringsfattig kost. Om personen i fråga har ett 
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fåtal eller inga tänder påverkar detta tuggfunktionen. Detta leder ofta till en mer ensidig 
kosthållning som kan bestå av ljust bröd och puréer (a.a.).  

 
I en annan studie av Weyant, Newman, Kritchevsky, Bretz, Corby, Ren, Weissfeld, Rubin 
& Harris (2004) har författarna funnit ett samband mellan djupa tandfickor och 
viktnedgång hos äldre personer. Studien visar att ett djup av tandfickorna på minst 6 mm i 
undersökningsgruppen, löper en avsevärt högre risk att drabbas av viktnedgång. Detta 
leder till ökad risk för att drabbas av sjukdomar och förtidig död (a.a.).  

Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom 
Parodontit ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. Parodontala 
patogener som kommer in i blodomloppet vid en periodontal infektion är en avgörande 
riskfaktor för utvecklingen av åderförkalkning, detta leder i sin tur till stroke. Detta har 
framkommit i studier av Pradeep, et al., (2009) och Grau, et al., (2004). Vidare i studierna 
påvisas att personer som drabbats av en stroke ofta har haft en dålig tandstatus samt en svår 
periodontal infektion. Grau, et al., (2004) påpekar att gingivit är en indikator för statusen 
av parodontal inflammation (a.a.). Detta i sin tur kan som nämnts tidigare leda till 
allvarliga följdsjukdomar för individen. 

 
I Grau, et al., (2004) studie påvisas det att personer med en allvarlig parodontit har drygt 4 
gånger högre risk att drabbas av stroke än personer med lätt eller ingen parodontit. 
Pradeep, et al., (2009) menar däremot att risken för att drabbas av stroke är 8,5 gånger 
högre för personer med liknande sjukdomsbild. Vidare konstaterar Grau et al., (2004) att 
karies inte tillhör de riskfaktorer som finns för att utveckla stroke (a.a.). Grau, et al., (2004) 
konstaterar i sin forskning att tandlossning och periodontala infektioner är en riskfaktor för 
män och yngre personer att drabbas av stroke. Författarna påpekar att detta inte är någon 
riskfaktor för äldre personer och kvinnor.  Pradeep, et al., (2009) har däremot inte funnit 
detta resultat i sin studie. Sammantaget visar flera studier att äldre personer som lider av 
parodontit är i riskzonen för att drabbas av stroke.  

 
Undermålig tandvård leder till plack och tandsten runt tänderna vilket i sin tur kan generera 
inflammationer och sår i tandköttet (Lockhart, Brennan, Thornhill, Michalowicz, Noll, 
Bahrani-Mougeot & Sasser, 2009). Här fann forskarna en riklig förekomst av bakterier från 
de blödande såren som i vissa fall leder till infektiös endokardit. Det konstateras vidare 
vikten av professionell borttagning av plack och tandsten. Information om hur man utför en 
korrekt tandborstning, för att om möjligt eliminera risken för blödningar i tandköttet vilket 
kan leda till att bakteriemi och eventuellt infektiös endokardit. Slutsatsen är att en god 
munhygien med friska tänder och tandkött minskar risken för att drabbas av infektiös 
endokardit. Däremot konstateras det att med stigande ålder ökar risken för att utveckla 
bakteriemi med sex procent årligen (a.a.).   

 
Forskare har funnit att personer som drabbats av akut hjärtinfarkt som samtidigt har en 
parodontit också har en högre nivå av C-reaktivt protein (CRP) än personer som har en god 
munhälsa med friskt tandkött. CRP är ett protein som ingår i immunförsvaret och förhöjs 
vid en inflammation eller infektion. Viktigt i denna studie är att de personer som undersöks 



12 
 

är rökfria och icke diabetiker vilket hade varit en komplicerande faktor. Det konstateras 
vidare att hypertoni är vanligare hos infarktpatienter med parodontit. Tidigare studier visar 
att personer med parodontit löper större risk att drabbas av hjärtinfarkt och högt blodtryck 
(Kodovazenitis, Pitsavos, Papadimitriou, Deliargyris, Vrotsos, Stefanadis & Madianos, 
2011).  

