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Sammanfattning  
En god munvård har betydelse både för hälsa och det allmänna välbefinnandet och 
brister kan leda till lidande såsom sjukdom, undernäring och försämrad livskvali-
tet. Syftet med studien var att belysa det vårdande teamets förhållningssätt till 
munhälsovård för vårdtagare i särskilt boende. Litteraturstudien baserades på ve-
tenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna bearbetades med hjälp av en 
innehållsanalys. Studien visade på en komplex problematik och det framkom att 
munvården kan innebära ett etiskt dilemma på grund av det starka integritetsom-
råde som munnen utgör. Studien visade även på brister i utbildning inom munhäl-
sovård och att denna omvårdnadsuppgift tenderar att ha låg prioritet. Resultatet 
visade även bristande rutiner, vårdplaner och dokumentation kring munvård. Ett 
ökat samarbete efterfrågas mellan tandvård och äldrevård.  
 
Nyckelord:  munvård, prioritering, munhälsa, särskilt boende. 
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INTRODUKTION 
 
Efter flera års arbete som sjuksköterskor med vårdtagare i särskilt boende, tycker 
vi oss se att vårdpersonalen har bristande kunskaper i munhygien. I Handboken 
för hälso- och sjukvård ( 2008) påpekas att vårdpersonal har bristfälliga kunskaper 
om munhälsovård och att munhälsovårdande arbetsuppgifter lågprioriteras. Sats-
ningar på utbildning i munhälsovård, förbättrad dokumentation och munvårdsom-
bud bland vårdpersonalen visar sig kunna förbättra situationen. Enligt Öhrn & 
Andersson (2006) är en god munhygien viktig både ur nutritionssynpunkt och för 
det allmänna välbefinnandet. Illamående, matleda, smärtor och sveda i munnen 
påverkar livskvaliteten i hög grad. Att vårda mun och tänder är en viktig del i upp-
rätthållande av en tillfredsställande personlig hygien under livet, även i livets slut-
skede då vårdtagaren har slutat äta och dricka. Munhygien har ofta begränsats till 
att omfatta enbart rengöring av tänderna, vilket betraktats som en enklare uppgift 
och har inte satts i sitt sammanhang som det komplexa fenomen det är. Vår upple-
velse är att en god munvård ofta utförs när vårdtagare i särskilt boende vårdas i li-
vets slutskede och har slutat att äta och dricka.  Vårdpersonalen vet då vikten av 
att ofta fukta munnen på den döende. Däremot tycks munhälsovård hos övriga 
vårdtagare ha en lägre prioritet bland omvårdnadsuppgifterna, och det är det vår-
dande teamets förhållningssätt till denna grupp vi vill undersöka i studien. 
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BAKGRUND  
 
Den här studien handlar om det vårdande teamets förhållningssätt till munhälso-
vård för vårdtagare i särskilt boende. Vissa begrepp som används i uppsatsen be-
höver tydliggöras. Med det vårdande teamets förhållningssätt avses både inställ-
ning till och det praktiska utövande av munhälsovård. Enligt Öhrn och Andersson 
(2006) innebär god munhygien en effektiv och daglig rengöring av tänder och 
munhåla. Personer som är gamla och/eller sjuka behöver ofta hjälp med sin mun-
hygien, men en noggrann munvård på dessa vårdtagare kan också vara svårt att 
genomföra. Det finns en mängd av munhygieniska hjälpmedel att tillgå och tand-
hygienist eller tandläkare kan ge råd och hjälp i frågor gällande munhälsovård. 
Handbok för hälso- och sjukvård (2008) beskriver att munvård består av tand-
borstning, rengörning av munhålan, rengörning av fasta och avtagbara protetiska 
tandersättningar samt behandling av uttorkade slemhinnor.  
 
I Sverige används benämningen särskilt boende som enligt socialtjänstlagen (SOL 
2001:453) kan erbjudas till personer med stora omvårdnadsbehov vilka ej kan till-
godoses i ordinärt boende . I andra länder förekommer olika benämningar för des-
sa vårdformer.  I studien benämns personer som vårdas i särskilt boende benämns 
vårdtagare. Det vårdande teamet runt vårdtagaren innefattar undersköterska som 
arbetar närmast vårdtagaren med den dagliga omvårdnaden där enhetschefen har 
det yttersta ansvaret. Även vårdpersonal utan formell kompetens förekommer. I 
det vårdande teamet ingår även sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, pri-
märvårdsläkare, tandhygienist och tandläkare.  
 
Munhygien hos äldre 
En välskött mun och välskötta tänder har stor betydelse för välbefinnandet. Bakte-
rietillväxt med beläggningar på emaljen och inflammation i slemhinnan utvecklas 
om inte tänderna rengörs minst en gång/dag.  Att hålla tänderna rena varierar från 
individ till individ när det gäller frekvens, noggrannhet och tidpunkt. Nedsatt sa-
livproduktion som är vanligt hos äldre ökar risken för inflammation i tandköttet 
(gingivit) och inflammation i tändernas stödjevävnad (parodontit). Nedsatt saliv-
sekretion kan bero på t.ex. läkemedelsbiverkan. Muntorrhet lindras genom att 
dricka tillräckligt och ofta. Det finns även receptfria medel för att lindra besvären 
(Jahren Kristoffersen, 1998). Smärtsamma tillstånd och obehag i tänder, 
munslemhinnor och käkleder kan ha betydelse för ätandet. Det kan räcka med en 
liten blåsa eller ett litet sår på munslemhinnorna för att ätandet skall upplevas som 
obehagligt. En bristfällig nutrition kan i sin tur resultera i att sjukdomar och pro-
blem uppstår. Täta bedömningar av munhälsan är i regel aktuellt för vårdtagare 
som har ett nedsatt allmäntillstånd, exempelvis hos personer med stroke, demens-
sjukdom eller Parkinsons sjukdom eller i samband med cancer och cytostatikabe-
handling. När det gäller munvårdsåtgärder är det särskilt angeläget att beskriva 
planerade åtgärder i journalen, eftersom munvård av tradition har haft en låg prio-
ritering i vårdarbetet (Öhrn & Andersson, 2006).  

 
          Orsaker till bristande munvård 

För de flesta vuxna är munvård en naturlig del av den dagliga hygienen. De män-
niskor som inte själva kan utföra munvård är beroende av vårdpersonal. Trots att 
munhälsan har betydelse för den allmänna hälsan, nutritionen och välbefinnandet 
så är problem med munstatus vanliga hos vårdtagare som vistas på sjukhus och 
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bor i särskilda boende (Örn & Andersson, 2006). Munhygien förefaller ha låg pri-
oritet hos vårdpersonal och bristande munvård förefaller vara ett vanligt före-
kommande problem (Pino, Moser & Nathe, 2005). Traditionellt har munnen sepa-
rerats från den övriga kroppen, vilket bland annat tar sig uttryck i separata organi-
sationer för hälso- och sjukvård och tandvård, både vad gäller utbildning och vård. 
Kunskap om munnen och hur problem i munhålan kan behandlas har därför haft 
ett begränsat utrymme i olika vårdutbildningar (Öhrn & Andersson, 2006). Det 
kan ibland vara svårt, både ur teknisk och ur etisk synvinkel, att upprätthålla en 
god munhälsa. Att hjälpa en person med munhygienen bygger på ett stort förtro-
ende, där personens egna önskemål är det centrala (Handbok för hälso- och sjuk-
vård, 2008).  

