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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Munhälsan är viktig och skapar välbefinnande för individen. Det finns också 
bevis för att en god munhälsa kan utesluta risken för både luftvägsinfektion och pneumoni. 
På särskilda boenden är det vårdpersonalen som har ansvaret för att hjälpa vårdtagare med 
omvårdnad kopplad till munhälsa. Det finns dock svårigheter att utföra den omvårdnaden och 
vårdpersonalens upplevelser ville belysas för att generera mer kunskap. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av omvårdnad 
kopplad till munhälsa på särskilt boende. 
Metod: Studien byggde på en empirisk semistrukturerad intervjumetod och hade en 
kvalitativ ansats. Datainsamling gjordes genom åtta intervjuer med vårdpersonal, varav fyra 
sjuksköterskor och fyra undersköterskor. En manifest innehållsanalys med latenta inslag som 
bygger på Graneheim och Lundmans modellbeskrivning användes. 
Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier och sju underkategorier. Kategorierna var 
Upplevelse av att munnen är ett intimt område, Upplevelse av vårdpersonalens ansvar och 
kunskap, Upplevelse av att omvårdnaden vid demenssjukdom ser annorlunda ut och 
Upplevelse av en förändrad omvårdnad kopplad till munhälsa. 
Slutsats: Den stora svårigheten med omvårdnad kopplad till munhälsa bedöms inte vara 
vårdpersonalens saknad av mer kunskap, utan att det är vårdtagarna som av olika anledningar 
inte är samarbetsvilliga. En ökad medvetenhet hos vårdpersonalen kan leda till positiva 
förändringar i omvårdnaden kopplad till munhälsa. Vidare forskning kan förslagsvis inriktas 
på hur vårdtagarna upplever omvårdnad kopplad till munhälsa på särskilt boende för att 
belysa deras perspektiv och därmed komma fram till en mer välfungerande omvårdnad. 
 
Nyckelord: Munhälsa, omvårdnad, särskilt boende, upplevelse, vårdpersonal 
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Inledning 
Munnen är viktig för att kunna tugga, svälja samt uppleva smak och för att kunna 

kommunicera ordentligt (Peltola, Vehkalahti & Simoila, 2005). Munhälsa genererar 

välbefinnande och är lika viktig för äldre som för resten av befolkningen (Andersson & 

Nordenram, 2004). En god munhälsa kan utesluta risken för vissa sjukdomar. Det har till 

exempel påvisats att munhålan kan utgöra en reservoar för specifika bakteriearter som kan 

spridas ner i luftvägarna och orsaka pneumoni (Scannapieco, Bush & Paju, 2003). Wårdh, 

Hallberg, Berggren, Andersson och Sörensen (2000) har studerat hur vårdpersonal hjälper 

vårdtagare med deras munhälsa på särskilda boenden. Resultatet från studien tyder på brister i 

rutiner kopplade till munhälsa och brist på tid, kunskap och stöd från tandvården. I Wårdh, 

Jonsson och Wikströms (2011) studie framkom en problematik så som att vårdtagare inte 

samarbetade med vårdpersonal när det kom till genomförandet av omvårdnad kopplad till 

munhälsan samt att vårdpersonalen saknade kunskap om munhälsans betydelse. Det visar att 

det finns svårigheter att stödja munhälsan för den gruppen av individer vilket är ett problem 

för både vårdtagare och vårdpersonal på särskilda boenden (ibid). 

 

Genom att ta reda på vårdpersonalens upplevelser av hur omvårdnaden kopplad till munhälsa 

fungerar hos vårdtagare på särskilt boende kan det generera mer kunskap ur vårdpersonalens 

synvinkel. Nytta med studien bedöms också vara att belysa problem och svårigheter som 

uppstår vid omvårdnaden kopplad till munhälsa och hur vårdpersonalen agerar och uppfattar 

dem. Det skulle kunna leda till en ökad medvetenhet hos vårdpersonalen vilket kan tänkas 

gagna munhälsan för den enskilde vårdtagaren.  

Bakgrund 

Munhälsa 
Munhälsa utgörs av vikten att kunna tugga, få i sig näring, kunna känna sig säker med sitt 

utseende och sin andedräkt, våga skratta, ha sociala kontakter och känna sig socialt säker vid 

kommunikation och måltider (Andersson & Nordenram, 2004). Plack på tänderna kan leda 

till en ökad risk för karies, tandköttsinflammation samt andra former av infektioner i 

munhålan. Det är även känt att det finns ett samband mellan dålig munhygien och allmänna 
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hälsoproblem, så som pneumoni och luftvägsinfektioner (Sjögren, Nilsson, Forsell, 

Johansson & Hoogstraate, 2008). Det beskriver Scannapieco och Mylotte (1996) beror på 

aspiration av bakterier till de nedre luftvägarna och immunförsvarets misslyckande av att 

eliminera bakterierna, vilket gör att de förökar sig i lungan och orsakar infektion. Enligt 

Walker och Kiyak (2007) kan en dålig munhygien och dålig tandstatus också resultera i 

minskad livskvalitet och svårigheter att upprätthålla ett aktivt socialt liv. I koppling till det 

har det även visat sig att det är vanligare att individer med färre tänder har ett mindre antal 

sociala kontakter (Österberg, Mellström & Sundh, 1990). 

 

Omvårdnad kopplad till munhälsa 
Omvårdnad kopplad till munhälsa inkluderar att rengöra munhålan minst två gånger om 

dagen (Wårdh et al., 2000). Det vill säga att inspektera munhålan, ta bort plack, rengöra 

munhålans vävnader, skölja med fluorprodukter samt upprätthålla fuktighet i munhålan 

(Coker, Ploeg, Kaasalainen & Fisher, 2013). Vidare skriver Wårdh et al. (2000) att 

kommunikationen är viktig mellan dag- och nattpersonal för att få fram bra rutiner på vem 

som ska sköta den direkta omvårdnaden kopplad till munhälsan. Det är även viktigt att ge 

stöd och uppmuntran till de vårdtagare som kan sköta omvårdnaden kopplad till munhälsan 

på egen hand. När problem uppstår eller kompetens saknas av närvarande vårdpersonal ska 

den ansvariga sjuksköterskan rådfrågas. Hjälpmedel så som specialtandborstar för omvårdnad 

kopplad till munhälsa väljs och köps oftast av vårdpersonal, dock betalar vårdtagaren. Det är 

vårdpersonalen som är ansvarig för att kontrollera statusen av munhälsan hos vårdtagaren för 

att tidigt upptäcka ohälsa (ibid). 

 

Enligt Tandvårdslagen (SFS1985:125) har individer med långvarigt och större behov av 

omvårdnad kopplad till munhälsa vissa förmåner så som kostnadsfri uppsökande tandvård. 

Det betyder att de här grupperna har tillgång till kostnadsfri munhälsobedömning antingen i 

det egna boendet eller i särskilt boende, samt behövlig tandvård för samma kostnad som inom 

hälso- och sjukvården. Det är vårdpersonalen som har ansvaret för att informera vårdtagare 

om deras rättigheter samt ge möjlighet för vårdtagaren själv att ta beslut om tandvården ska 

kontaktas (ibid).   

 

Forsell, Sjögren, Kullberg, Johansson, Wedel, Herbst och Hoogstraate (2010) betonar att 

individer med demenssjukdom skiljer sig i följsamhet från individer utan kognitiv 
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nedsättning. Det är vanligare att individer med demens inte vill samtycka och är motsträviga 

när vårdpersonal försöker hjälpa till vid omvårdnad kopplad till munhälsa (ibid). 

