


 

Blekinge Tekniska Högskola 

Sektionen för hälsa, HAL 
 
Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng 
Examensarbete 10 poäng 
 
Titel: Vårdpersonals uppfattning om munvård – Litteraturstudie- 
Författare: Daniel Rasmussen och Marie Robé 
 
Handledare: Christel Borg  Examinator: Ylva Hellström 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Munvård är en viktig del av omvårdanden för patienters välbefinnande. Daglig 
rengöring av tänder och munhåla är grunden till att förebygga olika sjukdomstillstånd. 
Undersökningar visar att kunskapen om munvård är låg hos vårdpersonal. 
Syfte: Syftet med studien är att belysa vårdpersonals uppfattning om munvård. 
Metod: En litteraturstudie har gjorts där fem artiklar ingår. En kvalitativ analysmetod har 
använts. 
Resultat: Resultatet visar på att vårdpersonal har uppfattningen att de fått för lite utbildning i 
munvård men att de ändå prioriterar munvård högt. Vårdpersonals utbildning har betydelse 
för hur de upplever att utföra munvård. 
Slutsats: Det behövs mer utbildning för vårdpersonal i området munvård och en manual för 
hur de ska utföra munvård. 
 
Nyckelord: munvård, munhälsa, vårdpersonal, omvårdnad  
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INLEDNING 
Munvård är troligen ett ofta bortglömt omvårdnadsproblem för äldre och svårt sjuka patienter 
som inte kan sköta sin munvård själva utan behöver hjälp under sin sjukhusvistelse. Det finns 
en risk att munnen inte får den vård och omsorg den behöver när en person vårdas på sjukhus 
och denna person inte själv kan utföra sin munvård eller bedöma sin munhälsa (Wårdh, 
Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2000). Traditionellt sett har munnen separerats 
från resten av kroppen - sjukvård och tandvård. Kunskapen om munnen och munhålans 
problem har därför fått begränsat utrymme i olika vårdutbildningar (Öhrn & Andersson, 
2006). Förhoppningsvis vet vårdpersonal i alla kategorier att en bra munhälsa är viktig. 
 
BAKGRUND 
Munvård 
Enligt Öhrn och Andersson (2006) är en effektiv daglig rengöring av tänder och munhåla 
basen för en god munhygien och för att förebygga olika sjukdomstillstånd, såsom karies 
(syraangrepp), gingivit (inflammation i tandköttet), parodontit (tandlossning pga 
inflammation i tandens stödjevävnader) och olika svampsjukdomar. Tandborste, tandstickor, 
mellanrumsborste och tandtråd är lämpliga hjälpmedel men också tungskrapa kan vara bra att 
använda. Tänderna ska tillföras fluor för att förebygga karies, vilket sker bäst genom en 
tandkräm som innehåller fluor men även genom andra fluorpreparat. En god salivsekretion 
har stor betydelse för munhålans hälsotillstånd och individens välbefinnande (Öhrn & 
Andersson, 2006). 
 
Öhrn och Andersson (2006) säger att såväl friska som sjuka människor, till exempel 
medvetslösa patienter, behöver regelbunden munvård. Bakteriebeläggningar växer på tänder 
och slemhinnor även på den som inte tuggar. Därför är en noggrann munhygien nödvändig 
även om patienten inte intar näring oralt. Munhygienen ska skötas på samma sätt på 
medvetslösa personer som på andra vårdtagare, med en extramjuk tandborste och muntork. 
Munhålan blir lätt uttorkad på en medvetslös individ och måste därför ofta fuktas med vatten 
och/eller saliversättningsmedel (Öhrn & Andersson, 2006). 
 
Konsekvenser av bristande munvård 
En dålig munhälsa kan enligt Andersson, Hallberg, Lorefält, Unosson och Renvert (2004) ge 
fysiska såväl som psykiska konsekvenser. Till de fysiska konsekvenserna hör inandning av 
mikroorganismer som kan ge aspirationspneumoni (lunginflammation). Ett samband mellan 
mikroorganismer i munhålan och lungsjukdomar hos gamla, svaga personer har noterats. 
Vidare finns ett samband mellan parodontit, hjärtsjukdomar och stroke. Minskad tuggförmåga 
påverkar nutritionsstatusen (Andersson, et al., 2004). Bevarandet av de egna tänderna och att 
tänderna kan bita ihop är det bästa sättet för en bra tuggfunktion och för en bra sönderdelning 
av maten. Tuggsvårigheter finns idag hos 5% av befolkningen i åldern 65-79 år och hos 10% 
av befolkningen på 80 år eller äldre (Öhrn & Andersson, 2006). 
 
En undersökning av Andersson, et al. (2004) visar på att kunskapen om munvård är låg hos 
vårdpersonalen. Konsekvensen av dålig munhygien kan leda till snabb tandlossning (Wårdh, 
Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2003). Produktionen av plack (en beläggning på 
tanden innehållandes bakterier) ökar hos gamla människor (Wårdh, et al., 2000). Det är 
sannolikt att dålig munvård eller ingen munvård alls får negativa konsekvenser för redan 
sköra patienter. De patienter som behöver mest hjälp får minst hjälp med sin munvård 
(Wårdh, et al., 2003). Många av patienterna som behöver hjälp med tandvården på sjukhus är 
äldre. Äldres hälsa har varit i fokus de senaste åren, men vikten av en bra munvård har sällan 
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varit uppe för diskussion. Denna patientgrupp känner inte alltid själva till sitt behov av 
munvård eller så ber de inte om hjälp (Wårdh, et al., 2000). 
 