 
 Tandvårdslagen 
Ansvaret för de äldres hälsa är delat mellan landstingen och kommunerna. Kom-
munerna har ett hälso- och sjukvårdsansvar för de som bor i de så kallade särskil-
da boendeformerna. Den svenska tandvårdslagen (SFS 1985:125) föreskriver att 
Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela 
befolkningen. En god munhälsa är av betydelse för den allmänna hälsan. Detta är 
särskilt viktigt att beakta för äldre vårdtagare.  I en särskild tandvårdsförordning 
(SFS 1998) regleras landstingens ansvar för att äldre och funktionshindrade per-
soner med omfattande omvårdnadsbehov avgiftsfritt erbjuds uppsökande verk-
samhet. En omvårdnadsansvarig sjuksköterska är i det särskilda boendet berätti-
gad att bedöma omvårdnadsbehovet och kan skriva ett intyg för dem som bedöms 
omfattas av reformen. Intyget berättigar till en kostnadsfri munhälsobedömning av 
tandvårdspersonal. Nödvändig tandvård erbjuds enligt samma avgift som inom 
landstingets hälso- och sjukvård och syftar till förbättring av vårdtagarens förmå-
ga att tillgodogöra sig föda och därmed höja livskvaliteten. Vid munhälsobedöm-
ning ges också individuell handledning till vårdpersonalen och skriftlig individu-
ell information om hur munvården skall utföras. Den skriftliga informationen sker 
i form av ett munvårdskort som uppdateras vid behov (Öhrn & Andersson, 2006).     
     
Sjuksköterskans ansvarsområde  
 Enligt Hälso-och sjukvårdslagen har sjuksköterskan i särskilt boende ansvar för 
den specifika omvårdnaden (HSL 1982:763). För den allmänna omvårdnaden an-
svarar enhetschefen. Den allmänna omvårdnaden lyder under socialtjänstlagen 
(SOL 2001:453). En konsekvens av den ökande andelen äldre i samhället är att 
fler individer kommer att leva längre med nedsatt egenvårdsförmåga. Det innebär 
att ökande krav ställs på omvårdnadspersonalens kompetens att bedöma munhälsa 
och utföra basal munvård. Sjuksköterskor har ett stort ansvar för munvård inom 
hälso- och sjukvården (SOSFS 1993:17). Sjuksköterskan har ansvar för att doku-
mentation angående ordinerade munvårdsåtgärder förs in i journalen. Dokumenta-
tion ökar möjligheten att i efterhand granska effekter av åtgärder och värdera vår-
dens kvalitet som grund för förbättring (Öhrn & Andersson, 2006). 
I omvårdnadsarbetet med munhälsovård kan etiska dilemman lätt uppstå. Det 
ställs stora krav på vårdpersonal att följa lagar och regler och att vara lyhörd för 
enskilda vårdtagares behov och önskningar. Att utföra munvård kan upplevas som 
ett intrång i den personliga integriteten när vårdtagaren inte vill medverka. De 
etiska principerna är normer som kan ses som en vägledning i omvårdnadsarbetet. 
Med autonomiprincipen avses människans rätt att bestämma över sig själv. Var 
och en har rätt att bestämma om sin egen munvård men i de fall vårdtagaren inte 
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har förmåga eller vilja, uppstår ett problem. Bristande munvård kan leda till lidan-
de för vårdtagaren i form av infektion, sjukdom och smärtsamma tillstånd i mun-
hålan vilket i sin tur kan leda till nutritionsproblem. Det finns grupper av vårdta-
gare som inte förmår att agera självständigt t.ex. vårdtagare med demenssjukdom. 
En närstående får då träda in som ställföreträdande. Det innebär inte att individens 
integritet fråntas, den skall respekteras så långt det är möjligt. Godhetsprincipen 
innebär att göra gott, förebygga lidande, avlägsna lidande och främja välbefinnan-
de. En utebliven munvård gör att kravet för godhetsprincipen inte kan uppfyllas. 
Vårdpersonal avgör själva hur kravet skall uppfyllas med framförallt hänsynsta-
gande till vårdtagarens integritet. Vid etiska dilemman ställs ofta autonomiprinci-
pen och godhetsprincipen mot varandra och kan ställa till problem inom vårdom-
rådet (Öhrn & Andersson, 2006). I omvårdnaden har sjuksköterskan ett speciellt 
ansvar för dem som är i behov av hennes vård. Det betyder att hon har ett ansvar 
för att skydda vårdtagaren mot vanvård (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Icke 
skada-principen, att inte skada eller tillfoga någon lidande, är en princip hämtad 
från Hippokrates (Öhrn & Andersson, 2006). Ibland kan det vara nödvändigt att 
åstadkomma en liten skada för att undvika en större eller för att uppnå det goda 
(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Icke-skada principen ger en grund att utgå 
ifrån vid handlandet i vårdarbetet. Munvård är en svår omvårdnadsuppgift. Trots 
att det finns många teorier om vad som är rätt-fel respektive gott-ont för männi-
skan finns det inga absoluta svar på hur de praktiskt ska tillämpas. Inom all vård 
och omsorg behöver vi dela med oss av våra olika kunskaper för att kunna ge 
vårdtagarna den bästa vården i ett helhets perspektiv (Öhrn & Andersson, 2006).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Konsekvenser av bristande munvård 
Förutom besvär som muntorrhet, karies, inflammation i tandkött och stödjevävnad 
är svampinfektioner ett vanligt problem hos människor i särskilt boende. Bristan-
de munhälsovård kan resultera i nutritionsproblem och i förlängningen till under-
näring, försämrat allmäntillstånd och minskat välbefinnande. Undernäring är ock-
så ett vanligt tillstånd bland äldre som bor i särskilt boende. Sjukdomar och pro-
blem i munhålan kan uppstå eller förvärras om nutritionsstatus är bristfälligt och 
det är viktigt att problem med ätande uppmärksammas, utreds och åtgärdas. För 
personer som har sväljsvårigheter finns en ökad risk för lunginflammation som 
vid en dålig munhälsa kan ha orsakats av att bakterier på tänderna genom saliven 
har förts ner till lungorna (Örn & Andersson, 2006). En studie från USA visar på 
att bristande munhygien inte bara kan leda till lunginflammation utan även påver-
ka diabetes, Parkinson, Alzheimers, stroke, artrit och psykiatriska sjukdomar. En 
bristande munhygien kan påverka utseende, tal och kommunikation och leda till 
psykosociala konsekvenser såsom social isolering och depression (Pino, Moser & 
Nathe, 2005). Vårdandets mål är att lindra eller förhindra lidande samt skapa för-
utsättningar för välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fager-
berg, 2003). God munhälsa är en förutsättning för att kunna leva ett bra liv, upple-
va välbefinnande och äta obehindrat. Smärta och obehag i munnen som har orsa-
kats av karies, parodontit, sår, blåsor och sveda på munslemhinnor och tunga, illa-
sittande proteser och torr mun kan ge problem med ätandet (Öhrn & Andersson, 
2006). Vårdlidande är det lidande som åsamkas patienter på grund av vårdande el-
ler brist på vårdande. ”Vårdlidandet kan ses som ett onödigt lidande som med alla 
medel bör elimineras”, säger Eriksson (1994, s. 98) Enligt Eriksson uppstår ett 
vårdlidande många gånger på grund av ett omedvetet handlande, samt beroende 
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på bristande kunskap och en avsaknad av reflektion. Det förekommer ett speciellt 
beroende i vårdrelationen eftersom man som patient är mer sårbar och utsatt när 
man inte har hälsa. ”Man är på något sätt i underläge från början”, som en pati-
ent uttryckte det. Vårdtagaren förstår inte alltid vad som vårdmässigt händer eller 
vad som kan komma att hända, eller vad som är meningen med vården och vår-
dandet. Det innebär ett vårdlidande att inte förstå det vårdande som sker. Att inte 
förstå innebär en utsatthet som kränker självkänslan, och som förnekar den lidan-
de människan (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Att 
munvård lågprioriteras kan ge vårdtagare i särskilt boende ett lidande som kan 
undvikas. 
 