Risken att drabbas av respiratorisk sjukdom 
Förekomsten av orala samt respiratoriska bakterier i munhålan är en anledning till varför 
omvårdnadsrutiner och omvårdnadsplaner kring äldre personers munhälsa bör skärpas (El-
Solh, Pietrantoni, Bhat, Okada, Zambon, Aquilina & Berbary, 2004). 

Bassim, et al., (2008); El-Solh, et al., (2004); Watando, Ebihara, Ebihara, Okazaki, 
Takahasi, Asada & Sasaki, (2004) såg i sina studier ett samband mellan sämre munvård 
och aspirationspneumoni (a.a.). Slutsatsen är att god munvård minskar risken för att 
utveckla plack och bakterieansamlingar i munnen. Detta minskar i sin tur att aspirera 
skadliga bakterier och drabbas av pneumoni som i värsta fall kan leda till döden. Vidare i 
studien konstaterar Bassim, et al. (2008) vikten av att få hjälp med munhygienen, om 
personen i fråga inte klarar detta själv, detta minskar risken för att drabbas av pneumoni.   

 
Resultatet visar att luftvägsburna bakterier som finns i plack på tänderna är en stor 
smittkälla för att utveckla lunginflammation (El-Solh, et al., 2004). Ett högt mätvärde av 
plack tyder på att patienterna i denna studie har dålig munhygien. Författarna kom även 
fram till att patienter med tandprotes har mindre plack vilket minskar risken att drabbas av 
lunginflammation (a.a.). 

 
Ytterligare en studie tyder på att en god munvård kan minska risken för att insjukna i 
lunginflammation (Watando, et al., 2004). I denna undersökning konstaterades det att 
hostreflexen förbättrades markant efter 30 dagars utökad tandvård efter varje måltid. Den 
utökade tandvården utfördes av vårdpersonal. Anledningen till att hostreflexen förbättrades 
efter intensiv munvård är för författarna okänt (a.a.). Bassim, et al., (2008) såg ett tydligt 
samband mellan ett flertal riskfaktorer och risken för att utveckla lunginflammation. Dessa 
riskfaktorer var ålder, hygienförmåga och behovet av att få hjälp med munhygienen. 
Resultatet visar att personer som var i behov av att få hjälp med munhygienen hade fler 
munhälsoproblem. Detta medför en ökad risk för att dö i lunginflammation (a.a.). 

Resultatsammanfattning 
Följderna och konsekvenserna av en dålig munhälsa har visat att det kan resultera i 
sjukdomar i munhålan som i sin tur kan generera en rad olika sjukdomar. Dessa sjukdomar 
kan i värsta fall leda till döden för den äldre (Pradeep, et al., 2009; Grau, et al., 2004; 
Bassim, et al., 2008). Bristfällig munvård under en längre tid är den största anledningen till 
att de äldre utvecklar parodontit som är en riskfaktor till att utveckla respiratoriska 
sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar (Pradeep, et al., 2009; Grau, et al., 2004). Ett 
samband mellan dålig munhälsa och undernäring har även konstaterats, eftersom de äldre 
med en dålig munhälsa oftast äter en allt mer ensidig och energifattig kost. Personer som 
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inte var kapabla till att utföra sin egen munhygien löpte en avsevärt högre risk att drabbas 
av sjukdomar i munhålan (De Marchi, Hugo, Hilgert & Padilha, 2008).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva konsekvenser av en dålig munhälsa hos äldre 
personer för att öka kunskapen hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Som metod 
valdes att göra en litteraturöversikt, vilket ansågs vara den lämpligaste metoden för att 
kunna besvara studiens syfte. Denna metod valdes även på grund av tidigare erfarenheter 
om den valda metoden, vilket anses som en styrka. Författaren har valt att följa Fribergs 
(2012) metod om hur man utför en litteraturöversikt.  