Munnen, ett privat område 
Enligt Ahlborg, Alborn och Andersson (1994) är utförandet av munvård på en annan 
människa kanske den allra svåraste uppgiften att utföra då vårdtagaren inte vill medverka. En 
del människor skäms för att de inte har rena och fina tänder eller för att de t ex har tandprotes. 
Andra är rädda för att det kommer att göra ont under munvården och spänner då läppar och 
kinder. Vid ett oväntat intrång i vårdtagarens intimitetszon kan hon eller han reagera med 
aggression eller tillbakadragande (Ahlborg, et al., 1994). Därför måste den som ska utföra 
munvården förklara för vårdtagaren vad som skall hända och varför. Var och en som vårdas 
har rätt till värdigt bemötande och självbestämmande (Öhrn & Andersson, 2006). All 
omvårdnad innebär en relation som bygger på tillit mellan vårdtagare och vårdpersonal. När 
det gäller hjälp med intimhygienen är det särskilt viktigt att vara uppmärksam och lyhörd på 
vårdtagarens behov och att visa respekt och omtanke (Ahlborg, et al., 1994). För många 
människor är munnen en intim del av kroppen, något som individen själv skall klara av (Öhrn 
& Andersson, 2006). 
 
Munnens normala åldrande 
Wårdh och Sörensen (2005) säger att det finns flera orsaker till en ökning av antalet patienter 
som är i behov av vårdpersonals hjälp med tandvård. En ökad livslängd innebär många gånger 
sämre funktioner och att de behöver hjälp med ADL (Activities of Daily Living). Kroniska 
sjukdomar ökar liksom användandet av läkemedel, samtidigt ökar antalet personer som har 
kvar sina egna tänder (Wårdh & Sörensen, 2005). Den kommande äldre generationen är 
dessutom mer van vid regelbunden tandvård, som att gå till tandhygienist. De kommer 
troligen att anse hjälp med munhygienen som en naturlig del av omvårdnaden, när den egna 
förmågan att sköta sin munhygien har förlorats (Wårdh & Sörensen, 2005). Vårdpersonalens 
arbete innebär, förutom att hjälpa till med tandborstning av egna tänder och löständer, också 
att sköta tandkronor och implantat (Wårdh & Sörensen, 2005). 
 
Enligt Ahlborg, et al. (1994) är tändernas mest påtagliga åldersförändring slitage på tändernas 
tuggytor. I sällsynta fall kan nötningen på tändernas tuggyta vara så stor att det behövs 
åtgärdas. Tänderna ändrar färg med stigande ålder och blir då en aning mörkare. Pulparummet 
som finns inne i tanden och innehåller nerver och blodkärl, blir under livets åldrande mindre 
på grund av förkalkning. Detta är en bidragande orsak till att känsligheten i tänderna hos äldre 
personer minskar med åren. Hos många äldre kan tänderna även se längre ut, vilket beror på 
att tandköttet dragit sig tillbaka och blottlagt rotytorna (Ahlborg, et al., 1994). 
 
Orsaker till sjukliga förändringar i munnen 
Ahlborg, et al. (1994) säger att människor som uppnått en mycket hög ålder, eller svårt sjuka 
människor, har ett försämrat immunförsvar. Detta innebär en minskad motståndskraft mot 
tandsjukdomar och infektioner i munnens slemhinnor. Bristande munhygien kan förklaras 
med att många äldre och svårt sjuka kan ha funktionsstörningar i t ex händer och armar, eller i 
ansiktets och munnens muskler. Nedsatt syn kan också vara en bidragande orsak. Brist på eget 
initiativ till egen munvård kan bero på psykiska störningar. Även kostvanor kan ligga bakom 
en sämre munhälsa. Muntorrhet drabbar många äldre på grund av sjukdomar eller mediciners 
påverkan på salivkörtlarna. Andra skäl till att salivmängden minskar hos äldre kan vara 
näringsbrist, lågt vätskeintag eller dålig tuggförmåga. Störningar i munmotoriken eller 
känselbortfall i munnen kan vara en följd av en hjärnskada, exempelvis stroke. Detta leder till 
att munhålans självrengöring blir sämre. Andra bakomliggande faktorer till rodnader, 
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svullnader, sår och vita förändringar kan vara virusinfektioner, överkänslighetsreaktioner av 
olika slag eller skavsår från trasiga tänder eller skavande tandproteser (Ahlborg, et al., 1994). 
 
Munhålans kondition påverkas vid många olika sjukdomstillstånd och olika medicinska 
behandlingar (Öhrn & Andersson, 2006). Bland de vanligaste sjukdomstillstånden som kan 
påverka munhälsan finns stroke, diabetes och demens. Dessa sjukdomstillstånd är alla vanligt 
förekommande bland den äldre befolkningen, vilka ofta vårdas på institution och ofta har 
olika symtom i munhålan. (Öhrn & Andersson, 2006). 
 
Salivsekretionen har betydelse för ätandet på så sätt att den smörjer tuggan, påbörjar 
matspjälkningen, forslar bort matrester och underlättar för sväljning. Minskningen av 
salivsekretion som leder till muntorrhet kommer naturligt med ålder, men kan även komma 
genom sjukdom eller läkemedel (Öhrn & Andersson, 2006). Enligt Andersson, et al. (2004) 
hade 64% av 161 äldre som vårdades på sjukhus för rehabilitering, problem med muntorrhet. 
Sväljningssvårigheter kan uppkomma vid för torr mat och om den inte är tillräckligt 
sönderdelad. Ökad törst, försämrad smakupplevelse, känslighet för sura smaker och kryddad 
mat är andra symtom som kan uppstå vid minskad salivsekretion. Enligt Öhrn och Andersson 
(2006) kan svampinfektion i munnen också vara en anledning till varför det kan vara svårt att 
svälja. Med en god munhygien och tandvård följer en bättre andedräkt och ett trevligare 
utseende i munnen, vilket är betydelsefullt även för den som är gammal eller sjuk. En frisk 
mun underlättar såväl ätande och nutrition som kommunikation (Öhrn & Andersson, 2006). 
 