SYFTE 
Syftet med denna studie var att belysa det vårdande teamets förhållningssätt till 
munhälsovård för vårdtagare i särskilt boende. 
 
METOD  
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie.  Motivet till att denna 
metod valdes för studien var att en fördjupning avsågs för att ta ytterligare del av 
redan befintlig kunskap inom området. Enligt Forsberg och Wengström (2003) 
innebär en systematisk litteraturstudie att systematiskt söka, kritiskt granska och 
sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde. Litteraturen 
utgör informationskällan och redovisade data bygger på vetenskapliga tidskriftsar-
tiklar eller andra vetenskapliga rapporter.  
 
 
Sökprofil 
Vetenskapliga artiklar söktes på databaserna ELIN, MEDLINE, CINAHL, Aca-
demic Search Elite. Databaserna valdes efter ämnesområde. ELIN och CINAHL 
publicerar medicin- och omvårdnadstidskrifter. MEDLINE publicerar även artik-
lar inom tandhälsovård och Academic Search Elite publicerar artiklar i flertalet 
akademiska ämnen (Forsberg & Wengström, 2003). Aktuella MESH-
termer/sökord var education, elderly, ethics, nursing, nursinghome, oral care, oral 
health, oral hygiene, priority och qualitative study. Den booleska sökoperatören 
AND användes för att avgränsa sökningen i denna studie. Enligt Forsberg och 
Wengström (2003) är ett vanligt sätt att välja sökbegrepp att utgå från ord i fråge-
ställningen och söka på enstaka ord eller ordkombinationer med hjälp av logiska 
sökoperatorer. Sökorden kombineras då i en fritextsökning med hjälp av de så kal-
lade booleska operatorerna >>AND <<, >>OR<<, och >>NOT <<. Se bilaga 1.  
 
Inklusionskriterier och exklusionskriterier 
 Vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats grundade på omvårdnadsforskning 
från 1999 och framåt söktes. Detta för att få fram så aktuell forskning som möj-
ligt. Artiklar skrivna på annat språk än engelska och svenska uteslöts. Artiklar 
med relevanta titlar utifrån studiens syfte valdes ut. Efter att ha läst abstracts val-
des intressanta artiklar ut och lästes därefter i fulltext, varav de som ansågs besva-
ra syftet valdes ut för kvalitetsgranskning. De sju artiklar som efter granskning 
inte valdes ut för innehållsanalys passade inte syftet för studien.  
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Kvalitetsgranskning 
För att kritiskt värdera de insamlade studierna är det viktigt att gå systematiskt 
tillväga. Ett trovärdigt systematiskt tillvägagångssätt underlättar tolkningen och 
sammanställningen av bevisen på ett konsekvent och opartiskt sätt (Willman, 
Stoltz & Bahtsevani, 2006). Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes enligt pro-
tokoll för kvalitetsbedömning för att välja ut artiklar av hög kvalitet. Enligt Will-
man, Stoltz och Bahtsevani (2006) får granskningen större tyngd om den utförs av 
minst två oberoende granskare som sammanför sina tolkningar. I studien granska-
de författarna artiklarna var för sig och gjorde en subjektiv bedömning där kvalite-
ten på de vetenskapliga artiklarna angavs på en tregradig skala (Bra, Medel, Då-
lig) utifrån kvalitetsprotokollet. Se bilaga 2.  
 
Analys  
 En innehållsanalys kännetecknas av att forskaren på ett systematiskt och stegvist 
sätt klassificerar data för att lättare kunna identifiera mönster och teman (Forsberg 
& Wengström, 2003). Författarna läste texten i artiklarna upprepade gånger, var 
för sig. Detta för att inledningsvis få en bild av vad texten handlade om för att 
därefter identifiera centrala meningsenheter som var relevanta för studiens syfte. 
Meningsenheterna översattes från engelska till svenska och kondenserades däref-
ter. I nästa steg bildades kategorier. Istället för koder använde författarna underka-
tegorier enligt kvalitativ innehållsanalys utformad av Graneheim och Lundman 
(2003). En meningsenhet består av meningar som på något sätt hör ihop genom 
innehåll eller sammanhang och som svarar mot syftet. Med kondensering menas 
att texten kortas ner. Beteckningen av en kategori ska svara på frågan ”VAD?” En 
kategori kan omfatta ett antal underkategorier (Granskär & Höglund-Nielsen, 
2008). Se bilaga 3.   
 
RESULTAT 
Analysen resulterade i fyra kategorier: Etik, Prioritering, Samarbete och Utbild-
ning. 
 
Etik              
Vid analysen framkom Etik som en kategori. Den i sin tur bestod av fem underka-
tegorier: Integritet, Obehag, Rädd, Rätt eller fel och Svår.  I analysen framkom 
etiska dilemman kring utförandet av munhälsovård och vårdpersonal upplevde 
munhälsovård som en svår omvårdnadsaktivitet. Det sågs som ett intrång i den 
personliga integriteten och de hamnade i svåra etiska dilemman då vårdtagaren 
inte ville samarbeta och öppna munnen. Att byta blöjor ansågs lättare än att hjälpa 
till med munhälsovård. ”They cannot resist in the same way when I change their 
diapers. When we give oral care, they can refuse to open their mouths.” (Wårdh, 
Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2000, p.5) När det gällde tandprote-
ser ansåg vårdpersonalen att de var lättare att sköta än de naturliga tänderna.  I de 
flesta fall behövde vårdtagarna hjälp med munvården men ibland undrade perso-
nalen om de hjälpte till för mycket när de istället borde uppmuntra de vårdtagare 
som kunde borsta tänderna själva. Vårdpersonal oroade sig för om det var rätt el-
ler fel att påtvinga munvård till vårdtagare. Trots detta kunde det ibland bli en po-
sitiv upplevelse för vårdpersonalen, över att ha lyckats utföra en för vårdtagaren, 
välbehövd munvård.  Flera av artiklarna visade på att munvård var en svår om-
vårdnadsuppgift då hänsyn måste tas till den personliga integriteten och till att 
inte bruka våld när t.ex. vårdtagare med demens inte ville medverka och öppna 
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munnen. De etiska principerna ville följas, att göra gott och inte skada.  Wårdh, 
Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen (2003) belyste även i sin studie pro-
blematiken då vårdtagare vägrar att öppna munnen i munvårdsituationer. En om-
vårdnadssituation där vårdtagaren vägrar att ta emot hjälp upplevdes som svår.  I 
Wårdh, et al. (2000) beskrevs att vårdpersonal kunde känna motvilja mot att ren-
göra proteser och att ta bort krustor och beläggningar från munhålan. Vårdperso-
nal upplevde att de vande sig vid uppgiften och att känslorna av obehag avtog 
med åren. I analysen framkom även att vårdpersonal var rädd för att orsaka ska-
dor på vårdtagarens protes, mun eller tänder i de omvårdnadssituationer då de 
upplevde sig behöva tvinga vårdtagaren att ta emot munvård.   
 