 
Resultatet baserades på nio vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats, vilket kan ses 
som ett relativt lågt antal och en brist enligt Friberg (2012). Författaren inser att det finns 
en viss risk i att de kvantitativa artiklarna kan misstolkas, beroende på många tabeller och 
diagram. Trots detta faktum är enligt författaren resultatet tillförlitligt, beroende på 
författarens goda kunskaper inom det matematiska området där det ingår tolkning av 
diagram och tabeller. Däremot finns det alltid en risk att misstyda texter på främmande 
språk, där författarens kunskaper är mer begränsade. Ett stort antal av artiklarna som skulle 
kunna svara på studiens syfte var inte tillämpliga då de var äldre än tio år och bedöms vara 
inaktuella, eftersom forskningsarbetet enligt Östlundh (2012) ständigt förnyas och 
utvecklas. Ett flertal lämpliga artiklar fick exkluderas beroende på att de inte fanns 
tillgängliga i fulltext eller så var det en systematisk litteraturstudie (rewiev). Det fanns 
heller inte så mycket forskning som svarade på studiens syfte, vilket begränsade antalet 
artiklar till resultatet.  

 
Artiklarna söktes i databaserna CHINAHL och Medline (Pubmed), där ett stort antal 
artiklar har en vårdvetenskaplig inriktning. Henricsson (2012) menar att examensarbetets 
trovärdighet stärks genom att söka i databaser med omvårdnadsfokus, vilket ökar chansen 
att finna artiklar som är relevanta för studiens syfte (a.a.). Dock kan relevanta artiklar ha 
missats då endast två databaser använts vid artiklesökningen. Sökningen begränsades från 
2004 och fram till 2014. Detta för att författaren ville säkerställa att resultatet byggde på ny 
forskning. De valda artiklarna har granskats ingående, för att skapa sig en uppfattning om 
innehållet och analyserats ifall de svarar på studiens syfte. Alla artiklar var skrivna på 
engelska. Då författarens kunskap inom engelska var begränsad fanns det risk för viss 
feltolkning av de vetenskapliga artiklarna. För att missförstånd skulle undvikas översattes 
vissa termer och stycken till svenska. De nio artiklarna som användes i studien utfördes i 
Indien, Brasilien, USA, Grekland och Japan. Detta kan ses som en styrka, då resultatet 
tyder på ett starkt internationellt perspektiv. Vid analys av artiklarna kunde inga större 
skillnader hittas mellan de olika världsdelarna. Detta tyder på att problemet med parodontit 
och dess risker är väl känt inom forskningsvärlden globalt.  

 
Två artiklar som författaren ansåg var bra men inte svarade på studiens syfte fick 
exkluderas. Dessa två artiklar handlade om varför vårdpersonalen inte utförde munvården 
på de äldre personerna. I några av de valda artiklarna innehöll forskningsgruppen ett större 
åldersspann än det som författaren tänkte sig undersöka. Men resultatet visade trots detta, 
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att risken att drabbas av en allvarlig följdsjukdom när man lider av parodontit var 
signifikant högre hos de äldre. Av denna anledning inkluderades dessa artiklar i resultatet. 
De valda artiklar har blivit etiskt granskade, vilket författaren anser är en styrka, då 
uppsatsens trovärdighet till etiska principer styrks.  

 
Under datainsamlingen var en bibliotekarie behjälplig att utforma relevanta sökord och 
sökkriterier, då författaren på egen hand fann få vetenskapliga artiklar som svarade på 
studiens syfte. Östlund (2012) menar att man ska ta hjälp av den utbildade personalen om 
frågor och svårigheter dyker upp under informationssökningen. 

 

Enligt Friberg (2012) betyder överförbarhet att resultatet ses över ifall det är möjligt att 
studien går att använda sig av i andra situationer (a.a.). Författaren anser att resultatet 
skulle kunna vara överförbart i andra vårdsituationer där kunskap kan ha påverkan på 
vården, en sådan vårdsituation skulle kunna vara när en sjuksköterska ska vårda en 
palliativ patient. För att patienten ska få en så bra omvårdnad i slutskedet är det viktigt att 
sjuksköterskan minskar och lindrar lidandet i största möjliga utsträckning vad gäller torra 
slemhinnor, tandvärk och sjukdomar i munhålan.  