 

Särskilt boende 
Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2008:113) omfattar begreppet särskilt boende 

flera sorters verksamheter där individer bor permanent och är i behov av någon form av 

insats. Verksamheterna kan ha skilda inriktningar och arbetsuppgifter, men bygger på samma 

princip. Ökad ålder och kroniska sjukdomar brukar inte vara tillräckliga för att förklara varför 

individer flyttar till särskilt boende. Ofta hänger det ihop med någon form av fysisk 

nedsättning (oförmåga att utföra aktiviteter i dagliga livet) eller kognitiv nedsättning 

(exempelvis demenssjukdom) vilket leder till ökat behov av hjälp som endast kan bistås av 

vårdpersonal på särskilt boende. Vid ankomsten till det särskilda boendet är individer ofta 

beroende av både hjälp med IADL-aktiviteter och PADL-aktiviteter från vårdpersonal. IADL 

står för Instrumentella Aktiviteter i det Dagliga Livet vilket innebär hjälp med exempelvis 

städning, inköp och mattillagning. PADL står för Personliga Aktiviteter i det Dagliga Livet 

och kan innefatta hjälp med intag av mat och dryck samt tandborstning och rengöring av 

tandprotetiska ersättningar. Det är också vanligt att individer som flyttar in i särskilt boende 

har någon form av rörelsehinder vilket kan utgöra problem vid exempelvis förflyttning och 

armrörelser (ibid). Det i sin tur kan innebära svårigheter vid exempelvis tandborstning. 

Statens offentliga utredningar (SOU 2008:113) beskriver också att jämfört med för ett tiotal 

år sedan är individer som idag bor i särskilda boenden i större behov av vård och omsorg. 

 

Vårdpersonalens ansvarsområden 
All vårdpersonal har ansvar för hur han eller hon utför sina dagliga arbetsuppgifter. 

Vårdpersonalen ska utforma omvårdnaden och inkludera vårdtagaren i alla processer i största 

möjliga mån samt alltid visa omtanke och respekt i omvårdnadsarbetet (SFS2010:659). 

 

Sjuksköterskans särskilda ansvarsområden 

Enligt Socialstyrelsen (2005) är sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden Att främja 

hälsa, Att förebygga sjukdom, Att återställa hälsa samt Att lindra lidande. Sjuksköterskan har 

i sitt arbete huvudansvaret för att framställa riktlinjer inom omvårdnad, ledning och 
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utbildning samt att omsätta dem i praktiken. Sjuksköterskan ska även arbeta för ett gott 

samarbetsklimat med kollegor och vid behov ingripa på passande vis i situationer där 

individer hotas av kollegor eller andra individers agerande. Yrket innefattar också att 

tillgodose vårdtagares basala och individuella omvårdnadsbehov samt att utifrån de behoven 

leda, prioritera, tilldela och samordna omvårdnadsarbetet anpassat efter arbetskollegors 

kompetenser (ibid). Motsvarande beskrivning för undersköterskor finns inte på nationell nivå. 

 

Definitioner 

Vårdpersonal 

På särskilt boende arbetar bland annat sjuksköterskor och undersköterskor och i föreliggande 

studie kommer begreppet vårdpersonal stå för beskrivningen av de yrkesgrupperna. 

Begreppet vårdpersonal har valts eftersom de yrkesgrupperna ofta har olika roller när det 

gäller ansvar, stöd samt det praktiska genomförandet av munhälsan på särskilt boende. Därför 

är det viktigt att ha med båda grupperna i studien för att få flera perspektiv på omvårdnaden 

kopplad till munhälsa. I föreliggande studie har den här definitionen av vårdpersonal använts. 

 

Upplevelser 

En upplevelse är en individs olika tolkningar, uppfattningar och observationer av sin omvärld 

vilket grundar sig i tidigare upplevda händelser och erfarenheter (Lee, 2004). Travelbee 

(1971) definierar upplevelser som deltagande i evenemang; något som genomgås eller 

genomlevs under tiden som de sker. Vidare påstår Travelbee att det finns en koppling mellan 

upplevelse av mening och känslan av att någon behöver en. Det är det som gör livet värt att 

leva. Vanligtvis är människor i behov av hjälp att hitta mening i sina livsupplevelser, vilket 

Travelbee påstår är syftet med omvårdnad. Syftet uppnås genom att skapa en mellanmänsklig 

relation som grundas på upplevelser mellan vårdpersonal och vårdtagare (ibid). Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att individers upplevelser och 

erfarenheter är något som kan beskrivas genom livsvärldsteorin. Livsvärldsteorin grundar sig 

i fenomenologi och den existentiella hermeneutiken. Att ha ett livsvärldsperspektiv innebär 

uppmärksammande av individers vardagsvärld och dagliga tillvaro. Den innebär även att 

beskriva, förstå och analysera omvärlden som den upplevs av individer. Fenomenologin 

beskriver subjektiva erfarenheter och upplevelser som en individ känner och erfar i sin 



 

8 
 

dagliga tillvaro. De erfarenheterna innefattar allt från olika handlingars betydelser och 

funktioner i vardagsvärlden till djupt existentiella frågeställningar (ibid). I föreliggande studie 

har den här definitionen av upplevelser använts. 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av omvårdnad kopplat till 

munhälsa på särskilt boende. 

Metod 

Metoddesign 
Studien har en kvalitativ ansats och datainsamlingen bygger på en empirisk semistrukturerad 

intervjumetod. Polit och Beck (2012) beskriver att en kvalitativ studiedesign är holistisk och 

eftersträvar att förstå helheten av ett fenomen. En kvalitativ studie skapar inte endast 

förståelse för en individ och individens levnadssituation utan metoden fördjupar förståelsen 

av individens erfarenheter, behov, upplevelser eller uppfattningar (Segesten, 2012). 

Empiriska bevis är data som objektivt framtagits med hjälp av sinnena för att generera 

kunskap. Resultaten till en studie som använder sig av empiri är därför förankrad till 

verkligheten (Polit & Beck, 2012). Den kvalitativa ansatsen har i föreliggande studie använts 

för att beskriva vårdpersonalens upplevelser av omvårdnad kopplad till munhälsa hos 

vårdtagare på särskilt boende. 

 

Urval 
Enligt Polit och Beck (2012) görs val av deltagare i kvalitativa studier med hänsyn till hög 

potential för att få fram informationsriklighet. För att få ett tillförlitligt resultat bör deltagarna 

vara kunniga inom syftet med studien, reflekterande och villiga att dela med sig av sin 

kunskap till skribenterna. Urvalet ska vara begränsat och noggrant genomtänkt (ibid). 

Deltagarna i studien, fyra sjuksköterskor och fyra undersköterskor, rekryterades från sex 

olika särskilda boende i sydöstra Sverige. Två av sjuksköterskorna och alla fyra 

undersköterskorna rekryterades genom kontakt med områdeschef på respektive boende. 