Prioritering 
 Den andra kategorin som framkom vid analysen var Prioritering som bestod av 
fyra underkategorier: Arbetsbelastning, Avskild, Försummad och Viktig. Det på-
pekades att munhälsovård var avskild från andra omvårdnadsaktiviteter. Vårdpla-
ner gällande munvård skrevs bara då det fanns tydliga problem från munhålan. 
Vårdpersonal tyckte att det kändes som om munnen inte tillhörde resten av krop-
pen och att munnen är det vi bryr oss om minst av allt. Teoretiskt sett prioriterade 
vårdpersonal munvården högt och den sågs som en naturlig del av omvårdnaden 
men i själva verket kom andra omvårdnadsaktiviteter före. När vårdtagarnas till-
stånd försämrades, kunde munvården bli försummad. En del av vårdpersonalen ut-
tryckte också i denna undersökning tidsbrist som en faktor för bristande munvård. 
Andra såg inte det som ett problem men sa att i stressiga situationer kunde mun-
vården glömmas bort. Munvården på vårdtagarna påverkades ibland av hur vård-
personalen skötte sin egen munhälsa. Det kunde också vara en fråga om hur lätt 
man som personal kunde sätta sig in i och förstå eventuella problem som vårdta-
garen kunde ha. I en undersökning av Paulsson, Nederfors & Fridlund (1999) in-
tervjuades sjuksköterskor om sin inställning till munhälsovård. Sjuksköterskorna 
upplevde munvård som en viktig och självklar men försummad del av omvårdna-
den. De efterfrågade förbättrade rutiner och förbättrad dokumentation för att för-
bättra kvaliteten på munhälsovården. Det visade sig även att dokumentation av 
munvård och information om munvård kom sekundärt efter övrig medicinsk pro-
blematik exempelvis: ”When an elderly wife or husband has more control over 
oral problems than hospital staff, then one can wonder ….” (Wårdh, et al., 2003, 
p.252) I en intervjustudie av Frenkel (1999) undersöktes attityder och inställning-
ar till munvård på äldreboende i Bristol. Majoriteten av vårdpersonalen tyckte att 
det var deras ansvar att se till att munvården sköttes men det var ändå lätt att det 
glömdes bort. Vårdpersonalen ansåg även att policyn på äldreboendet borde vara 
att prioritera munvården högre och att munvården behöver uppmärksammas mer. 
”Teeth tend to get forgotten.”(Frenkel, 1999, p.77) Analysen visade även att mun-
nen mer eller mindre är utesluten ur medicinsk synvinkel. Vid läkarundersökning-
ar betraktades munnen som ett privat område. Munnen undersöktes bara vid utta-
lade medicinska symptom t.ex. smärta i huvud eller hals. Journalanteckningar om 
mun och tänder fördes inte alltid och det ansågs inte alltid att tänderna var nöd-
vändiga för en fullvärdig nutrition. Dessutom visade sig en hög arbetsbelastning 
och tidsbrist ofta vara ett hinder för att undersöka munnen. 
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Samarbete     
Vid analysen framkom Samarbete som en tredje kategori. Den i sin tur bestod av 
tre underkategorier: Förbättrad omvårdnadskvalitet, Huvudansvar och Välmående. 
Vårdpersonal kände att ansvaret för munhälsovården vilade på många olika per-
soner men att vårdpersonalen hade ett huvudansvar. Vårdpersonalen upplevde att 
vårdtagarnas närstående lämnade över ansvaret för munhälsovården till dem, att 
de oftast bara diskuterade munhälsovård relaterat till ekonomiska frågor i sam-
band med tandläkarbesök. Kontakterna med tandhälsovården sågs som enstaka 
besök utan uppföljning och instruktionerna från tandvården var inte alltid lätta att 
följa i praktiken. Resultatet av analysen visade på att munvårdsombudens uppgift 
var ett eftersatt arbete och att de sällan fick gehör för sin uppgift. Analysen visade 
även att ett bra munhälsovårdsarbete bygger på bra kommunikation och integra-
tion mellan vårdpersonal och tandläkare/tandhygienister. Vikten av särskilt utbil-
dade munvårdsombud tycktes vara en väg för att skapa detta viktiga samarbete 
mellan de olika professionerna. Munvårdskort till varje enskild vårdtagare utfor-
mades av tandhygienist. Munvårdskorten sattes upp väl synliga på vårdtagarnas 
rum Vid eventuella munvårdsproblem diskuterade arbetsgruppen med ledning 
från munvårdskorten om kontakt skulle tas med tandvården. Det är även viktigt att 
ett utökat samarbete mellan tandvård och vårdpersonal på särskilt boende finns ef-
tersom det ger en förbättrad omvårdnadskvalitet för vårdtagaren. Ett fortlöpande 
samarbete mellan professionerna ansågs betydelsefullt, då vårdtagaren erhöll 
tandvårdskonsultation och vårdpersonalen fick utbildning. Andersson, Furhoff, 
Nordenram & Wårdh (2007) beskrev att det är viktigt att allmänläkare har ett brett 
perspektiv eftersom munhälsan har betydelse för den äldre personens allmänna 
hälsa och sociala liv. Munhälsoproblem kan påverka både välmående och livskva-
litet. Munhälsan har stor betydelse, från att våga skratta i sällskap av andra till att 
kunna äta vad man vill. Flertalet mediciner ger muntorrhet som biverkan. Bristan-
de munhälsa påverkar tuggförmågan och således valet av mat. En fullgod nutrition 
beskrevs som viktigt för upprätthållande av livskvalitet och hälsa. En sedan tidiga-
re god munhälsa kan snabbt förstöras av sjukdom. Ett närmare samarbete mellan 
läkare och tandläkare skulle gynna det allmänna välmåendet hos den äldre vårdta-
garen.  
 