Behovet av munvård för vårdtagare i livets slutskede är stort (Öhrn & Andersson, 2006). 
Bakteriebeläggningar växer på tänder och slemhinnor även på den som inte tuggar. En 
noggrann munhygien är därför viktig även om vårdtagaren inte intar näring oralt. Munhygien 
ska därför ske på samma sätt som för andra vårdtagare (Öhrn & Andersson, 2006). 
Munvård är en av de mest basala sjuksköterskeuppgifterna och patienter i palliativ vård är 
speciellt känsliga för problem i munhålan. Det är viktigt att vårdpersonal förstår vikten av sin 
centrala roll i att ge en god munvård. Utbildning och träning är det viktiga i denna process 
(Lee, White, Gill, Smart, McEwan, Chilton & Pickering, 2001). Andra utsatta patientgrupper 
när det gäller munvård är patienter med diabetes, cancerpatienter, intensivvårdspatienter, 
patienter med neurologiska sjukdomar och hjärtsjuka patienter (Öhrn & Andersson, 2006). 
 
Teoretisk referensram 
Doris Carnevali (1999) har utvecklat en modell som kallas Dagligt liv <-> Funktionellt 
hälsotillstånd ( DL <-> FH). Denna modell används som teoretisk referensram i denna 
litteraturstudie eftersom det krävs en viss struktur för att beskriva olika problemområden, 
exempelvis munvård. 
 
Omvårdnadsfilosofin är uppbyggd kring omvårdnadsprocessen. Den huvudsakliga tanken är 
att sjuksköterskor bedömer patienter för att identifiera aktuella och potentiella problem 
relaterade till deras hälsa, och att de genom dessa kliniska slutsatser fastställer mål för 
omvårdnaden och därefter utformar en handlingsplan för patienten. På så sätt kan aktuella och 
potentiella hälsoproblem lösas och förhindras. Omvårdnadsdiagnosfilosofin förutsätter 
således omvårdnadsprocessen (Carnevali, 1999). 
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Omvårdnadsprocessen, en förklaring: 
• Bedömning (datainsamling) 
• Problemidentifiering (omvårdnadsdiagnos) 
• Planering (inklusive identifiering av mål och åtgärder) 
• Genomförande (omvårdnadsintervention) 
• Utvärdering. (Carnevali, 1999). 

 
Carnevali (1999) menar att dagligt liv och funktionellt hälsotillstånd integrerar med varandra. 
Med funktionellt hälsotillstånd menas individens hälsostatus för en viss tid enligt Carnevali 
(1999). Detta tillstånd kan ändras med tiden och är inte statiskt. Det dagliga livet påverkar hur 
individen måste fungera och ställer då krav på individens funktionella förmåga. Den 
funktionella förmågan påverkar i sin tur individens möjlighet att leva sitt dagliga liv. Om 
sjuksköterskan ska använda sig av denna modell måste hon ta hänsyn till båda dessa faktorer. 
Förhållandet mellan det dagliga livet och den funktionella förmågan kan liknas som vikter i 
en vågskål. Väger de lika kan en god livskvalitet uppnås med hjälp av individens inre och 
yttre resurser.  
 
Enligt Carnevali (1999) är inte hälsa detsamma som frånvaro av sjukdom, utan har endast att 
göra med om det finns en balans mellan krav och resurser, såväl yttre som inre. I Carnevalis 
(1999) DL <-> FH-modell står den funktionella förmågan för de inre resurser individen har 
för att tackla de krav som finns i det dagliga livet. 
 
Inre resurser kan t ex vara styrka, kunskap, kommunikation (Carnevali 1999). 
 
Till yttre resurser hör de som finns utanför individen. Dessa kan vara avgörande när det gäller 
att uppnå balans i det dagliga livet. De yttre resurserna, t ex miljö, material och hjälpmedel, 
bör övervägas när sjuksköterskan samlar in data om individen (Carnevali, 1999). 
 
Enligt Carnevalis DL <-> FH kan modellen vara till hjälp då vårdpersonal ska bistå 
vårdtagare vid munvård. Vårdtagarnas funktionella hälsotillstånd är ibland så begränsat att det 
stör deras dagliga liv och välbefinnande. 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att belysa vårdpersonals uppfattning om munvård. 
 
METOD 
Studien har gjorts som en litteraturstudie för att samla den kunskap som finns i ämnet, genom 
att vetenskapliga artiklar sökts och analyserats. Artiklarna har hittats genom olika databaser 
för artiklar publicerade i medicinska och omvårdnadstidskrifter. De databaser som använts har 
varit Academic Search Elite, CINAHL, ELIN och Medline/PubMed. 
 
En litteraturöversikt handlar om att skapa en systematisk översikt över kunskapsläget inom ett 
visst avgränsat område inom allmänsjuksköterskans verksamhetsområde. Det innebär att ta 
reda på befintlig forskning inom ett speciellt område för att få en uppfattning om vad som 
studerats och vilka metoder eller teoretiska utgångspunkter som använts. Översikten baseras 
på ett systematiskt val av texter inom ett avgränsat område. Den valda litteraturen 
kvalitetsgranskas och analysers, vilket resulterar i en beskrivande översikt av 
området/forskningsproblemet (Friberg, 2006). 
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Medline är den primära databasen för National Library of Medicine och den innehåller 
referenser inom bland annat områden som medicin och omvårdnad. Medline innehåller 
artiklar från ett stort antal tidskrifter och uppdateras dagligen, därför kan antalet träffar vara 
förändrat vid olika söktillfällen. Medline kan genomsökas för vetenskaplig litteratur med 
hjälp av olika sökmotorer där Pubmed är den största (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 
Genom att först hitta engelska MeSH-termer med anknytning till ämnet munvård och sedan 
kombinera dessa ord med hjälp av Booleska sökoperatörer, har genom Pubmed hittats ett 
antal artiklar, varav fyra artiklar valts ut som relevanta för ämnet (Bilaga 1). Booleska 
sökoperatörer är ord som kombinerar söktermer på olika sätt. Booleska sökoperatören AND 
fokuserar sökningen till ett mer avgränsat område (Willman, et al, 2006). Därför har Booleska 
sökoperatören AND använts i artikelsökningen för denna studie. MeSH-termerna som använts 
i Pubmed är: oral, oral care, hygiene, oral hygiene, hospital, hospital in, nursing, nursing care 
och attitudes. Engelska ordet ”lack” (=brist) lades också till i en sökordskombination. 
 