Resultatdiskussion 
Huvudfynden från denna studie bekräftar att parodontit är en riskfaktor för att utveckla en 
rad olika sjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och respiratoriska 
sjukdomar (Pradeep, et al., 2009; Grau, et al., 2004; Lockhart, et al., 2009; Kodovazenitis, 
et al., 2011; Bassim, et al., 2008; El-Solh, et al., 2004; Watando, et al., 2004). I resultatet 
framkommer det även att parodontit leder till viktminskning bland de äldre (De Marchi, et 
al., 2008; Weyant, et al., 2004). Denna konsekvens av en dålig munhälsa skulle kunna 
förebyggas om vårdpersonalen fick en bättre kunskap inom munvård. I en studie av 
Wårdh, et al. (2003) framkommer det att en stor del av vårdpersonalen som utför 
munhälsan på de äldre är ovetande om konsekvenserna med en dålig munvård (a.a.). 
Forskningsrapporterna och kunskapen om riskerna med dålig munvård måste nå ut till 
vårdpersonalen så de känner till riskerna av vad som kan hända om de inte utför en korrekt 
munvård. Detta av stor vikt för att förebygga ett lidande och minskat välbefinnande för den 
äldre personen. 
 
Resultatet av studien visar att risken att utveckla lunginflammation minskar markant vid 
extra munvård efter varje måltid (Watando, et al., 2004). Likheter har funnits i en studie 
som visar att lunginflammation, feberdagar och död orsakat av lunginflammation minskar 
hos patienter som erhöll extra munvård, där sjuksköterskor eller annan vårdpersonal 
borstar patientens tänder ungefär fem minuter efter varje måltid (Yoneyama, et al., 2002). 
Forskningsresultaten pekar på att bristfällig munvård på sikt leder till en ökad risk för 
följdsjukdomar och förtidig död.  
 
Det tycks behövas bättre kunskap inom vården för att god munhälsa hos äldre patienter ska 
kunna främjas. Ökad kunskap och utbildning leder till större förståelse och bättre attityd 
bland sjuksköterskorna, vilket i sin tur kan leda fram till en högre prioritet av munvården 
inom hälso- och sjukvården. 
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Det framkommer i uppsatsens resultat att äldre som har problem med sin munhälsa oftare 
är undernärda och äter en mer ensidig kost än individer med en bra munhälsa. De äldre i 
samhället har utan tvekan den största risken för att drabbas av undernäring. Åldrandet 
medför att vissa fysiologiska funktioner försämras vilket påverkar hälsan beroende på 
näringsbrist (De Marchi, et al., 2008). Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom (WHO, 1948). Ett gott 
näringstillstånd är nödvändigt för en god upplevd hälsa, för att förebygga sjukdomar samt 
att medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt (De Marchi, et al., 2008)). Inom all 
omvårdnaden finns det fyra begrepp som kan anses bärande: hälsa, sjukvård, miljö och 
människa (Eriksson, 1996). Detta innebär utifrån ett humanistiskt perspektiv att människan 
ses som en helhet och står i centrum. Det är viktigt för omvårdnad i alla former att den 
grundas på ett perspektiv som ger oss förutsättningar att kunna tillmötesgå människors 
behov av omsorg. Det betyder att både intuitiv kunskap, etiska, vetenskapliga och 
praktiska aspekter måste inrymmas (a.a.). Författaren konstaterar att människans såväl, 
kropp som själ måste ses och behandlas som en helhet, det är väl känt att somatiska 
sjukdomar kan generera psykisk ohälsa och att psykisk ohälsa kan leda till kroppsliga 
symtom. Munnen ingår i detta komplexa system och kan därför inte förbises av 
vårdpersonalen.  
 