Utbildning    
Vid analysen framkom Utbildning som en fjärde kategori. Den i sin tur bestod av 
tre underkategorier: Högre krav, Otillräcklig och Ökad medvetenhet. För att möta 
växande behov av munhälsovård bland vårdberoende äldre krävs en generell för-
ändringsprocess inte bara bland vårdpersonal utan inom hela hälso- och sjukvår-
den. Dålig munhälsa är ett hot mot vårdtagarens allmänna välbefinnande. Vårdgi-
vares positiva förhållningssätt till munhälsovård behöver uppmuntras och under-
hållas. Genom utbildning och praktisk träning kan förbättringar uppnås och där-
igenom en ökad livskvalitet för vårdtagaren. I en studie uttryckte vårdpersonalen 
att deras utbildning i munhälsovård var otillräcklig och att det fanns behov av 
praktisk utbildning i det dagliga munvårdsarbetet. När det uppstod munhälsopro-
blem med en vårdtagare som personalen inte ansåg sig klara så kontaktades den 
sjuksköterska som var i tjänst. ”We have been given information by our nurse. 
She gave us a course, a meeting where she showed us exactly how important 
proper oral care is. I think it has helped a little in any case, but we need more.” 
(Wårdh, et al., 2000) Personalen visste att munvård skulle utföras minst två gång-
er per dag men det praktiska utövandet var mer oklart t.ex. användes inte alltid 
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handskar vid munvårdsåtgärder. Personalen i studien uttryckte också ett behov av 
fortlöpande utbildning. Endast ett fåtal av vårdpersonalen hade fått utbildning un-
der sin yrkesverksamma tid och denna grupp hade en ökad medvetenhet och be-
hovet av munvård framkom i flera av artiklarna. Sjuksköterskorna uttryckte öns-
kemål om uppdatering av sina kunskaper både för egen del och för personalen.  
Att fortlöpande hålla sig uppdaterad inom området, både praktiskt, teoretiskt och 
inom aktuell forskning bidrar till en ökad medvetenhet och motivation kring utfö-
rande av munvård. Det framkom att efter utbildning insåg personalen hur viktigt 
det var för vårdtagaren att inte bara behöva äta passerad mat utan även helkost. 
Kullberg et al. (2009) gjorde en undersökning som visade att även om vårdperso-
nal i allmänhet är intresserade av att förbättra munvården hos vårdtagarna är deras 
kunskap inom området otillräcklig.  I artikeln framkom att det ställs allt högre 
krav på vårdpersonalens förmåga att utföra munvård. Detta beroende på att vård-
tagare idag allt oftare har sina egna tänder eller fasta anordningar (t.ex. kronor, 
bryggor eller tandimplantat). Det framkom också att en majoritet av vårdpersona-
len tyckte att de hade tillräckliga kunskaper för att utföra munvård. Efter genom-
gången munvårdsutbildning tyckte dock en majoritet av vårdpersonalen att de 
hade fått mera kunskap om munvård.  
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion       
Vårt ämne valdes utifrån vår upplevelse av att munhälsovård hos vårdtagare i sär-
skilt boende är ett eftersatt område och att brister i munvård orsakar ett stort li-
dande för vårdtagaren Syftet med studien var att belysa det vårdande teamets för-
hållningssätt till munhälsovård för vårdtagare på särskilt boende . Syftet har juste-
rats under arbetets gång beroende av att det var svårt att hitta artiklar som passade 
för det ursprungliga syftet. Till en början utgick syftet ifrån att belysa endast 
vårdpersonals förhållningssätt till munhälsovård men fick utökas till att omfatta 
hela det vårdande teamet kring vårdtagaren i särskilt boende. En systematisk litte-
raturstudie med kvalitativ ansats gjordes för att få en överblick på vad som finns 
forskat i ämnet. Det var svårt att hitta material från de nordiska länderna som 
stämde in på studiens syfte. I vårt resultat ingick därför även en artikel från Stor-
britannien. Att söka material ur ett mer globalt perspektiv var inte aktuellt då det 
kändes svårt att knyta resultatet till svenska förhållanden gällande lagstiftning och 
ur social- och ekonomisk synvinkel. Olika sökstrategier användes i databaserna. 
Det var svårt att hitta artiklar med kvalitativ ansats som stämde med vårt syfte.  
Olika kombinationer av sökorden användes därför vid sökningen. I efterhand har 
sökningen av artiklar gjorts om. Samma sökordskombinationer användes då i de 
olika databaserna. Detta gav ett annat utfall. I några av databaserna blev resultatet 
ett större antal träffar. I andra blev det färre träffar eller ibland inga träffar alls. 
Om studien skulle göras om skulle författarna möjligen utgå från denna sökstrate-
gi för att på ett mera systematiskt sätt leta artiklar. BTH:s bibliotekarie skulle även 
tillfrågas för hjälp med artikelsökning. Svårigheterna att hitta artiklar med kvalita-
tiv ansats kan tyda på behov av mer forskning inom detta område. Det var lättare 
att hitta artiklar med kvantitativ ansats och några av dem har vi använt i vår bak-
grund och resultatdiskussion. En studie med kvantitativ ansats hade dock inte pas-
sat vårt syfte . Detta beroende på att kvantitativa undersökningar karakteriseras av 
den numeriska relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper undersöks och 
hade antagligen inte svarat på vår fråga om förhållningssätt. 
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De sju artiklar som valdes ut till innehållsanalys bedömdes ha hög trovärdighet 
och tillförlitlighet. Vi försökte vara så objektiva som möjligt vid läsningen och va-
let av artiklar men reserverar oss för viss risk för tolkning av den manifesta texten 
pga forskarnas egna förförståelse. Vi tror ändå att dessa artiklar ska ge ett repre-
sentativt urval. I kvalitativ forskning tolkar forskaren data. Hur tolkningen sker är 
alltid beroende av det perspektiv eller den förförståelse som forskaren har (Fors-
berg & Wengström, 2003). Större inslag av tolkning kan underlätta kategorisering 
eftersom tolkning ökar förutsättningarna för att se sammanhang och mönster 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Det upplevdes ibland svårt att skapa kate-
gorier, ibland vävdes kategorierna in i varandra och fick slås ihop. Med förförstå-
else menas den kunskap som man redan har och som man använder sig av vid tol-
kandet (Hartman, 2004). Författarna till denna studie har arbetat som sjuksköters-
kor i särskilt boende sedan 1992 respektive 1995. Författarna var medvetna om 
den egna förförståelsen och försökte ha en öppen hållning till tolkningen av resul-
tatet. Enligt Dahlberg et al. (2003) är full insikt i den egna förförståelsen aldrig 
möjlig. Om valet av metod hade varit att göra kvalitativa intervjuer istället hade 
kanske en tydligare bild av det vårdande teamets förhållningssätt till munhälso-
vård framkommit. Detta pga att intervjuerna sker personligt och att det då funnits 
möjlighet att ställa följdfrågor. Vid eventuella framtida studier anser författarna att 
det vore intressant att göra en empirisk studie där munhälsovården ur vårdtagarnas 
perspektiv skulle kunna belysas.   
 