I CINAHL användes sökorden oral, hygiene, hospital in, nursing care och attitudes 
tillsammans med Booleska sökoperatören AND (Tabell 1). Samma tre artiklar hittades som 
valdes ut i Pubmed. 
 
Vid sökning i Academic Search Elite och ELIN användes sökorden oral, hygiene och nursing 
care med den Booleska sökoperatören AND. I dessa databaser gav samma sökord få relevanta 
träffar varav en artikel valdes ut. Dessutom hittades en artikel som redan valts ut i Pubmed. 
Kombinationerna av sökorden framgår i Tabell 1. 
 
Totalt valdes 5 artiklar ut. De artiklar som inte valdes ut för analys passade inte syftet för 
studien. 
 
Inklusionskriterier 
Vetenskapliga artiklar publicerade i tidskrifter från 1997 och framåt, som handlar om 
sjukvårdspersonals kunskaper om, prioriteringar av och attityder till att utföra munvård på 
patienter vid sjukhusvistelse. Studien inriktar sig på vårdpersonal som arbetar på 
sjukhusavdelning. 
 
Exklusionskriterier 
Artiklar skrivna på annat språk än engelska och svenska har exkluderats. Dock hittades inga 
vetenskapliga artiklar skrivna på svenska, som passade med syftet för denna studie. 
Artiklar som enbart handlar om vård på hospice har exkluderats. Artiklarna har begränsats till 
att handla om vuxna. 
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Tabell 1, Sökord i databaser 
Academic Search Elite     
Artiklar publicerade tidigast 1997   
  oral 29316 
  oral AND hygiene 2025 
  oral AND hygiene AND nursing care 8 
Urval   1 
   
ELIN     
Artiklar publicerade tidigast 1997   
  oral 98123 
  oral AND hygiene 1681 
  oral AND hygiene AND nursing care 46 
Urval   (1*) 0 
   
CINAHL     
Artiklar publicerade tidigast 1997   
  oral 29577 
  oral AND hygiene 2059 
  oral AND hygiene AND hospital in 0 
  oral AND hygiene AND nursing care 157 
 oral AND hygiene AND nursing care AND attitudes 38 
Urval  (3**) 0 
   
Pubmed     
Artiklar publicerade tidigast 1997   
  oral 164848 
  oral AND hygiene 4348 
  oral AND hygiene AND hospital in 218 
  oral AND hygiene AND hospital in AND nursing care 40 
Urval   3** 
  oral hygiene AND nursing care 186 
  oral hygiene AND nursing care AND attitudes 33 
Urval  0 
  oral care 17057 
  oral care AND hospital 2437 
  oral care AND hospital AND lack 96 
  oral care AND hospital AND lack AND nursing 17 
Urval   1 
   
Totalt urval  5 

*Öhrn, Wahlin & Sjödén (2000) också hittad i CINAHL och Pubmed, se **. 
** Samma artiklar i båda sökningarna (Furr, Binkley, McCurren & Carrico (2004), Jones, Newton & Bower 
(2004) och *). 
 
Analys 
Analysen av de fem vetenskapliga artiklarna har gjorts genom att använda en innehållsanalys 
utformad av Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalysen bygger på en analysprocess 
som består av fem steg; att välja ut meningsenheter, koda, subkategorisera, kategorisera och 
dela in i teman. Dessa steg gjordes gemensamt för att därefter komma fram till ett resultat. En 
meningsenhet är relevant information som valts ut ur en artikel då den belyser vad artikeln 
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handlar om. Således valdes meningsenheter ut ur artiklarna. Dessa meningsenheter översattes 
till svenska, därefter kondenserades och kodades meningsenheterna för att bilda kategorier. 
De meningsenheter som inte kom med i analysen valdes bort för att de inte passade studiens 
syfte. Kategorierna växte fram genom diskussioner som utgick från syftet. Tre kategorier 
utkristalliserade sig ur de analyserade artiklarna – kunskap/utbildning, prioritering och känslor 
(Bilaga 2). 
 
Att kategorisera är det huvudsakliga kännetecknet i förfarandet av kvalitativ innehållsanalys. 
En kategori är en gruppering av innehåll med liknelser (Graneheim & Lundman, 2004). 
Kategoriseringen har gjorts genom att diskutera vad artiklarna verkligen handlar om och på så 
sätt komma fram till huvudinnehållet i dem. 
 
RESULTAT 
Vårdpersonals kunskap/utbildning om munvård 
En artikel av Jones, et al., (2004), visar att av 103 sjuksköterskor som arbetade på 
intensivvårdavdelning hade 62% fått någon slags utbildning i att bedöma munvårdsbehov, 
74% hade fått utbildning i metoder för att utföra munvård, medan 23,5% inte hade fått 
utbildning i något av det. 
 

“More than half of the nurses requested initial/further training in oral care” 
(Jones, et al., 2004, p. 72). 
 

De som hade fått utbildning nyligen, efterfrågade mer information inom tre områden; 
bedömning och diagnostisering, munvårdsmetoder och produkter för att utföra munvård samt 
den senaste forskningen (Jones, et al., 2004). 
 

“Most nurses simply wanted to be up-to-date on assessing oral needs and oral 
care procedures and some specifically requested details of recent studies on 
which o support their oral care practice” (Jones, et al., 2004, p. 72). 

 
I en annan studie, av Southern (2007), hade 11% av allmänsjuksköterskorna och 19,4% av 
cancersjuksköterskorna varit på uppföljningsutbildning i munvård under det senaste året. 
 

“A need for continuous education for nurses working in the oncology setting 
was reported by 94,5% of all respondents” (Southern, 2007, p. 634). 

 
Av de 72 sjuksköterskor som svarade på Southerns (2007) undersökning tyckte 61,1% att en 
guide för att utföra bedömningar av munstatus skulle vara användbar. 
 