Inom vården borde det vara naturligt att initiera en riktad utbildning för vårdpersonal om 
hur och varför munvård behöver prioriteras på äldre personer. Utbildningen kan lämpligen 
utföras av tandvårdspersonal med anledning att de har en större kompetens inom området. 
Det borde inom den moderna vården inte vara så att ekonomi, tidsbrist beroende på 
eventuellt dålig personaltäthet alternativt överbeläggningar ska påverka utförandet av 
munhälsovård. Dessutom är personalens engagemang på individnivå helt avgörande om 
vårdpersonalen ska lyckas att utföra en god munhälsovård. Detta ökar patientens 
välbefinnande och risken minskar för att drabbas av komplikationer beroende på en dålig 
munhälsa. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 
(2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att kunna identifiera och aktivt förebygga 
hälsorisker. Sjuksköterskan ska även ha förmåga att motverka komplikationer som följder 
av vård, sjukdom och behandling (a.a.).   
 
 
Författaren till detta arbete anser att det är viktigt för de äldre att de får uppleva KASAM. 
Att de får känna sig delaktiga i sin vård och att de får försöka själva med sin munvård. Om 
så inte är fallet utan att den äldre behöver hjälp och stöttning med sin munvård är det av 
största vikt att omvårdnadspersonalen finns till för att stötta upp och hjälpa till. Lindqvist, 
Lindqvist, Seleskog, Wårdh & von Bültzingslöwen (2012) menar att den äldre ska kunna 
känna sig trygga med den vård personen är i behov av och få den vård den behöver.  
 
Författaren till uppsatsen konstaterar att forskningen inom området munhälsa inte är så 
omfattande som den skulle behöva vara. Uppsatsen har påvisat att god munhälsovård leder 
till mindre risk att drabbas av följdsjukdomar.  
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Klinisk implikation och Konklusion 
Denna studie visar att en dålig munhälsa kan öka risken för att utveckla en rad olika 
sjukdomar som i värsta fall kan resultera i döden. Det är viktigt att bibehålla en god 
munhälsa hos de äldre så en god näringsstatus ska kunna upprätthållas samt att undernäring 
kan förebyggas. Vidare kan konstateras att det är av yttersta vikt att personal som vårdar 
äldre personer inser betydelsen för att utföra en optimal munvård. Forskningen inom 
området verkar för närvarande vara begränsat. Utökad forskning krävs för att få ett bättre 
statistiskt säkerställt resultat. En av slutsatserna skulle kunna vara att det behöver 
genomföras mer forskning inom området och att vårdpersonalen som utför munhygienen 
på de äldre bör få mer utbildning och kunskap så de på ett korrekt sätt kan utföra 
munvården.  
 
När god munhälsovård erbjuds och utförs kan man uppnå ett flertal positiva effekter. 
 
Ur ett patientperspektiv:  

• minskat lidande 
• mindre risk att drabbas av följdsjukdomar 
• minskar risken för en förtidig död 
• Ökad livskvalitén  

 
Författaren till uppsatsen anser att det borde vara lämpligt att utbildning i ämnet samt 
förståelse för vilka konsekvenser det kan leda till med bristfällig munvård borde vara högt 
prioriterade för samtliga inom hälso- och sjukvården. 
 

Genom att införa ett eget sökord i dokumentationen som skulle kunna heta munstatus, kan 
munvården bli en fast rutin att utföra på patienterna. På så vis kan munhälsan förbättras 
och därmed minskar risken för lidande och allvarliga följdsjukdomar. I sjuksköterskans 
omvårdnadsuppdrag ingår det att göra riskbedömningar på sina patienter när de kommer 
till en avdelning. Skulle man lägga till en riskbedömning som handlar om munstatusen kan 
man på så vis redan från början se och dokumentera om patienten har en dålig eller bra 
munhälsa. Utifrån detta kan vårdpersonalen sedan gå vidare och utföra åtgärder för att 
främja välmående och förebygga ohälsa. På så sätt kan munhälsan förbättras för patienten 
och eventuella konsekvenser förebyggas.  
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Bilaga 1 

Resultatartiklar 

 
Titel, Författare, 
Tidskrift, Årtal 

Syfte Metod Resultat 

Bassim, C. W., Gibson, G., 
Ward, T., Paphides, B. M. 
& DeNucci, D. J. 
 