Områdescheferna delade ut informationsblad till alla undersköterskor på respektive boende 

och undersköterskorna kunde därefter göra ett frivilligt val att delta i studien. Detsamma 
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gällde sjuksköterskorna men eftersom det vanligtvis endast finns en sjuksköterska per boende 

blev de som hade tid och tackade ja självklara deltagare. De resterande två sjuksköterskorna 

rekryterades genom områdeschefen för sjuksköterskorna inom hälso- och sjukvården i 

kommunen. Genom den här personen gavs tillgång till en telefonlista till alla sjuksköterskor 

som arbetar på särskilda boenden inom kommunen och därefter kontaktades sjuksköterskorna 

direkt av skribenterna till föreliggande studie. Totalt kontaktades fyra sjuksköterskor genom 

telefonlistan och efter att ha tagit del av informationsbladet för vårdpersonal tackade två av 

individerna ja till att delta. 

 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att deltagarna skulle vara sjuksköterskor eller 

undersköterskor med minst fem års erfarenhet av arbete inom äldrevården. Det bedömdes att 

åtta intervjuer sannolikt borde resultera i tillräckligt med data för att kunna genomföra 

projektet inom ramen för kandidatarbete i omvårdnad. 

 

Datainsamling 
Danielson (2012) skriver att intervjuer som datainsamlingsmetod är användbar vid 

beskrivande av ett fenomen eller en situation och är enligt Polit och Beck (2012) den primära 

metoden för att samla in kvalitativ data från studiedeltagare. Intervjuerna i studien var 

semistrukturerade vilket Polit och Beck (2012) menar säkerställer säkerheten att få svar på 

det specifika ämnet och i samband med intervjuerna användes en intervjuguide (bilaga 1) 

med frågor i logisk ordning. En provintervju genomfördes på två medstudenter för att 

säkerställa att frågorna var relevanta i förhållande till syftet med studien. 

Provintervjumaterialet användes dock inte i resultatet. Enligt Danielson (2012) ska en 

intervju prövas en eller flera gånger, dels för att kontrollera att teknisk utrustning fungerar 

och dels för att intervjuaren ska känna sig bekväm i sin roll. Det ger även möjlighet till 

justering av frågematerialet (ibid) vilket inte blev aktuellt efter provintervjun i föreliggande 

studie. Intervjuplatserna bestämdes av studiedeltagarna själva men genomfördes i avskilda 

rum och under arbetstid med godkännande från områdescheferna på respektive särskilt 

boende. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och ljudupptagningarna 

transkriberades sedan ord för ord. Enligt Polit och Beck (2012) görs det för att senare kunna 

analysera intervjuerna ordagrant och för att resultatet inte ska påverkas av skribenternas 

minnen eller personliga åsikter. I föreliggande studie genomfördes fyra intervjuer var. Den 

som inte intervjuade satt med och antecknade och skötte den tekniska utrustningen. 
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Intervjudeltagarna var alla kvinnor och intervjuerna varade från åtta till 45 

minuter.  Medellängden på intervjuerna var 18 minuter.  

 

Innehållsanalys 
En kvalitativ innehållsanalys innebär enligt Polit och Beck (2012) att omvandla en stor del 

data till mindre, mer hanterbart material. Det handlar om att finna präglande idéer och att 

söka efter övergripande koncept. Analysmetoden som användes var Graneheim och 

Lundmans (2004) modellbeskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. Den användes för att 

den är lättanvänd och det är lätt att förstå de olika stegen. En manifest innehållsanalys innebär 

att ingen tolkning av data görs, utan att det uppenbara och faktiska plockas från en text. 

Därmed är den manifesta analysen mer beskrivande än den latenta analysen som innebär en 

tolkning och djupare förståelse av insamlad data. En manifest analysmetod med latenta inslag 

valdes på grund av att intervjuerna inte var så långa och djupgående, men en viss tolkning av 

innebörden i intervjuerna gjordes för att ge rättvisa åt studiedeltagarnas utsagor. Graneheim 

och Lundman (2004) skriver att ofta har data flera innebörder och det finns alltid någon form 

av tydning eller tolkning vid en analys. Det är viktigt att ta i beaktande vid diskussion om 

tillförlitlighet vid en kvalitativ innehållsanalys. Tolkning innebär en balansgång mellan att 

lägga fokus på fenomenet som studeras och att låta texten tala för sig själv och inte tillskriva 

mening som inte finns där (ibid). Graneheim och Lundmans modell för den manifesta 

innehållsanalysen innehåller flera steg. Först lästes de transkriberade intervjuerna igenom 

flertalet gånger för att få en känsla för helheten. Därefter plockades text ut som svarade till 

studiens syfte och samtidigt bevarar textens sammanhang vilket kallas meningsenheter. 

Meningsenheterna kondenserades sedan till kortare meningar samtidigt som kärnan i 

meningsenheterna bevarades.  Ur kondenseringen bildades etiketter, så kallade koder. 

Koderna bör vara textnära vid en manifest analys men måste inte alltid vara exakt samma ord 

som i meningsenheterna. Krippendorff (2004) betonar att koderna som skapas inte ska kunna 

passa under fler än en kategori, men på grund av den sammanflätning som finns gällande 

människors upplevelser är det ibland omöjligt att skapa kategorier som helt utesluter andra 

koder. Polit och Beck (2012) skriver att det ibland är rekommenderat att en person ska koda 

all data som samlats in för att det ska vara enhetligt. Dock bör åtminstone delar av 

intervjuerna kodas av minst två individer för att öka trovärdigheten i resultatet (ibid). 

Kodningen gjordes tillsammans vilka sedan grupperades efter innehåll först i underkategorier 
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och slutligen i kategorier.   

 

Etiska överväganden 
Kontakt togs med sammanlagt tio områdeschefer på särskilda boenden i kommunen där sex 

tackade nej och fyra tackade ja till att delta i föreliggande studie. Samarbete med 

områdeschefer på de fyra särskilda boendena etablerades genom telefonkontakt. 

Områdescheferna fick sedan ett informationsbrev om deras medverkan i föreliggande studie 

och ombads skriva under ett tillstånd som intygade att studien fick genomföras på boendet i 

fråga, vilket sedan skickades till Etikkommittén Sydost. Områdescheferna bistod i 

rekryteringen av för studien lämpliga deltagare och delade ut informationsbrev (bilaga 2) till 

dem samt kontaktade skribenterna till föreliggande studie när deltagare identifierats och 

intervjuer var möjliga att genomföra. Områdeschefen för sjuksköterskorna inom hälso- och 

sjukvården i kommunen som bistod med de resterande två sjuksköterskorna gav sitt 

godkännande till deras delaktighet i föreliggande studie efter att ha tagit del av 

informationsbreven. 

 

En etisk egengranskning och ansökan om etiskt godkännande skickades till Etikkommittén 

Sydost och ett rådgivande utlåtande över studien erhölls Dnr EPK 177-2013. Enligt 

Etikprövningslagen (SFS2003:460) ska deltagare informeras om en studies olika delar och 

därefter har deltagarna möjlighet att samtycka om de vill vara delaktiga i studien. Samtycke 

får när som helst dras tillbaka och utan att deltagaren behöver ange en orsak till det och lagen 

har följts i föreliggande studie. Allt insamlat intervjumaterial, det vill säga ljudfiler och 

transkriberade intervjuer, förvarades i låsbart utrymme och skilt från uppgifter som skulle 

kunna koppla materialet till en enskild individ. Intervjudeltagarna utlovades konfidentialitet 

vilket innebär att privat data som påvisar identiteten hos deltagarna i intervjustudien hålls dolt 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Skribenterna och handledare var de enda som hade tillgång till 

materialet. Innan intervjutillfället hade intervjudeltagarna möjlighet att ställa frågor till 

skribenterna om studien innan de gav muntligt samtycke till att delta i studien. Vid 

publicering kommer data att vara avidentifierad, vilket innebär att studien inte kan kopplas 

till enskilda individer och därmed bevaras intervjudeltagarnas anonymitet för utomstående. 