Vårdpersonals prioritering av munvård 
Artiklarna i denna studie visar att sjuksköterskor generellt tycker att munvård till patienterna 
är en viktig del i omvårdnaden. 
 

“All the respondents thought that oral care was important…” (Öhrn, et al., 
2000, p. 26). 

 
I undersökningen av Jones, et al., (2004), ombads sjuksköterskorna att bedöma vilken prioritet 
de gav munvård till intensivvårdspatienter, genom att gradera från 1 till 10, där 1 var lägsta 
prioritet och 10 högsta prioritet. Munvård hamnade på fjärde plats av fem olika 
omvårdnadsområden, på 7,98 poäng. Vård relaterad till anledningen att de var inlagda på 
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IVA, personlig hygien och skötsel av tarmfunktion kom före munvård. Av de fem områdena 
hamnade vård relaterat till ögonen efter munvård i tabellen. Dock skiljde det inte så mycket 
poängmässigt mellan prioriteringen av de olika vårdområdena, utan genomsnittligt gavs 
munvård ungefär samma prioritering som annan personlig omvårdnad. 13,5% av de 
tillfrågade sjuksköterskorna gav munvård låg prioritering (4-6 poäng). Bedömning av 
patienternas munhålor gjordes minst en gång per dag av 75,5% av de tillfrågade 
sjuksköterskorna och av dessa gjorde 64% bedömning två gånger dagligen, enligt Jones, et al. 
(2004). 
 
Furr, et al. (2004) säger i sin artikel att ju högre munvård prioriteras, desto bättre blir 
utförandet. I en artikel av Kinley och Brennan (2004) tycker vårdpersonalen att desto högre 
kunskap de har om munvård desto bättre utförs munvården. I en undersökning av Southern 
(2007) svarade 82,1% att de rekommenderade daglig undersökning av patienters munhåla, 
medan 65,1% sa att de gjorde undersökningen varje dag. Undersökning oftare än en gång per 
dag gjordes av 16,6%. 

Vad det gällde uppfattningar om den tid som fanns avsatt till att utföra munvård visar 
Southerns (2007) artikel att drygt hälften av dem som svarade på undersökningen var nöjda 
med den tid som fanns för munvård. Snarlika resultat hittas hos Öhrn, et al. (2000) där 47% 
rapporterade att de hade tillräckligt med tid. 

“A total of 58,3% reported that they were satisfied with the time available for 
giving oral care, 16% were completely satisfied, 13,9% were neither satisfied 
nor dissatisfied, and 11,1% were dissatisfied with the time available for oral 
care” (Southern, 2007, p. 636) 

Vårdpersonals känslor kring munvård 
Vårdpersonals uppfattning om att diskutera munvård med patienter och att utföra munvård på 
patienter tenderade att vara relaterat till vilken utbildning de hade. De som hade mer 
utbildning i ämnet utförde oftare munvård och undersökningar, och kände sig bekvämare med 
att prata om munvård (Öhrn, et al., 2000). 
 
Furrs, et al. (2004) undersökning visar att ju mer tid avsatt till munvård, desto mindre 
obehagligt tycker sjuksköterskor att det är att utföra och att om sjuksköterskorna tycker att de 
har tillräckligt med tid att utföra munvård så blir utförandet bättre. 
 
I Öhrns, et al. (2000) artikel uppgav 28% att de kände obehag vid utförande av munvård. Det 
var fler undersköterskor än sjuksköterskor som kände obehag. 
 

“A total of 45% objected to examining the oral cavity and stated patient 
integrity as the main reason. Their reasoning was that patients were young, or 
that they wanted patients to ask for an examination or to point out a problem in 
the oral cavity before examination. Those who objected to performing oral 
examination felt significantly more uncomfortable to discuss oral hygiene than 
those who did not” (Öhrn, et al., 2000, p. 27).  

 
Southerns (2007) undersökning visar att mer än hälften av dem som svarade kände sig 
bekväma i att undersöka en patients munhåla. Hälften av dem som svarade kände sig också 
bekväma i att prata om orala problem. 
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
En litteraturstudie gjordes för att få en överblick av vad som finns forskat i ämnet. En 
litteraturstudie kan ligga till grund för en empirisk studie. Insamlingen av litteratur för studien 
gjordes systematiskt och noga. Trots det var det svårt att hitta artiklar som direkt stämde 
överens med syftet, men de artiklar som hittats är relevanta och deras resultat säger samma 
sak. Då sökningen endast resulterade i artiklar med kvantitativ forskningsansats är det möjligt 
att denna studie blivit annorlunda med kvalitativa artiklar. Några kvalitativa artiklar kunde 
dock ej finnas. Om sökningen hade omfattat fler databaser, eller fler sökord, hade kanske fler 
relevanta artiklar hittats. På grund av språkliga begränsningar kan texterna ha feltolkats i 
något avseende. Artiklarna är från västvärlden. Inga artiklar från andra delar av världen blev 
funna, därför utgås i studien endast från västvärldens perspektiv vilket speglar västerländska 
förhållanden. Det är troligt att artiklar från andra delar av världen skulle visat ett annat 
resultat. 
 
Analysmetoden är enligt Graneheim och Lundman (2004). Det är möjligt att denna 
analysmetod inte varit den bästa när det gäller de utvalda kvantitativa artiklarna, men den 
användes eftersom en beskrivning av dessa artiklar önskades. En annan metod borde ha 
diskuterats men det fanns inte utrymme för det. Analysen gjordes var för sig. Det gjorde att 
olika meningsenheter kunde tas ut och diskuteras. De meningsenheter som inte var tillräckligt 
nära syftet förkastades. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar på att vårdpersonal uppfattar sin kunskap om munvård som 
otillfredsställande. I alla artiklar framkommer att vårdpersonalen tycker att de fått för lite 
utbildning i munvård i sin grundutbildning. Wårdhs (2001) Southerns (2007) artiklar visar att 
vårdpersonal efterfrågar en skriftlig guide för att undersöka munhålan. Det finns en 
vedertagen guide som heter ROAG (Revised Oral Assessment Guide) som används t ex i 
Sverige (Bilaga 3), dock i alltför liten utsträckning enligt Öhrn (2006). Det är rimligt att anta 
att om ROAG använts mer i vården skulle hälsoproblem upptäckas tidigare och inte skapa 
vårdlidande för patienten. Lee, et al. (2001) menar att utbildning och träning är grunden till att 
vårdpersonal förstår vilken central roll de har i att bistå patienter med munvård. 
 