Modification of the Risk of 
Mortality from Pneumonia 
with Oral Hygiene Care 
 
Journal of the American 
Geriatrics Society 
 
2008 

Undersöka sambandet 
mellan riskfaktorer och 
dödlighet i 
lunginflammation på ett 
äldreboende. 
 

En longitudinell studie där 
143 personer deltog. Urval 
slumpmässigt till 2 grupper, 
munvårdsgruppen 
(medelålder 76,56 ± 9,26) 
och gruppen där munvård 
inte gavs (medelålder 70,97 
±11,57). 
 

Personer vilka inte mottog 
munvård hade en 
tredubblad risk att drabbas 
av pneumoni. Trots att 
denna grupp i själva verkat 
hade mindre risk att 
drabbas av pneumoni, i 
jämförelse med 
munvårdsgruppens 
allmänna hälsa. 

De Marchi, R. J., Hugo, F. 
N., Hilgert, J. B. & Padilha, 
D. M. P. 
 
Association between oral 
health status and nutritional 
status in south Brazilian 
independent-living older 
people. 
 
Nutrition 
 
2008 

Att undersöka om oral 
status är associerad med 
risk för undernäring. 

Ett slumpmässigt urval 
gjordes bland 471 personer 
som var 60 år och äldre. 

Äldre personer som har en 
dålig munhälsa är mer 
benägna att drabbas av 
undernäring. 

El-Solh, A.A., Pietrantoni, 
C., Bhat, A., Okada, M., 
Zambon, J. Z., Aquilina, A. 
& Berbary, E. 
 
Colonization of Dental 
Plaques - A Reservoir of 
Respiratory Pathogens for 
Hospital-Acquired 
Pneumonia in 
Institutionalized Elders 
 
Journal of American 
Collage of Chest Physicans 
 
2004 

Att undersöka om 
kolonisering av dental plack 
är en reservoar av 
luftvägspatogener för 
sjukhusrelaterad 
lunginflammation hos äldre. 

I studien undersöktes 49 
personer som var svårt 
sjuka och krävde 
långtidsvård 

Placken innehåller många 
olika sorters bakterie och 
dessa kan leda till 
lunginflammation. 

Grau, A. J., Becher, H. B., 
Ziegler, C. M., Lichy, C., 
Buggle, F., Kaiser, C., 
Lutz, R., Bültmann, S., 
Preusch, M. & Dörfer, C. 
E. 
 
Periodontal disease as a 
risk factor for ischemic 
stroke. 
 
Journal of the American 
Heart Association 
 

Att undersöka om 
periodontal sjukdom är en 
riskfaktor för ischemisk 
stroke. 

Studien var en fall-
kontrollstudie, som bestod 
av totalt 771 personer (303 
personer, 300 
populationskontroller och 
168 sjukhuskontroller). 
Patienter undersöktes inom 
7 dagar efter en akut 
ischemisk stroke eller 
transitorisk ischemisk 
attack. Patienterna var 
mellan 18-75 år 

Personer som hade en 
allvarlig parodontit hade 
4,3 gånger högre risk att 
drabbas av stroke än de 
personer som hade en lätt 
parodontit eller ingen allas. 
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2004 
Kodovazenitis, G., 
Pitsavos, C., Papadimitriou, 
L., Deliargyris, E. N., 
Vrotsos, I., Stefanadis, C. 
& Madianos, P. N. 
 
Periodontal disease is 
associated with higher 
levels of C-reactive protein 
in non-diabetic, non-
smoking acute 
myocardial infarction 
patients 
 
Journal of Dentistry 
 
2011 

Att undersöka om 
parodontit är förknippat 
med högre nivåer av C-
reaktivt protein hos 
personer drabbas av en akut 
hjärtinfarkt. 