Skribenterna till studien hade ingen form av personlig relation till intervjudeltagarna eftersom 

det kunnat påverka det slutliga resultatet av intervjuerna. 
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Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier namngivna; Upplevelse av att munnen är ett intimt 

område, Upplevelse av vårdpersonalens ansvar och kunskap, Upplevelse av att omvårdnaden 

vid demenssjukdom ser annorlunda ut samt Upplevelse av en förändrad omvårdnad kopplad 

till munhälsa. De fyra kategorierna presenteras tillsammans med sju underkategorier i 

föreliggande studies resultat. Översikt av samtliga kategorier och underkategorier är samlad 

nedan (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kategorier och underkategorier 

 

Upplevelse av att munnen är ett intimt område 

Känsla av vårdtagarnas vilja till autonomi 

Det framkom att vårdpersonalen upplevde att vårdtagarna ville utföra sin munvård själva och 

inte ville att vårdpersonalen skulle hjälpa dem. De ville inte släppa till någon utan var rädda 

om sin mun. Det upplevdes som en svårighet att vårdtagare som tappat förmågan att utföra 

sin egen munhygien hade problem med att acceptera sitt nya beroende av hjälp från andra, 

och helst ville fortsätta att sköta den själv. Vårdpersonalen beskrev även att på grund av 
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- Känsla av ett förändrat synsätt 

- Känsla av förändrade omvårdnadsrutiner 
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vanlig munvård 

- Känsla av kollegors nonchalans 

Upplevelse av att omvårdnaden vid 

demenssjukdom ser annorlunda ut 
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vårdtagarnas ovillighet att låta vårdpersonalen titta in i munnen hade de inte vetskap om hur 

allas munstatus såg ut.  

Vi har i alla fall ett par tre stycken som sköter sina tänder och sätter man 

dem framför handfatet med tandborste och så, så borstar de förtvivlat 

alltså, sen så att man kanske får hjälpa till på nåt ställe men de vill ju 

gärna göra själva (Undersköterska 3). 

Vidare beskrevs att vårdpersonalen upplevde att vårdtagarnas munnar var ett privat område 

och något som var utseendemässigt viktigt för vårdtagarna. Utförandet av munhygienen var 

också ett intimt arbete och det upplevdes som lättare att sköta en vårdtagares nedre hygien än 

att hjälpa vårdtagaren med munvård.  

…det är ju väldigt intimt faktiskt det här med munhygienen va, det ska 

man ha med sig (Sjuksköterska 4). 

…väldigt många gamla har ju väldigt stor integritet när det gäller 

munnen… många gånger när man ska hjälpa nån kanske med nedre 

hygien… är det mycket lättare att göra på nån än vad munvården är… för 

de flesta gamla om de är sjuka eller lite piggare så vill de sköta det själva 

(Undersköterska 2). 

 

Komplexa känslor över vårdtagarnas integritet 

Vårdpersonalen upplevde att det var en svår arbetsuppgift att sköta omvårdnaden kopplad till 

munhälsan och att det var svårt att tvinga vårdtagarna. De hade dock delad mening i hur långt 

de skulle försöka övertala vårdtagarna. Vissa upplevde att det var jobbigt och att det inte 

kändes bra att försöka tvinga dem, att det kunde kännas som ett övergrepp, och undrade på 

vilken bekostnad omvårdnaden genomfördes. Vikten av att respektera vårdtagarnas vilja 

beskrevs och att inte köra över deras integritet. Även om det skulle gynna vårdtagarna i 

längden så var det något som inte kunde påverkas. Vidare beskrevs upplevelsen att veta var 

gränsen går och att inte överskrida den för att det skulle kunna kränka vårdtagarna.  

...man försöker påpeka att det är rätt så skönt och ha rena tänder… men 

vill de inte så kan man aldrig tvinga dem, det går inte att göra nånting åt 
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det, tyvärr… även om jag vill att de ska borsta tänderna, säger de ”jag 

vill inte, låt mig få va ifred” så får vi aldrig göra någonting mot deras 

vilja och då får man acceptera att det är så (Undersköterska 3). 

Vidare upplevdes det som jobbigt och påfrestande om de ändå försökte förklara för 

vårdtagarna att omvårdnaden av munhälsan var något som var nödvändigt. De kunde känna 

sig påstridiga för att de ville utföra omvårdnaden, men att det inte alltid hjälpte att vara det. 

Vid munhälsoproblem upplevdes det även som en svårighet att inte kunna och vilja tvinga 

vårdtagaren att uppsöka utomstående hjälp, exempelvis tandläkare och tandhygienist.  

Jag kan nog känna att jag ibland tvingar folk och då känns det inte heller 

bra att man nästan tvingar upp munnen på någon, att det känns som att 

det här gör jag ju inte rätt egentligen fast… min tanke är god 

(Undersköterska 4).  

Vårdpersonalen beskrev också att vårdtagarna kan ha haft tidigare upplevelser som gjort dem 

rädda vilket kan försvåra omvårdnaden och i de fallen upplevdes det som jättesvårt att tvinga 

vårdtagaren, att det inte var värt att ens försöka övertala dem. I de fall där inte det gick att 

övertala gjordes det bästa utav situationen och vårdtagarna tilläts då sköta munhygienen 

själva.  

 

Vissa av vårdpersonalen uttryckte däremot upplevelsen att vara tvungen att tvinga 

vårdtagaren för att kunna känna att de gjort ett bra jobb och utfört sitt arbete korrekt. 

Upplevelsen av att inte kunna strunta i det för ingen annan kan ta över beskrevs. På något sätt 

gick det att lirka för att få vårdtagarna att gå med på det. Omvårdnaden får individanpassas 

för att det inte går att lägga åt sidan. Blev det stopp så fick de gå ut och försöka igen senare. 

Vårdpersonalen uttryckte att de tog hjälp av varandra, hörde hur andra gjorde och försökte 

applicera det om det inte fungerar.  

...hitta ett bra sätt ändå att sköta munhälsan på och...man får liksom 

anpassa lite individuellt efter den personen… för man kan ju inte liksom 

bara “nej hon klarar inte det, han öppnar inte munnen” man kan ju inte 

strunta i det utan man måste ju försöka att hitta nått sätt och kunna göra 

det (Sjuksköterska 3). 
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Upplevelse av vårdpersonalens ansvar och kunskap 

Känsla av ansvarighet 

Vårdpersonalen beskrev att ansvaret för omvårdnaden kopplad till munhälsan såg annorlunda 

ut på de olika särskilda boendena. Flera sjuksköterskor upplevde att de inte var några 

arbetsledare och att det var undersköterskorna som hade ansvaret för den dagliga 

omvårdnaden kopplad till munhälsa.  

Vi är ju inga arbetsledare så att vi kan ju inte styra över… vad de gör 

eller inte gör (Sjuksköterska 1). 

Sjuksköterskorna hade inte något med den dagliga omvårdnaden att göra utan blev bara 

kontaktade av undersköterskorna när någon vårdtagare hade något problem. 

Jag har ingenting med omvårdnadsrutinerna och göra överhuvudtaget, 

utan det är enbart om jag blir inkopplad om det har uppstått ett problem, 

då är det min sak att ta reda på hurdana rutinerna är (Sjuksköterska 4). 