Resultatdiskussion  
Resultatet visar att den etiska problematiken är av stor betydelse avseende mun-
hälsovård för vårdtagare i särskilt boende. Det framgår i studien att vårdpersonal 
ofta upplever motvilja och obehag i samband med utförandet av munvård. Det är 
intressant att de flesta anser att tandproteser är lättare att sköta än de vanliga tän-
derna. Samson, Berven & Strand (2009) menar att flertalet vårdpersonal upplever 
omvårdnadssituationen som mindre intim när en elektrisk tandborste används 
istället för en vanlig tandborste. Emellertid har en del vårdtagare med demens-
sjukdom svårt att acceptera den elektriska tandborsten pga ljudet och vibrationer-
na. Vårdpersonal upplever omvårdnadssituationen extra svår när t.ex. vårdtagare 
med demens inte vill medverka och öppna munnen. Vårdpersonal undrar även om 
de ibland hjälper till för mycket med munvård. Värt att påpeka är att Samson et al. 
(2009) i sin studie visar att munhälsan hos vårdtagare med demens är bättre än hos 
övriga vårdtagare. Anledningen till detta tros vara att vårdpersonal förlitar sig på 
att vårdtagare utan demensdiagnos klarar sin munhygien på egen hand. Det kan 
också bero på att vårdpersonalen upplever det som ett intrång i integriteten att ta 
över denna uppgift. Vid Socialstyrelsens tillsyn gällande munhälsovård i särskilda 
boende hos vårdtagare med demensdiagnos kan det vara svårt och ibland omöjligt 
att alltid genomföra en tillräcklig mun- och tandvård på grund av bristande samar-
bete mellan vårdpersonal och vårdtagare. Vårdpersonalen visade stor hänsyn till 
de boendes integritet. Munhålan är ett extra känsligt område dels på grund av ana-
tomi och funktion och dels för att den är belägen inom den enskildes nära integri-
tetsområde (Socialstyrelsens reflektioner och slutsatser, 2009). I resultatet fram-
kommer att det finns en medvetenhet hos det vårdande teamet om vikten av en 
god munhälsovård. Vårdpersonal vet hur betydelsefull denna omvårdnadsåtgärd är 
men inser också att den ofta glöms eller prioriteras bort. Hög arbetsbelastning och 
tidsbrist anges som orsak till utebliven munvård. Ovanstående resultat belyses i 
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fyra av artiklarna (Wårdh et al., 2000; Paulsson et al., 1999; Wårdh et a. 2003; 
Frenkel., 1999). I Andersson et al. (2007) redovisas att primärvårdsläkare i en in-
tervjustudie uttalar att munhälsovården är viktig. Vid kliniska undersökningar av 
vårdtagaren undersöks dock sällan munnen och journalanteckningar gällande 
munhälsa är bristfälliga. Socialstyrelsen konstaterar, efter tillsyn i särskilda boen-
de att vårdpersonalen anser att mun- och tandvården är viktig i deras verksamhet 
och att de anstränger sig att utföra ordinationerna efter bästa förmåga. De bedömer 
också att de har tillräckliga resurser (personal och tid) för att ge vårdtagarna den 
munvård de behöver. Coleman (2005) redovisar dock att både tids- och personal-
brist är ett hinder för utförandet av munvård. Munhygien är något mycket privat 
och något som kan vara lättare för tandvården att föreslå än för vårdgivaren i det 
dagliga omvårdnadsarbetet. Wårdh et al. (2000) skriver om munvårdsombud som 
ska fungera som en länk mellan särskilda boenden och tandvården. Detta bör vara 
något att sträva efter för att höja nivån och säkerställa kvaliteten på omvårdnaden. 
Att ha munvårdsombud bör vara lika naturligt som att ha inkontinensombud, 
kostombud och kvalitetsombud. I resultatet framkommer dock att arbetsklimatet 
inom den egna arbetsgruppen i särskilt boende kan påverkas negativt då ett fåtal 
ur personalgruppen väljs ut till att vara munvårdsombud. Istället för att främja 
munhälsovårdsarbete kan negativa konsekvenser uppstå i form av revirtänkande 
och Jante-lag i personalgruppen. Det kan tyckas märkligt att i studien är knappt 
hälften av vårdpersonalen intresserade av att bli ombud och engagemanget i mun-
vårdsfrågor är svagt.  Visar detta på brister i förhållningssättet till munhälsovård? 
Socialstyrelsen konstaterar att viss särbehandling fortfarande sker avseende tand-
vård jämfört med övrig vård. Skillnaderna mellan tandvård och övrig vård tycks 
dock minska allt mer. Socialstyrelsen vill genom tillsyn påverka den allmänna at-
tityden till mun-och tandvård så att munhålan behandlas på samma sätt som övri-
ga kroppen (Socialstyrelsens reflektioner och slutsatser, 2009). I resultatet framgår 
i flera artiklar att det efterfrågas både grundläggande och fortlöpande utbildning. 
Det framkommer även att flertalet vårdpersonal anser sig ha tillräcklig utbildning 
inom munhälsovård men efter genomgången utbildning tycker vårdpersonalen 
ändå att de fått mera kunskaper. Personalens förmåga att utföra munvård har dock 
inte alltid förbättrats efter genomgången utbildning, vilket tyder på en komplex 
problematik och att den personliga inställningen till att utföra munvård har bety-
delse skriver Nicol, Sweeney, Mchugh & Bagg, (2005). Motsatsen hävdas i en 
studie av Samson, Berven & Strand, (2009) som på ett äldreboende i Norge un-
dersökte den långsiktiga effekten av ett utbildningsprogram för vårdpersonal i 
munhälsovård. Studien visade att genom introduktion av munhälsovårdsprogram 
erhölls signifikanta, långsiktiga förbättringar gällande munhälsan. Grimoud et al. 
(2005) beskriver också hur antalet vårdtagare med svamp munhålan minskat efter 
det att personalen fått utbildning. I en studie av Coleman (2005) beskrivs att trots 
välutbildad vårdpersonal är tids- och personalbrist hinder för implementering av 
god munhälsovård. Enligt Nordenram och Ljunggren (2002) har sjuksköterskor en 
mera positiv attityd till att utföra munvård än undersköterskor och hemtjänst. 
Sjuksköterskor är dock sällan involverade i det dagliga utförandet av munvård och 
det finns ett avstånd mellan kunskap och utförande hos äldre och svårt sjuka pati-
enter. Munvård betraktas ofta som en mindre kvalificerad uppgift och utförs ofta 
av vårdpersonal. Det är anmärkningsvärt med tanke på hur svår denna omvård-
nadsuppgift kan vara. En amerikansk studie visar på vikten av standardiserade 
munvårdsprotokoll och vårdplaner . Genom att etablera munvårdsplaner ökar 
medvetenheten om vikten av munvård för den allmänna hälsan vilket är målet för 
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det vårdande teamet kring vårdtagaren (Boczko, McKeon & Sturkie, 2009). I So-
cialstyrelsens reflektioner och slutsatser (2009) framkommer att i de flesta av 
verksamheterna fick personalen årliga utbildningar i mun- och tandvård men en-
dast i hälften av verksamheterna hade all omsorgspersonal tagit del av denna. I 
knappt hälften av boendena har tandvårdsbehovet integrerats i den individuella 
vårdplanen initialt (inom 4 veckor från ankomsten till boendet). Det finns dock en 
okunskap om graden av ohälsa i munhålan hos de boende. Därför skulle det inne-
bära ett stöd för både de boende och personalen med en utökad kompetens i verk-
samheten i form av en tandvårdskunnig till exempel en tandhygienist i verksamhe-
terna. Sammanfattningsvis konstateras att de som har rätt till en munhälsobedöm-
ning och nödvändig tandvård erbjuds detta och att verksamheterna har uppmärk-
sammats på vikten av att följa tandvårdens ordinationer, inkluderande anvisningar 
och rekommendationer, samt att följa upp detta med egenkontroll. Vårt resultat vi-
sar att en bristande munhälsovård kan orsaka stort lidande för den enskilde vård-
tagaren. Undersökningen visar även på det svåra etiska dilemma som munvården 
kan innebära då vårdtagaren inte förstår eller vill ta emot hjälp. Vårdandets mål är 
att lindra eller förhindra lidande samt skapa förutsättningar för välbefinnande. 
”Det är naturligtvis svårt att se en mening i att en vårdare, vars uppgift är att hjäl-
pa patienten framåt i en positiv hälsoutveckling istället åsamkar patienten lidande. 
” (Dahlberg et al. 2003, s. 38) Genom ökad utbildning och ett bättre samarbete 
mellan de olika professionerna i teamet kanske förhållningssättet till munhälso-
vården kan ändras. På detta sätt kanske även vårdlidandet för den enskilde vårdta-
garen kan minska. 
 