En fall-kontroll studie som 
bestod av 87 personer (47 
fall och 40 kontroll). I 
fallgruppen var 
medelåldern 69,6 ± 11,9. 
Medelåldern i 
kontrollgruppen var 67,9 ± 
10,9. 

Personer som har 
parodontit när de drabbas 
av en akut hjärtinfarkt hade 
förhöjda CRP-nivåer. 

Lockhaer, P. B., Brennan, 
M. T., Thornhill, M., 
Michalowicz, B. S., Noll, 
J., Bahrani-Mougeot, F. K. 
& Sasser, H. C. 
 
Poor oral hygiene as a risk 
factor for infective 
endocarditis – related 
bacteremia. 
 
The Journal of the 
American Dental 
Association. 
 
2009 

Att undersöka om en dålig 
munhygien eller 
tandsjukdomar är 
riskfaktorer för att utveckla 
bakteriemi efter 
tandborstning 

Placebo-kontroll studie där 
194 personer deltog. 
Personerna var mellan 18 – 
83 år. 

Personer som hade plack 
och tandsten hade en 
signifikant högre risk för att 
utveckla bakteriemi efter 
tandborstning. 

Pradeep, A. R., Hadge, P., 
Raju, P. A., Shetty, S. R., 
Shareef, C. N. & 
Guruprasad, C. N. 
 
Periodontitis  as a risk 
factor for cerebrovascular 
accident: a case-control 
study in the Indian 
population 
 
Journal of Periodontal 
Research 
 
2009 

Att undersöka om det finns 
ett samband mellan 
periodontal sjukdom och 
cerebrovaskulär sjukdom. 

En fall-kontrollstudie som 
bestod av 200 personer 
(100 fall och 100 kontroll). 
Inom 5 dagar efter 
personernas första akuta 
ischemiska attack 
undersöktes de. Personerna 
var mellan 32-68 år 

Hos de personer med en 
cerebrovaskulär sjukdom 
visade det sig att de 
personerna hade en 
betydligt svårare 
pariodontal infektion än 
personerna i 
kontrollgruppen. 

Watando, A., Ebihara, S., 
Ebihara, T., Okazaki, T., 
Takahashi, H., Asada, M. & 
Sasaki, H. 
 
Daily oral care and cough 
reflex sensitivity in elderly 
nursing home patients. 
 
Journal of American 
Collage of Chest Physicans 
 
2004 

Att undersöka effekterna av 
intensiv munvård hos 
personer med nedsatt 
hostreflex 

En fall-kontroll studie där 
59 personer ingick (30 fall 
och 29 kontroll). 
Personerna som ingick i 
studien var mellan 70 – 94 
år. 

Efter 30 dagars intensiv 
munvård i fallgruppen 
konstaterades det att 
hostreflexens känslighet 
förbättrades på de äldre 
personerna. 

Weyant, R. J., Newman, A. 
B., Kritchevsky, S. B., 

Att undersöka sambandet 
mellan parodontit och 

En longitudinell studie där 
1053 slumpmässiga 

Man såg ett samband 
mellan personer som hade 
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Bretz, W. A., Corby, P. M., 
Ren, D., Wessfeld, L., 
Rubin, S. M. & Harris, T. 
 
Periodontal disease and 
weight loss in older adults 
 
Journal of the American 
Geriatrics Society 
 
2004 

viktnedgång hos äldre 
personer. 

personer över 65 år valdes 
ut.  Deltagarna var 65 år 
och äldre. 

tandfickor på mer än 6 mm 
och viktnedgång hos de 
äldre personerna. 
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Bilaga 2 

Kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012)  

Granskning av kvantitativa artiklar 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat?  

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i 

 så fall beskriven?  
• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  
• Hur är metoden beskriven?  
• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

 exklusionskriterier)?  
• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
• Vad visar resultatet?  
• Vilka argument förs fram?  
• Förs det några etiska resonemang?  
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

 generaliserbarhet?  
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 

 antaganden?  
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Bilaga 3 

ROAG 

 