Andra upplevde att det var viktigt att undersköterskorna följde de regler och riktlinjer som 

finns och att det var sjuksköterskans uppgift att se till att de gjorde det. Några sjuksköterskor 

upplevde även att det var deras ansvar att utbilda och informera undersköterskorna för att få 

en så bra omvårdnad kopplad till munhälsan som möjligt.  

 

Både sjuksköterskorna och undersköterskorna upplevde att sjuksköterskan endast behöver 

kontaktas vid större problem så som svampinfektioner och sår i munhålan, muntorrhet, 

sväljsvårigheter eller om vårdtagaren visar aggression vid omvårdnaden kopplad till 

munhälsan.  Hade de kontaktats vid mindre problem så som illaluktande i munhålan upplevde 

de att de skulle få vara där hela tiden. Sjuksköterskorna upplevde även att många av 

vårdtagarnas mediciner kunde bidra till de här problemen och det var då deras uppgift att 

undersöka och titta över medicinlistorna och se om de kunde hjälpa vårdtagarna att slippa de 

här problemen. De upplevde även ofta att det fanns en bakomliggande sjukdomsorsak till att 

vårdtagarna var aggressiva eller rädda under omvårdnaden kopplad till munhälsan och 

försökte då hitta en lösning till problemet så att omvårdnaden skulle fungera.   

…det är inte så ofta jag behöver ringa sjuksköterskan för att be om hjälp, 

det är just om… det har blivit ett riktigt sår eller… det ska vara munvård 
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för att vårdtagaren är i sämre skicka eller i livets slutskede 

(Undersköterska 1). 

Många mediciner bidrar till de här effekterna också… vi tittar även på 

medicinerna, tittar över den biten också och ser vad vi kan hjälpa dem 

med och förändra så att det blir bättre (Sjuksköterska 1). 

Flera undersköterskor upplevde att det var deras ansvar att upptäcka besvär kopplad till 

munhälsan hos vårdtagarna och ta tag och försöka lösa dem, antingen genom att ta kontakt 

med sjuksköterskan, be anhöriga ringa till tandvården eller ringa dit själva. 

Undersköterskorna upplevde att de kände sig bekymrade när en vårdtagare hade besvär och 

kände att det var deras problem att lösa. 

Man blir ju bekymrad och försöker lösa det på något vis… jag tänker ofta 

att det här är vårat bekymmer att lösa, det tänker jag ofta när de har 

problem, när de kan inte göra något själva… det känns bra när man har 

löst det även om det inte blev löst helt och hållet så att man tar tag i det, 

jag känner att det känns bra att jag gör vad jag kan (Undersköterska 4). 

Undersköterskorna upplevde även att det kändes skönt och säkrare att ha någon som de kunde 

vända sig till när de hade problem med omvårdnaden eller om en vårdtagare kände smärta. 

Det framkom under intervjuerna att flera undersköterskor upplevde att de ofta var stressade, 

inte räckte till och att de borde göra mer runt omvårdnaden kopplad till munhälsan. De 

upplevde även att de inte räckte till när de hade vikarier på grund av att vårdtagarna inte alltid 

gick med på att vikarierna hjälpte dem med omvårdnaden. Det kunde bero på att kemin inte 

alltid stämde mellan vikarie och vårdtagare, vilket ledde till att ordinarie personal inte hann 

med omvårdnaden kopplad till munhälsan.  

I det här yrket så har man ju inte obegränsat med tid… jag blir nog 

stressad tror jag… jag tycker att man kunde haft mer tid till förfogande än 

vad man har, det är många som ska upp på morgonen och det är få som 

ska göra de sakerna som ska hinnas… det känner man nog sig stressad 

över, att man skulle haft mer tid (Undersköterska 3). 
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Känsla av att inte behöva mer utbildning i vanlig munvård 

Från intervjuerna framkom det att vårdpersonalen upplevde att de inte var i behov av mer 

utbildning vad det gällde omvårdnad kopplad till munhälsa. De uttryckte att kompletterande 

utbildning i samband med sjukdomar kunde vara nyttigt, men att vanligt utförande av 

munhygien var något de redan hade kunskap om och att även deras kollegor överlag var 

duktiga när det kom till omvårdnaden kopplad till munhälsa.  

...jag tycker att jag kan borsta tänderna och jag vet vad det finns för 

material...så länge jag klarar och borsta tänderna på dem och det går bra 

så tycker jag inte att jag behöver mer (Undersköterska 1). 

Sjuksköterskorna uttryckte dock att undersköterskorna kunnat ha nytta av mer information 

om basal munhälsovård i sin utbildning. Omvårdnadsuppgifter gällande munhälsa som 

uppfattas som självklara av vårdpersonalen behöver inte vara självklara för nyutbildade. 

Därför borde uppgifterna i större utsträckning läras ut i undersköterskeutbildningen. 

Undersköterskorna hade även kunnat ha nytta av mer utförlig information från tandvården 

eftersom det är undersköterskorna som står för den dagliga omvårdnaden.  

Jag känna att undersköterskorna tror jag hade uppskattat att få mer 

information från exempelvis tandhygienist om vad som är viktigt att veta, 

vad som är viktigt att se... det tror jag hade varit bra, att man börjar där 

för det är ändå baspersonalen, alltså undersköterskorna som har den 

närmaste kontakten med patienten i den dagliga omvårdnaden 

(Sjuksköterska 4). 

Undersköterskorna beskrev att de inte riktigt hade kunskap om hur en frisk mun ska se ut och 

att om någon vårdtagare skulle ha besvär med munhälsan saknade de instrument för att lättare 

kunna se in i munnen. Samtidigt beskrevs att om de hade haft de här instrumenten skulle det 

kunna leda till fel i omvårdnaden, det på grund av att de saknar rätt utbildning. Dock 

upplevde de att de inte behövde mer utbildning, utan i så fall kunde vända sig till tandvården. 

Den information och uppdatering om omvårdnaden kopplad till munhälsa de fick från 

tandvården när de var på besök på de särskilda boendena tyckte undersköterskorna räckte.  
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Känsla av kollegors nonchalans 

Det framkom att vårdpersonalen upplevde negativitet när det kom till kollegors syn på 

omvårdnad kopplad till munhälsa. De uttryckte aggression över att andra inte insåg vikten av 

det och förstod inte hur de kunde strunta i och glömma bort det. Vissa utförde munvården 

innan frukost eftersom det annars kunde glömmas. Det uppfattades av andra i 

personalgruppen som felaktigt då det inte var något vårdpersonalen för egen personlig del 

skulle vilja göra. Det beskrevs att det borde vara en självklarhet att få munhälsan tillsedd 

eftersom den sköts av alla men att det ofta läggs åt sidan för att det är en svår arbetsuppgift 

och saknas tillräckliga rutiner. Ofta skyllde vårdpersonalen på att vårdtagarna inte ville ta 

emot hjälp.  

Det är min uppfattning att det är från människa till människa… vad de 

tycker är viktigt att ta hand om faktiskt, en del säger ”vadå?” det finns 

verkligen folk som tycker att det kvittar (Undersköterska 4). 