Denna studie visar att munvård anses vara högt prioriterat, vilket var ett överraskande resultat. 
Wårdh, et al. (2000) skriver i sin artikel att en tidigare undersökning visat att munvård hade 
en låg prioritering i omvårdnad. En orsak till de skilda resultaten kan antas vara att det har 
gått några år mellan artikeln av Wårdh, et al. (2000) och artiklarna som analyserats i denna 
studie. En majoritet av dem som svarat på undersökningarna i artiklarna prioriterade munvård 
högt, vilket visar att det inte är den primära orsaken till varför munvård ibland förbises. 
Vårdpersonalen tyckte också till stor del att det fanns tillräckligt med tid för munvård. 
Bedömningar av patienters munhålor gjordes i många fall minst en gång per dag, ibland 
oftare. Det visade sig också att ju mer kunskap vårdpersonalen har om munvård har desto 
bättre blir utförandet av munvård. 
 
En minoritet kände obehag vid att utföra munvård och att tala med patienterna om munvård 
och orala problem. Det visade sig att kunskap om munvård har betydelse också för hur 
vårdpersonalen känner sig till mods vid utförandet. Dessutom visade resultatet att ju mer tid 
för munvård desto mindre obehagskänslor för vårdpersonalen. Resultatet bekräftas av Öhrn 
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och Andersson (2006) som menar att utförandet av munvård kanske är den svåraste 
omvårdnadsuppgiften p g a att munnen är ett så intimt område. 
 
Utifrån resultatet skulle vi rekommendera att Carnevalis (1999) DL<->FH-modell, 
tillsammans med en guide som t ex ROAG används som en hjälp för vårdpersonalen att 
identifiera patientens problem och behov. Genom att också ge patienten information om vad 
som görs vid munvård kan vårdpersonalen undvika att känna att de inkräktar på patientens 
integritet. 
 
Slutsats 
Att munvård är en viktig del i sjuksköterskans omvårdnadsuppgifter verkar de flesta som 
svarat på valda undersökningar vara överens om. Likaså att munvård prioriteras högt i 
omvårdnaden. Sjuksköterskor har i stor utsträckning uppfattningen att det som hindrar att 
munvård utförs regelbundet och på rätt sätt, är bristen på kunskap och utbildning. Många i 
vårdpersonalen efterfrågar någon slags riktlinjer att följa både vid undersökning av munhålan 
och vid utförandet av munvården. Riktlinjer som t ex ROAG skulle kunna vara till stor hjälp 
(Bilaga 3). Gemensamma riktlinjer för munvård på varje avdelning vore önskvärt. 
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Bilaga 1, Sammanställning av artiklar använda i denna litteraturstudie   
      

Författare, tidskrift, land År Titel Metod Syfte Resultat 
       
Furr, L.A., Binkley, C.J., 2004 Factors affecting quality of Kvantitativa frågeformulär  Undersökning av hur  Resultatet visade att sjuksköterskors 
McCurren, C. & Carrico, R.   oral care in intensive till personal på intensivvårds- sjuksköterskors bakgrund,  munvårdsutbildning, att ha tillräckligt  
    care units avdelningar i USA. utbildning och attityder samt  med tid att tillgodose vård, att prioritera 
Journal of Advanced nursing,       sjukhusfaktorer, påverkar munvård och att inte uppleva munvård 
48, (5), p. 454-462     N=556 munvård på intensivvårds-  som obehagligt hade direkta effekter 
        avdelningar. på kvaliteten på utförd munvård. 
USA           
      
Jones, H., Newton, J.T. &  2004 A survey of the oral care Frågeformulär till sjuksköterskor Att beskriva sjuksköterskornas Resultatet visade att över hälften 
Bower, E.J.   practices of intensive care på två intensivvårdsavdelningar prioritering av munvård, deras  av sjuksköterskorna fått utbildning i  
   nurses för vuxna på ett sjukhus i kunskap om och vana vid att göra munhälsa och 75% fått träning i munvård. 
Intensive and Critical Care Nursing,     London. bedömningar av munvårdsbehov Nästan alla sjuksköterskor bedömde sina 
20, p. 69-76       och vilka metoder de använde. patienters mun kontinuerligt. Men bara 
      N=103   25% använde sig av avdelningens egna  
Storbritannien         riktlinjer. 
      
Kinley, J. & Brennan, S.  2004 Changing practice: use of Utvärdering av introducering Att införa en standardisering och  Resultatet visade på ett förslag till 
    audit to change oral care av munvårdsprotokoll på dokumentering av munvård för att  utveckling på alla områden vad det gäller 
International Journal of   practice en palliativ vårdavdelning. säkra att munvård utförs på bästa munvård. 
Palliative Nursing, 10, (12),       sätt.   
p. 580-587     Utvärderingen är baserad på.     
      anteckningar om 50 patienter.     
Storbritannien           
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Southern, H. 2007 Oral care in cancer Frågeformulär till  Att beskriva sjuksköterskors De som svarade hade inte fått konkret 
    nursing: nurses' knowledge allmän- och cancersjuk- kunskap och utbildning i relation utbildning i munvård under sin grundut- 
Journal of Advanced Nursing,   and education sköterskor anställda på ett  till utveckling av munvård och bildning och deras kunskaper om munstatus, 
57 (6), p. 631-638     onkologicenter. munhälsa för patienter som tecken och symtom på avvikelser 
        genomgår cancerbehandling. var inte adekvata. Munvård hade hög 
Irland     N=72   prioritering. Otillräckligt stöd hos 
          sjukhustandläkare för patienter som  
          genomgick cancerbehandling. 
      