 
Slutsats       
Studien gav belägg för det antagande som bildade utgångspunkt för studien, näm-
ligen att munhälsovård är en eftersatt omvårdnadsuppgift. Studien belyser även 
den etiska problematiken som gör denna omvårdnadsåtgärd så komplex och svår. 
Det framkommer även att det finns en medvetenhet hos vårdpersonal, sjukskö-
terskor och läkare om vikten av en god munhälsovård men att det fortfarande 
finns brister i praktiken. Fortlöpande utbildning inom munhälsovård efterfrågas, 
främst av vårdpersonal och sjuksköterskor, i det vårdande teamet kring vårdtaga-
ren. Den dokumenterade kunskap som finns, skall författarna ta till vara med för-
hoppning om att studien skall ge vägledning till förbättringsarbete i särskilt boen-
de.  Munvårdsombud på vårdavdelningarna i särskilt boende, förbättrade ruti-
ner/riktlinjer och en ökad dokumentation kring munhälsovård är förslag på vägar 
till förbättringar. Att regelbundet ta upp och diskutera munhälsovårdfrågor som en 
specifik punkt vid vårdmöten och vid ankomstsamtal borde också det kunna öka 
medvetenheten och gynna det vårdande teamets förhållningssätt till munhälso-
vård. Att införa dessa förändringar i särskilt boende och därefter göra en uppföl-
jande studie skulle för författarna vara av stort intresse.  
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     Bilaga 1 
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 oral health 

oral health AND nursing                                          
oral health AND nursing  
                  AND priority 
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oral care 
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 oral care 
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oral care AND nursing 
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 oral health 

oral health AND nursinghome 
oral health AND qualitative study  
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                                      28 
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Medline 
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 oral care 

oral care AND caring 
oral care AND caring  
               AND ethical problems 
oral care AND elderly 
oral care AND elderly AND nurs-
ing home 
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Bilaga 2. 
Författare, 
tidskrift, land 

År Titel Metod Syfte Resultat Kvalitet 

Wårdh, I., 
Hallberg, L R-
M., Berggren, 
U., Andersson, 
L., & Sören-
sen, S. 
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Scien-
cesvol.14 of 
issue 2, p 137-
142. 
 
Sverige 

2000 Oral 
Health 
Care- Low 
Priority in 
Nursing: 
In-depth 
Interviews 
with Nurs-
ing Staff. 

Intervjuer av vård-
personal med mång-
årig erfarenhet av 
äldrevård. Intervjuer-
na utfördes av tand-
läkare och sjukskö-
terska. 

Att undersöka 
personalens upple-
velser av att hjälpa 
vårdtagare med 
munvård och varför 
denna uppgift har 
låg prioritet. 

Den låga prioriteten 
berodde på ett flertal 
faktorer såsom kun-
skapsbrist, etiska 
dilemman, bristande 
rutiner och hög 
arbetsbelastning. 

Bra 

Kullberg, E., 
Forsell, M., 
Wedel, P., 
Sjögren, P., 
Johansson, 
O., Herbst, B., 
& Hoogstrate, 
J.  
Geriatric Nurs-
ing, volume 
30, p 329-333 
Sverige 

2009 Dental 
Hygiene 
Education 
for Nurs-
ing Staff. 

Studie av ett utbild-
ningsprogram inom 
munhälsovård. 

Att beskriva erfa-
renheterna av ett 
nytt utbildnings- 
program. 

Efter utbildning 
framkom det att 
personalen fick en 
annan inställning till 
att utföra munvård. 

Bra 

Wårdh, I., 
Hallberg, L R-
M., Berggren, 
U., Andersson, 
L., & Sören-
sen, S. 
 
Scandinavian 
Journal of 
caring 
Sciences, 17: 
250-256 
 
Sverige 

2003 Oral 
health 
education 
for nurs-
ing per-
sonnel; 
expe-
riences 
among 
specially 
trained 
oral care 
aides: 
One –year 
follow- up 
interviews 
with oral 
care aides 
at a nurs-
ing facility. 

Intervjuer av under-
sköterskor och vård-
biträden enligt 
Grounded Theory. 

Att utbilda mun-
vårdsombud för att 
se vilka förbättring-
ar det kunde leda 
till. 

Munvårdsombuden 
upplevde det hela 
mycket positivt men 
hade inte alltid stöd 
från sina arbetskam-
rater. 

Bra 

Paulsson, G., 
Nederfors, T., 
Fridlund, B. 
Journal of 
Nursing Man-
agement, 
volume 7, p 
299-306 
 
Sverige 

1999 Concep-
tion of oral 
health 
among 
nurse 
manag-
ers. A 
qualitative 
analysis. 

Kvalitativ analys med 
fenomenologisk 
inrikting.  

Inställningen till 
munvård hos sjuk-
sköterskor i arbets-
ledande ställning. 
 

Det framkom att alla 
intervjuade tyckte att 
munvården var en 
viktig men bortglömd 
del av omvårdnaden. 
Rutiner för munvård 
efterlystes liksom 
förbättrad dokumen-
tation. Det fanns 
även behov av ökat 

Bra 
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samarbete med 
tandvården. 
 

Andersson, 
K.,Furhoff, A-
K., Norde-
nram, G., & 
Wårdh, I. 
 
Scandiniavian 
Journal of 
caring 
Sciences ,21; 
126-133 
 
 
 
 
 
Sverige 

2007 ”Oral 
health is 
not my 
depart-
ment´ 
Percep-
tions of 
elderly 
patients 
oral health 
by general 
medical 
practition-
ers in 
primary 
health 
care 
centres:a 
qualitative 
study 

Djupintervjuer av 
primärvårdsläkare. 

Att undersöka 
primärvårdsläkares 
inställning till mun-
hälsovård hos sina 
äldre patienter. 

Visade på litet eller 
bristfälligt engage-
mang när det gäller 
munhälsan hos 
äldre. Ett närmare 
samarbete mellan 
läkare, tandläkare 
efterlyses i framti-
den. 

Bra 

Teeri, S., 
Leino-Kilpi, H., 
& Välimäki, M. 
 
Nursing  Eth-
cics 13 (2) 

2006 Long-term 
nursing 
care of 
elderly 
people: 
identifying 
ethically 
proble-
matic 
expe-
riences 
among 
patients, 
relative 
and 
nurses in 
Finland.  

Muntliga och skriftli-
ga intervjuer av 
patienter, anhöriga 
och sjuksköterskor. 

Att undersöka den 
etiska problemati-
ken i omvårdnads-
situationer  hos 
äldre vårdtagare.  

Framkom etiska 
problem både inom 
den fysiska, psykiska 
och sociala omvård-
naden. 

Bra 

Frenkel, H F 
 
Gerodontology 
Association, 
volume 16, No 
2 
 

1999 Behind 
the 
screens: 
care staff 
observa-
tions on 
delivery of 
oral health 
care in 
nursing 
homes. 

Kvalitativa undersö-
kande intervjuer som 
kompletterades med 
kvantitativ insamlad 
data. 

Att ta reda på 
vårdpersonalens 
attityder, färdighe-
ter och kritiska 
synpunkter angå-
ende munvården 
hos vårdtagare 
med omvårdnads-
behov. 

En positiv inställning 
till munvård fanns . 
Behov av ytterligare 
utbildning efterfråga-
des och det fanns 
även brist på mun-
vårdsmateria. 

Bra 
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Bilaga 3. 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kategori Underkategori 
Nursing staff felt that 
their education in 
oral health care was 
unsatisfacto-
ry.(Wårdh et al., 
2000). 

Vårdpersonal kände att deras 
utbildning I munhälsovård var 
otillräcklig. 
 
  

Kände att utbildningen var 
otillräcklig. 