 

Upplevelse av att omvårdnaden vid demenssjukdom ser annorlunda ut 
Vårdpersonalen upplevde att det var få, som inte arbetat med vårdtagare som har 

demenssjukdom, som visste hur besvärligt det kan vara att utföra omvårdnad kopplad till 

munhälsa med den här gruppen individer. De upplevde även att det är svårt att veta när en 

vårdtagare med demenssjukdom har problem med munhälsan då de har svårigheter att 

uttrycka det i ord. Vårdpersonalen lade istället märke till smärtan genom att vårdtagarna blev 

oroliga. De upplevde därför att det var viktigt att de iakttog tecken på ett förändrat beteende 

och uppmärksammade eventuella besvär för att sedan kunna hjälpa vårdtagarna. 

...är de då lite äldre och lite dementa och inte själva… kan känna liksom 

hur det är med munnen eller munhälsan så det är ju extra viktigt, de som 

kanske inte själva kan säga ifrån liksom att ”nu har jag ont i en tand 

där”… att vi uppmärksammar det inom vården liksom och ser det och är 

deras ögon...och kan hjälpa dem (Sjuksköterska 3). 

Vårdpersonalen beskrev att de alltid hjälpte till med omvårdnaden kopplad till munhälsan hos 

de vårdtagare som inte hade kvar förmågan att utföra omvårdnaden själva. Dock var det 

jättesvårt att hjälpa dem eftersom det inte gick att förklara för dem vad som skulle hända, och 
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att vårdtagarna istället blev motsträviga och rädda. De upplevde att vårdtagare med 

demenssjukdom ofta inte ville ta emot hjälp, då de tappat förmågan att själva kunna se och 

förstå att de behövde hjälp med omvårdnaden kopplad till munhälsan.  

...demensutveckling… där man inte får hjälpa till av för individen själv på 

grund av deras sjukdom… det finns en och annan situation där patienten 

är så sjuk att han eller hon inte förstår sitt bästa (Sjuksköterska 4). 

Vårdpersonalen upplevde att det var olika mellan vårdtagarna hur ofta de fick sköta 

omvårdnaden kopplad till munhälsan. Hos vissa fungerade det minst en gång om dagen, men 

att vårdpersonalen då fick anpassa sig till individen och att det kanske inte fungerade på 

morgonen eller på kvällen utan att de fick utföra omvårdnaden under dagen istället. Viss 

vårdpersonal upplevde att det var långt ifrån alla vårdtagare med demenssjukdom som de fick 

hjälpa med omvårdnaden kopplad till munhälsa varje dag och ibland inte heller varannan dag. 

Det berodde på att vårdtagarna inte ville gapa, blev ledsna eller arga. Vårdpersonalen 

upplevde även att vårdtagarna var rädda om sin mun och kunde aldrig tvinga någon att gapa 

för att de ska kunna sköta omvårdnaden. De upplevde även att det var svårt att utföra 

omvårdnaden när vårdtagarna inte ens visste vad en tandborste var för något utan bara tittade 

frågande på tandborsten. Ibland kunde de komma ihåg själva upplevelsen av att borsta 

tänderna om de tog tag i tandborsten. 

Dessutom är det ju upplever jag att många när de är så pass dementa att 

de inte klarar av och förstår ens vad den här… ska vara till liksom...men 

om de tar i den och då kommer på upplevelsen eller hur man gör det men 

lika ofta är det så att man inte fattar ens vad man ska ha en tandborste till 

(Undersköterska 4). 

Det framkom under intervjuerna att vårdpersonalen hade kommit på olika lösningar att få 

omvårdnaden att fungera smidigare hos vårdtagare med demenssjukdom. De upplevde att 

omvårdnaden blev lättare om de ställde sig bakom vårdtagaren och låtsas vara deras egen 

hand, eller om de använde mimik och gapade. Då härmade vårdtagaren oftast 

vårdpersonalens beteende och det blev lättare att komma in munnen. Annan vårdpersonal 

upplevde att det var lättare att komma in i munnen vid omvårdnaden om de inte hade 

handskar på sig. Viss vårdpersonal upplevde att om omvårdnad kopplad till munhälsan inte 
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fungerade gjorde de istället något annat för att avleda vårdtagarens tankar för att prova igen 

efter en stund vilket oftast fungerade bättre.  

…klart det är jobbigt för dem, att de inte förstår, men ändå försöker jag 

prata med dem eller sjunga lite då så att man kan vända den situationen 

eller vänta lite och gå tillbaka och se...för jag känner ändå man måste ju 

hjälpa dem även om det blir konflikt... tyvärr så måste man ju det för det 

är ingen annan som kan sköta dem eller hjälpa dem... så jag är inte rädd 

för det eller så utan jag försöker ju ändå (Undersköterska 1). 

 

Upplevelse av en förändrad omvårdnad kopplad till munhälsa 

Känsla av ett förändrat synsätt 

Det framkom att vårdpersonalen upplevde att synen på omvårdnaden samt integriteten 

kopplad till munhälsa har förändrats under de senaste tio åren. De beskrev att förr hade inte 

omvårdnaden kopplad till munhälsan varit så viktig men att de nu ser den på ett bättre sätt 

och förstår vikten av den. De upplevde även att vårdtagarens integritet ökat enormt mycket 

vilket gör att munnen är svårtillkomlig och gör att omvårdnaden kopplad till munhälsan är 

svår att utföra.  

Förut när man fick in nån gammal som hade kanske bott och klarat sig 

själv så sa vi “gud vad jobbigt det är” med liksom det här att kanske 

tvätta lite i rumpan...men idag så är det inga problem knappast för någon 

men just att sköta deras munnar är jobbigt att de inte vill släppa till oss… 

att vi ska hjälpa dem att borsta tänderna (Undersköterska 2). 

 

Känsla av förändrade omvårdnadsrutiner 

En synpunkt som framkom under intervjuerna var att vårdpersonalen upplevde att förr var det 

många vårdtagare som hade tandproteser och det var naturligt att de plockade ut dem under 

natten så att vårdpersonalen kunde rengöra dem. Idag försöker tandvården behålla 

vårdtagarnas egna tänder i större grad och förändringen upplevs ha till följd att många 

vårdtagare inte är helt friska i munnen efter alla år. Nu behöver vårdpersonalen sköta 
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omvårdnaden inne i munnen vilket, till skillnad från när de hade tandproteser, och det 

upplevs som mycket svårare.  

Förr var det många som hade tandproteser, det är ju inte så idag… det är 

mycket lättare många gånger att sköta en tandprotes än vad det är när de 

har egna tänder (Undersköterska 2). 

Vårdpersonalen tänker även mer på omvårdnaden kopplad till munhälsan när vårdtagarna har 

sina egna tänder kvar. 

 

Vårdpersonalen upplevde att omvårdnadsrutinerna inte alltid är så bra, men att de hade blivit 

bättre under de senaste åren. De uppskattar även att omvårdnaden kommer att förbättras 

genom att de är med i ett register som heter Senior Alert Kvalitetsregister där 

sjuksköterskorna kommer gå ut mer aktivt i verksamheten och utföra munhälsobedömningar 

på vårdtagarna. Dock upplevde de att omvårdnaden kopplad till munhälsan när det gällde 

vårdtagare som omfattades av palliativ vård kunde bli bättre och att vårdpersonalen skulle 

agera snabbare i de fallen för att undvika komplikationer. 