Öhrn, K.E.O. Wahlin, Y-B. &  2000 Oral care in cancer nursing Sjuk- och undersköterskor  Att beskriva utbildning om munvård, Både sjuk- och undersköterskor uppgav  
Sjödén, P.-O.     svarade på semistrukturerad  egenbedömning av kunskap om  ett behov av kontinuerlig utbildning i 
European Journal of Cancer Care, 9,     intervju i form av  munvård, attityder till munvård munvård. 18% kände sig obekväma  
p. 22-29     frågeformulär med öppna  och utförd munvård bland med att prata munvård med patienterna. 
      svar. svenska sjuk- och undersköterskor    
Sverige       som har hand om cancerpatienter.   
      N=137     
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Bilaga 2, Meningsenheter och kategorier 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori 
All the respondents 
thought that oral 
care was important 
for patients with 
these cancers and 
indicated one or 
more reasons. 

Alla som svarade tyckte att 
munvård var viktigt för 
patienter med dessa 
cancerformer (lungcancer, 
maligna blodsjukdomar 
och cancer i huvud och 
nacke) och uppgav en eller 
flera anledningar. 
 

Alla tyckte att 
munvård var 
viktigt. 

Viktigt. Prioritering. 

Eighteen per cent 
felt uncomfortable to 
ask their patients 
regarding oral 
hygiene. There was a 
significantly higher 
proportion of 
enrolled nurses 
(28%) than nurses 
(12%) who felt 
uncomfortable. 
 

Arton procent kände sig 
obekväma med att fråga 
sina patienter om 
munhygien. Det var en 
signifikant högre del av 
undersköterskor än 
sjuksköterskor som kände 
sig obekväma. 
 

Arton procent 
kände sig 
obekväma med 
att fråga om 
munhygien. 

Obekvämt. Känslor. 

Those who 
performed oral 
examination 
frequently felt more 
comfortable to 
discuss oral hygiene 
than those who did 
not... …Those who 
felt uncom-fortable 
estimated their 
knowledge on 
several oral hygiene 
issues to be 
significantly less 
than those who did 
not. 
 

De som utförde orala 
undersökningar 
regelbundet kände sig mer 
bekväma i att diskutera 
munhygien, än de som inte 
gjorde det utförde 
undersökningar. De som 
kände sig illa till mods 
uppskattade sin kunskap i 
flera munhygiensfrågor, 
som signifikant lägre än de 
som inte gjorde det. 
 

De som utförde 
orala 
undersökningar 
regelbundet 
kände sig mer 
bekväma. 

Bekvämt. Känslor. 

A total of 45% 
objected to 
examining the oral 
cavity and stated 
patient integrity as 
the main reason. 
Their reasoning was 
that patients were 
young, or that they 

Totalt 45% motsatte sig att 
undersöka munhålan och 
angav patientens integritet 
som huvudorsak. Deras 
motivering var att patienten 
var ung, eller att de ville att 
patienten skulle be om en 
undersökning eller peka ut 
ett problem i munhålan 

45% motsatte 
sig att 
undersöka 
munhålan och 
angav 
patientens 
integritet som 
huvudorsak. 

Obekvämt. Känslor. 
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wanted patients to 
ask for an 
examination or to 
point out a problem 
in the oral cavity 
before examination. 
Those who objected 
to performing oral 
examination felt 
significantly more 
uncomfortable to 
discuss oral hygiene 
than those who did 
not  
 

innan undersökning. De 
som motsatte sig att utföra 
oral undersökning kände 
sig signifikant mer 
obekväma att diskutera 
munhygien än de som inte 
gjorde det. 

Discomfort in 
examining the oral 
cavity was reported 
by 28%. More 
enrolled nurses 
(38%) than nurses 
(22%) felt 
discomfort in 
examining. 
 

Obehag vid att undersöka 
munhålan rapporterades av 
28%. Fler undersköterskor 
(38%) än sjuksköterskor 
(22%) kände obehag vid 
undersökning. 

Obehag vid att 
undersöka 
munhålan 
rapporterades 
av 28%. 

Obekvämt. Känslor. 

A total of 47% 
reported that they 
had enough time for 
oral care, 37% that 
they sometimes had 
time, and 16% that 
they never had time 
enough. Those who 
reported lack of time 
for oral care 
estimated their 
knowledge on 
several oral hygiene 
issues to be 
significantly less 
than those who did 
not. 

Totalt 47% rapporterade att 
de hade tillräckligt med tid 
för munvård, 37% att de 
hade tid ibland, och 16% 
att de aldrig hade 
tillräckligt med tid. De som 
rapporterade brist på tid för 
munvård uppskattade sin 
kunskap i flera 
munhygiensfrågor som 
signifikant lägre än de som 
inte gjorde det. 
 

De som 
rapporterade 
brist på tid för 
munvård 
uppskattade sin 
kunskap i flera 
munhygiens-
frågor som 
signifikant 
lägre. 

Tidsbrist. Prioritering. 
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Among all 
respondents (82,1%) 
recommended daily 
examination of a 
patient's oral cavity. 
However, only 
65,1% said that they 
would examine the 
patient's oral cavity 
daily, and 16,6% 
more often than 
daily. More often 
than daily 
examination would 
be performed by 
18,9% of general 
nurses and 14,3% of 
cancer nurses. 

Av alla som svarade 
tyckte 82,1% att dagliga 
undersökningar av 
patientens munhåla var 
att rekommendera. Ändå, 
sa bara 65,1% att de 
skulle undersöka 
patientens munhåla 
dagligen, och 16,6% 
oftare än dagligen. Oftare 
än daglig undersökning 
skulle utföras av 18,9% 
av 
allmänsjuksköterskorna 
och av 14,3% av 
cancersjuksköterskorna. 
 