Utbildning Otillräcklig 
 
 

Nursing staff expe-
rienced oral health 
care as a trouble-
some nursing activi-
ty. It could be diffi-
cult to persuade the 
elderly to open their 
mouths. .(Wårdh et 
al., 2000). 

Vårdpersonal upplevde munhälso-
vård som en problematisk om-
vårdnadsaktivitet. Det kunde vara 
svårt att förmå den äldre att öppna 
munnen. 
 
 
 
 
 

Problematisk omvårdnadsak-
tivitet.  

Etik Svår 
 
 

Oral health care has 
been separated 
from other nursing 
activities and was 
not discussed when 
nursing plans were 
written, only when 
oral problems where 
obvious and they 
seemed to be less 
obvious than other 
health problems. 
.(Wårdh et al., 
2000). 

Munhälsovård har avskilts från 
andra omvårdnadsaktivitet och 
diskuterades inte när vårdplaner 
skevs, bara när munvårdsproblem 
var tydliga och de tycktes vara 
mindre tydliga än andra hälsopro-
blem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofta avskilt från andra om-
vårdnadsaktivitet 

Prioritering Avskild 

Theoretically, nurs-
ing staff gave oral 
health care high 
priority, but when 
they faced reality, 
other activities came 
first. .(Wårdh et al., 
2000). 

Teoretiskt sett prioriterade vård-
personal munvården högt men i 
verkligheten kom andra uppgifter 
först. 
 
 
 
 

Andra omvårdnadsaktiviteter 
kom först. 

Prioritering Viktig 

The nursing staff 
worried about 
whether it was right 
or wrong to force 
oral health care on 
the patient. .(Wårdh 
et al., 2000). 

Vårdpersonalen oroade sig för om 
det var rätt eller fel att påtvinga 
munvård till sina patienter. 
 
 
 

Oro över att påtvinga mun-
vård. 

Etik Rätt eller fel 

“I feel too often the 
mouth care of the 
elderly is neglected” 
Frenkel et al., 1999, 
p. 76) 

”Jag känner alltför ofta att mun-
vården hos de äldre är försum-
mad” 
 
 
 

Alltför ofta försummad Prioritering Försummad 

” I think that person-
al’s motivation has 
increased –through 
education they have 
become more aware 

Jag tycker att personalens motiva-
tion har ökat -genom utbildning 
har de blivit mera medvetna om 
hur viktigt det är. 
 

Personalens motivation och 
medvetenhet har ökat genom 
utbildning. 

Utbildning 
 

Ökad medvetenhet 
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of how important it 
is.” (Paulsson et al., 
1999, p. 5) 

 
 
 
 

An extended team-
work between dent-
ist and/or dental 
hygienist and nurses 
improves the nurs-
ing quality for elderly 
demented patients, 
where the different 
professions learn 
from each other for 
the benefit of the 
patients (Paulsson 
et al., 1999, p. 5). 

Ett utökat samarbete mellan tand-
läkare och/eller tandhygienist och 
sjuksköterska förbättrar omvård-
nadskvaliteten för äldre dementa 
patienter, där de olika professio-
nerna lär av varandra till förmån 
för patienterna. 
 
 
 
 
 

Olika professioner lär av 
varandra till förmån för pati-
enterna. 

Samarbete Förbättrad omvård-
nadskvalitet 

Especially in situa-
tions where patients 
are defenceless and 
highly dependent on 
others for care, 
violations of integrity 
tend to give rise to 
ethical problems in 
nursing (Teeri, Leini-
Kilpi & Välimäki, 
2006). 

Speciellt i situationer där patienter 
är försvarslösa och mycket bero-
ende av andra för omvårdnad, 
riskerar övertramp på integriteten 
att ge upphov till etiska problem i 
omvårdnaden.  
 
 

Övertramp på integritet ökar 
etisk problematik. 

Etik Integritet 

Nursing staff felt that 
the oral care of the 
elderly is the con-
cern of many differ-
ent people. Howev-
er, the main respon-
sibility lies with each 
individual caregiver ( 
Wårdh et al., 2003). 

Vårdpersonal kände att ansvaret 
för munhälsovården vilade på 
många olika personer men att 
huvudansvaret låg på den indivi-
duella vårdgivaren. 
 
 
 
 
 
 

Ansvaret vilade på många 
olika. 

 Samarbete            Huvudansvar 

Negative attitudes 
and perceptions of 
unpleasantness in 
relation to oral 
hygiene tasks 
among the nursing 
home staff (Kullberg 
et al., 2009). 

Negativa attityder och känslor av 
obehag i samband med mun-
vårdsuppgifter bland vårdpersonal. 
 
 
 
 

Obehag i samband med 
munvård 

Etik Obehag 

Today the nursing 
home resident 
elderly more often 
have their own 
theeth or fixed 
prosthetic applian-
ces (e.g., crowns, 
bridges, or dental 
implants), all of 
which impose hea-
viera demands on 
the nursing staff and 
their skills in oral 

 Idag är det vanligare att vårdtaga-
re på äldreboende oftare har sina 
egna tänder eller fasta anordning-
ar (t.ex. kronor, bryggor eller 
tandimplantat), allt detta ställer 
högre krav på vårdpersonalen och 
deras förmåga att utföra munvård. 
 
 
 
 
 
 

Högre krav på vårdpersona-
lens förmåga att utföra mun-
vård. 

Utbildning Högre krav 
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care (Kullberg et al., 
2009). 

 
 

All respondents 
emphasized oral 
health as an obvious 
and important, but 
neglected, part of 
nursing (Paulsson et 
al., 1999, p. 5). 

Alla svarande tyckte att munhäl-
sovård var en viktig men eftersatt 
del av omvårdnaden. 
 
 

Eftersatt del av omvårdna-
den. 

Prioritering Viktig 

The oral care aides 
experienced an 
increasing workload 
in their nursing 
duties. This situation 
was largely due to 
frail and dependent 
caretakers but it was 
also because of lack 
of personnel, espe-
cially registered 
nurses Wårdh et al., 
2003). 

Personal upplevde en ökad ar-
betsbelastning I omvårdnadsarbe-
tet. Situationen berodde till största 
delen på sköra och beroende 
vårdtagare men även på brist på 
specialutbildad personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökad arbetsbelastning i 
omvårdnadsarbetet. 

Prioritering 
 

Arbetsbelastning 

Oral hygiene tasks 
were also consi-
dered unpleasant 
because of per-
ceived unwillingness 
among residents 
(Kullberg et al., 
2009). 

Munvårdsuppgifter ansågs också 
obehagliga på grund av upplevd 
motvilja hos de boende. 
 
 
 
 

Munvårdsuppgifter ansågs 
obehagliga 

Etik Obehaglig 

Closer interaction 
between physician 
and dentist will 
benefit the overall 
well-being of the 
elderly patient (An-
dersson et al., 
2007). 

Närmare samarbete mellan läkare 
och tandläkare förbättrar generellt 
välmående hos den äldre patien-
ten. 
 
 
 
 

Samarbete förbättrar välmå-
ende. 

Samarbete Välmående 

Many staff members 
were afraid of caus-
ing damage to 
resident’s dentures, 
mouth or teeth 
during oral care 
tasks (Kullberg et 
al., 2009). 

Flertalet vårdpersonal var rädda 
för att skada de boendes proteser, 
mun eller tänder under utförandet 
av munvård. 
 
 
 
 
 

Var rädda att skada  Etik Rädd 
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