Det är mer när de blir så dåliga…döende att man kanske borde agera lite 

tidigare än vad man gör… med munvård och sånt för där är ju ett 

problem och de flesta får ju torra slemhinnor… svampinfektioner är 

ganska vanligt när man är så dålig och det är ju smärtsamt, så det skulle 

nog vara att man kanske tidigare kunde komma underfund med det här… 

om jag fick önska (Sjuksköterska 2).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod eftersom de enligt Patel och Davidson (2011) kan 

bidra med detaljerade redogörelser av individers upplevelser. Det ansågs inte vara lämpligt 

att genomföra en litteraturstudie därför att det saknades tillräckligt med underlag om 

vårdpersonalens upplevelser. Från början var det tänkt att fyra stycken särskilda boenden 

skulle bistå med studiedeltagare, en sjuksköterska och undersköterska från varje. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att i en kvalitativ intervjustudie bör det intervjuas så många 
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individer som krävs för att besvara syftet på studien. Antalet studiedeltagare är ofta antingen 

för litet eller för stort. Är antalet för litet kan inte generaliseringar göras och om antalet är för 

stort är det svårt att tolka intervjuerna ingående (ibid). Sammanlagt åtta individers utsagor 

ansågs vara adekvat för att besvara studiesyftet inom ramen för kandidatarbete. 

 

När skribenterna började rekrytera deltagare var det många områdeschefer på boendena som 

var positiva och intresserade av att delta i föreliggande studie, men de ville höra sig för med 

sin personal, framförallt sjuksköterskorna, innan de gav sitt tillstånd. Polit och Beck (2012) 

menar att det kan vara otillräckligt att endast kontakta studiedeltagarna. Det är nödvändigt att 

få tillträde till arbetsplatsen och att utveckla förtroende hos ansvarig chef. De flesta 

sjukvårdsorganisationer kräver även godkännande av föreslagna studier från den chefen 

(ibid). Sammanlagt kontaktades tio områdeschefer varav åtta sjuksköterskor på de här 

boendena inte hade tid till att delta och därför föll de boendena bort. Polit och Beck (2012) 

skriver att skribenter till en studie måste ta hänsyn till om individer med de önskade 

egenskaperna kommer att vara tillgängliga och villiga att delta i studien. Om undersökningen 

är tidskrävande kan skribenterna behöva utöva extra ansträngning i att rekrytera deltagare 

(ibid). När skribenterna märkte hur ont om tid sjuksköterskorna hade valdes att rekrytera två 

undersköterskor från två av de boenden som sjuksköterskorna tackat nej på och finna de 

resterande två sjuksköterskorna på annat sätt. Skribenterna fick tipset från en områdeschef att 

ta kontakt med områdeschefen för hälso- och sjukvården inom kommunen och fick den här 

personens godkännande att ta kontakt med övriga sjuksköterskor. Genom det skapades sex 

olika särskilda boendens perspektiv på omvårdnad kopplad till munhälsa, det vill säga fler än 

de fyra som det var tänkt från början. Det tror skribenterna skapade en större tillförlitlighet 

till studiens resultat eftersom det gav en bredare bild av hur omvårdnaden kopplad till 

munhälsa upplevs på de olika särskilda boendena i en kommun i sydöstra Sverige. Henricson 

och Billhult (2012) skriver att ett urval görs för att få en så god variation som möjligt om 

samma fenomen. Att få en god variation i studiedeltagarnas berättelser kan härledas till deras 

ålder och arbetsmiljö.  

 

Sjuksköterskorna rekryterades genom att områdeschefen på respektive boende tillfrågade 

dem om de hade tid och intresse för att delta i föreliggande studie, och fick i så fall ett 

informationsbrev från skribenterna genom områdeschefen. Undersköterskorna rekryterades 

genom att de fick ta del av samma informationsbrev från skribenterna genom respektive 

områdeschef. Skribenterna var medvetna om att det skulle kunna göra att potentiella 
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deltagare kände sig tvungna att delta eftersom chefen frågade och de inte kunnat säga nej. 

Dock bedömdes att om skribenterna själva frågat dem direkt hade kunnat ha ännu svårare att 

säga nej. Trots det kontaktade skribenterna fyra sjuksköterskor själva varav två tackade nej 

och två ja, vilket kan tyda på att de som inte hade tid att delta vågade säga ifrån. Olsson och 

Sörensen (2011) beskriver den etiska forskningsaspekten rörande frivillighet, som innebär att 

individer har rätt till att frivilligt medverka i en studie. Har individen tackat ja till att delta kan 

samtycket när som helst i forskningsprocessen dras tillbaka utan att studiedeltagaren upplever 

några negativa följder (ibid). Genom att områdescheferna fick i uppdrag att informera 

vårdpersonalen innebar det att de kunde nå ut till en större del av personalgruppen än vad 

skribenterna kunnat göra. 

 

Inklusionskriteriet att vårdpersonal skulle ha minst fem års erfarenhet valdes därför att 

studiedeltagare skulle ha hunnit samla tillräckligt med upplevelser under sin karriär. Enligt 

Polit och Beck (2012) ska skribenterna identifiera individer som kommer att ge den mest 

korrekta, giltiga, meningsfulla och trovärdiga informationen för att besvara forskningsfrågan. 

Det kändes som ett klokt val att välja vårdpersonal med minst fem års erfarenhet för att få ett 

så ett så rikt resultat som möjligt på upplevelser av omvårdnaden kopplad till munhälsa.  

 

Innan intervjuprocessen påbörjades funderades det över om intervjuguiden skulle skickas ut 

till studiedeltagarna i förväg. Fördelen med det kunde tänkas vara att studiedeltagarna skulle 

hinna förbereda sig och sätta sig in i ämnet ordentligt. Nackdelen kunde däremot tänkas vara 

att de skulle kunna diskutera frågorna med kollegor och på så sätt möjligtvis prata utifrån 

andras upplevelser än sina egna. Intervjuguiden valdes på grund av det att inte skickas ut, 

men skribenterna har i efterhand omvärderat det och tror att det hade varit bättre att delge 

intervjuguiden till studiedeltagarna före intervjun. Intervjuerna var många men visade sig bli 

överlag kortvariga då vårdpersonalen hade svårt att berätta om sina egna upplevelser utan 

gärna berättade om hur de gjorde och deras erfarenheter. De hade svårt att tänka sig in i vad 

de upplevde eller reflektera över sina arbetsuppgifter och uttryckte få personliga känslor. 

Frågorna kunde även ha formulerats på annat vis för att fånga meningen med dem och göra 

det lättare för vårdpersonalen att förstå innebörden. Det uppmärksammades inte att frågorna 

var något otydliga under provintervjun, eftersom medstudenterna hade lättare för att beskriva 

sina upplevelser än övriga studiedeltagare. Skribenterna var medvetna om att det fanns några 

eventuella ja och nej- frågor i intervjuguiden och ställde följdfrågor i de fall där 

studiedeltagarna inte gav utförliga svar. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att för att ställa 
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en passande följdfråga krävs det att intervjuaren lyssnar aktivt på vad studiedeltagaren säger. 

Det här är lika viktigt som att behärska frågetekniken (ibid). Även om frågorna ställdes 

likadant för varje studiedeltagare skiljde sig svaren från person till person. För varje intervju 

som genomfördes kände skribenterna sig mer säkra i sin roll som intervjuare vilket gjorde att 

fler följdfrågor ställdes utifrån vad studiedeltagarna delgav och det gav även ett rikare resultat 

bättre kopplat till syftet med studien. Skribenterna kände att de lärde sig mer och mer på 

vägen.  