82,1% att dagliga 
undersökningar 
av patientens 
munhåla var att 
rekommendera. 
Ändå, sa bara 
65,1% att de 
skulle undersöka 
patientens 
munhåla 
dagligen. 

Tidstillgång. Prioritering. 

Among all 
respondents, 61,1% 
strongly agreed that 
an oral assessment 
guide would be 
useful in 
examination of the 
oral cavity. 

Av alla svarande 
instämde 61,1% kraftfullt 
i att en guide för 
bedömning av munstatus 
skulle vara användbar vid 
undersökning av 
munhålan. 
 

61,1% instämde i 
att en guide för 
bedömning av 
munstatus skulle 
vara användbar. 

Kunskap. Kunskap/ 
utbildning. 

The majority of 
respondents (56,9%) 
reported feeling 
comfortable in 
examining a patient's 
oral cavity. 
However, 30,6% of 
all nurses felt 
completely 
comfortable in doing 
this.  

Majoriteten av de 
svarande 56,9% 
rapporterade att de kände 
sig bekväma med att 
undersöka en patients 
munhåla, av dessa kände 
sig 30,6% helt bekväma i 
att göra det. 

Majoriteten kände 
sig bekväma med 
att undersöka 
munhålan. 

Bekvämt. Känslor. 

Fifty per cent of 
respondents felt 
comfortable in 
discussing oral care 
with patients, while 
45,8% felt 
completely 
comfortable. 

Femtio procent av de 
svarande kände sig 
bekväma i att diskutera 
munvård med patienter, 
medan 45,8% kände sig 
helt bekväma. 

Hälften kände sig 
bekväma i att 
diskutera 
munvård. 
 
 

Bekvämt. Känslor. 
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A total of 58,3% 
reported that they 
were satisfied with 
the time available 
for giving oral care, 
16% were 
completely satisfied, 
13,9% were neither 
satisfied nor 
dissatisfied, and 
11,1% were 
dissatisfied with the 
time available for 
oral care. 

 

Totalt 58,3% 
rapporterad att de var 
nöjda med den avsatta 
tiden för att ge 
munvård, 16% var helt 
nöjda, 13,9% var 
varken nöjda eller 
missnöjda, och 11,1% 
var missnöjda med 
tiden avsatt för 
munvård. 

Drygt hälften ansåg 
att den avsatta tiden 
var tillräcklig. 

Tidstillgång. Prioritering 

Both general nurses 
and cancer nurses in 
the present study 
recommended more 
frequent daily 
examination of the 
oral cavity than what 
was performed. 

Både 
allmänsjuksköterskor 
och 
cancersjuksköterskor i 
denna studie 
rekommenderade mer 
frekvent daglig 
undersökning i 
munhålan än vad som 
redan gjordes. 
 

Mer frekvent 
undersökning av 
munhålan 
rekommenderades. 

Tidstillgång. Prioritering. 

Only 11% of general 
nurses and 19,4% of 
cancer nurses had 
attended a 
continuing education 
course in oral care 
within the past year. 
A need for 
continuous 
education for nurses 
working in the 
oncology setting was 
reported by 94,5% of 
all respondents. 

Bara 11% av 
allmänsjuksköterskor 
och 19,4% av 
cancersjuksköterskor 
hade närvarit vid en 
fortsättningsutbildning 
i munvård under det 
senaste året. Ett behov 
av kontinuerlig 
utbildning för 
sjuksköterskor som 
arbetar inom onkologi 
rapporterades av 94,5% 
av alla svarande. 
 

Ett behov av 
kontinuerlig 
utbildning 
rapporterades. 

Utbildning. Kunskap/ 
utbildning. 
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Bilaga 3, ROAG (Revised Oral Assessment Guide)    
      

Område Metod   Graderad symtombeskrivning   Åtgärd vid symtom 
    1 2 3   
Röst Tala, lyssna Normal röst Torr, hes, smackande Svårt att tala Konsult läkare 
Läppar  Observera Lena, ljusröda, fuktiga Torra, spruckna, munvinkelragader* Såriga, blödande Konsult läkare, 
          remiss tandläkare 
Munslemhinnor Använd belysning och Ljusröda, fuktiga Röda, torra, färgförändringar,  Såriga, blåsor Konsult läkare, 
avlägsna ev. munspegel, observera   beläggningar   remiss tandläkare 
protes           
Tunga Använd belysning och Ljusröd, fuktig, med  Inga papiller, röd, torr, beläggning Sårig med eller utan, Konsult läkare, 
  munspegel, observera papiller   blödning, blåsor remiss tandläkare 
Tandkött Använd belysning och Ljusrött och fast Svullet, rodnat Spontan blödning Hjälp med munhygien, 
  munspegel, observera       ev. remiss tandhygienist 
Tänder Använd belysning och Rena, ingen synlig Beläggning eller matrester lokalt, Beläggning eller Hjälp med munhygien, 
  munspegel, observera beläggning eller matrester trasiga tänder matrester generellt, ev. remiss tandhygienist, 
       trasiga tänder trasiga tänder: remiss 
          tandläkare 
Protes Observera Ren och fungerande Beläggningar, matrester, dåligt  Används ej Hjälp med proteshygien, 
      fungerande   proteser dåligt fungerande 
          eller används ej: remiss 
          tandläkare 
Saliv Dra med munspegel  Glider lätt Glider trögt Glider inte alls Hjälp med munhygien, 
  längs kindens insida       munspegel glider trögt:  
          salivstimulerande medel, 
          munspegel glider inte alls:  
          saliversättningsmedel 
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Sväljning Svälja, observera,  Obehindrad sväljning Obetydliga sväljproblem Uttalade Konsult läkare 
relaterat till smärta  fråga     sväljproblem   
och muntorrhet      
      
Med observera menas att inspektera höger kind, insida av överläpp, överkäke, vänster kind, insida underläpp, 
underkäke, gom och munbotten.   
      
*Munvinkelragader = såriga, blödande mungipor.    
      
Källa: Öhrn, K. & Andersson, P. (2006), s. 27-31.    
 