 

Innehållsanalys i form av utplockande av meningsenheter påbörjades innan alla intervjuer var 

genomförda för att använda tiden för examensarbetet på bästa sätt. Enligt Henricson och 

Billhult (2012) kan dataanalysen i kvalitativa intervjustudier påbörjas redan efter första 

intervjun. Vanligtvis genomförs dock alla intervjuer först och sedan genomförs analysen 

(ibid). Nackdelar med att påbörja analysen direkt var att skribenterna kunde färgas av de 

tidigare intervjuerna och på så sätt omedvetet eller medvetet ställa följdfrågor i kommande 

intervjuer som ledde fram till samma svar. Fördelar var att tiden utnyttjades maximalt då det 

blev dödtid mellan intervjutillfällena. Enligt Polit och Beck (2012) bör omfattningen av 

problemet till studien vara tillräckligt begränsad så att det finns tillräckligt med tid för de 

olika stegen inom tidsramen för studien. Det är viktigt att det är noggrant uppskatta tid för de 

olika uppgifterna, eftersom forskning ofta kräver mer tid än väntat (ibid). Det gjordes dock 

ingen kodning innan alla intervjuer var klara. 

 

Det är ibland rekommenderat att en person ska koda all data som samlats in för att det ska 

vara enhetligt, men att det ökar tillförlitligheten om åtminstone delar av kodningen görs av 

minst två individer (Polit & Beck, 2012). Skribenterna valde att göra all kodning tillsammans 

därför att de var nybörjare när det kom till att göra en innehållsanalys och ville försäkra sig 

om att de tänkte på samma sätt för att få fram ett bra och tillförlitligt resultat.  

 

Resultatdiskussion 
Studiens resultat visade på att vårdpersonalen upplevde omvårdnad kopplad till munhälsa 

som en svår arbetsuppgift eftersom det ofta innebar motstånd från vårdtagarna. Det 

motståndet kunde utgöras till ett tvångsmoment och flera av vårdpersonalen uttryckte att de 

inte ville tvinga vårdtagarna att göra något mot deras vilja. Även Wårdh et al. (2000) har 

kommit fram till att vårdpersonal känner svårigheter huruvida det är rätt eller fel att tvinga 
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vårdtagarna att genomföra munhälsovård på dem. Det beskrevs att de äldre inte ville tvingas 

men att trots det var vårdpersonalen tvungna att tvinga vårdtagarna. Det var inte något som 

kändes bra för vårdpersonalen men behoven hos vårdtagarna motiverade deras handlingar 

(ibid). Det styrker föreliggande studies resultat, som beskriver vårdpersonalens känslor av att 

behöva tvinga vårdtagarna vilket inte kändes rätt trots att tanken var god. Omvårdnaden 

kopplad till munhälsa var inte något som kunde läggas åt sidan eftersom ingen annan skulle 

ta hand om det om inte de gjorde det. Sonde, Emami, Kiljunen och Nordenram (2011) skriver 

även att viss vårdpersonal inte kunde ge upp, att de försökte övertala och locka vårdtagarna, 

medan andra gav upp vid sådana tillfällen där vårdtagarna inte ville ha hjälp. Wårdh et al. 

(2000) beskriver också att vårdpersonalen inte alltid tyckte det kändes naturligt att erbjuda 

hjälp med munhälsovården och att det kunde upplevas som ett övergrepp mot vårdtagarna 

(ibid). Det styrker resultatet i föreliggande studie som beskriver vårdpersonalens upplevelse 

av att det kunde kännas som ett övergrepp att tvinga vårdtagarna mot deras vilja och undrade 

på vilken bekostnad det gjordes.  

 

I den föreliggande studien framkom det att flera sjuksköterskor upplevde att det var 

undersköterskorna som hade ansvaret för den dagliga omvårdnaden kopplad till munhälsan. 

Sjuksköterskan var inte inblandad i omvårdnadsrutinerna utan bara blev inkopplad när 

vårdtagarna hade något problem med munhälsan. Sonde et al. (2011) har kommit fram till ett 

likanande resultat där sjuksköterskorna ansåg att om vårdtagarna inte hade några problem 

med munhälsan låg ansvaret på undersköterskorna att omvårdnaden kopplad till munhälsan 

utfördes. Sjuksköterskorna kunde bara lita på att det utfördes den korrekt (ibid). Upplevelsen 

av att omvårdnadsrutinerna inte alltid fungerade så bra i omvårdnaden kopplad till munhälsa 

framkom även från flera intervjudeltagare. Vårdpersonalen upplevde ofta att de i vardagen 

var stressade, att de inte räckte till samt att de borde göra mer. Wårdh et al. (2000) styrker det 

genom att visa att det finns brister i omvårdnadsrutinerna kopplad till munhälsa samt en brist 

på tid.  

 

Vissa sjuksköterskor såg inte sig själva som arbetsledare och kunde inte styra över vad 

undersköterskorna gjorde på det särskilda boendet. Socialstyrelsen (2005) skriver att 

sjuksköterskan har huvudansvaret för att leda, utbilda och att framställa riktlinjer inom 

omvårdnaden och att omsätta dem i det dagliga omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsarbetet ska 

ledas, prioriteras, tilldelas och samordnas av sjuksköterskan och hon eller han ska försöka 

anpassa det efter arbetskollegors kompetenser (ibid).  Enligt sjuksköterskans 
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kompetensbeskrivning är sjuksköterskan ansvarig för all omvårdnad, vilket inte alltid 

upplevdes på de särskilda boendena. Det kan bero på tidsbrist och dålig kommunikation 

mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Det styrks av Sonde et al. (2011) som skriver att 

det är stor sannolikhet att vårdpersonal på särskilda boenden har tidsbrist och det kan vara ett 

hinder för vårdpersonalen att utföra en bra omvårdnad kopplad till munhälsa (ibid). 

Sjuksköterskorna upplevde ändå att omvårdnaden kopplad till munhälsa var bra vilket kan 

härledas till att de litar på att undersköterskorna sköter sina arbetsuppgifter korrekt. 

 

Vidare uttryckte all vårdpersonal att de inte var i behov av mer utbildning gällande daglig 

munvård, men att kompletterande utbildning så som sambandet mellan bristande omvårdnad 

och sjukdomar kunde vara av nytta. Wårdh et al. (2000) beskriver däremot vårdpersonals 

upplevelser av att deras utbildning i munhälsovård var otillräcklig och otillfredsställande. 

Studiens resultat styrks dock av Forsell et al. (2010) som visar att majoriteten av 

vårdpersonalen i den studien ansåg att de hade tillräcklig kunskap att klara av de dagliga 

omvårdnadsrutinerna gällande munhälsa. I föreliggande studie upplevdes även att tandvården 

kunde delge undersköterskorna mer information eftersom undersköterskorna står för den 

dagliga omvårdnaden och därför skulle kunna upptäcka förändringar i ett tidigare stadium. 

Undersköterskorna kände själva att de inte riktigt visste hur en frisk mun skulle se ut och 

därför hade svårigheter att göra bedömningar vid munhälsobesvär. Wårdh et al. (2000) har 

beskrivit att vårdpersonalen upplevde att det fanns en dålig relation mellan tandvården och 

vårdpersonalen. Det upplevdes att tandläkare gav instruktioner som var svåra att utföra i den 

dagliga omvårdnaden kopplad till munhälsa och att inget stöd gavs (ibid). I motsats till det 

påvisas i föreliggande studie att undersköterskorna i svåra fall kunde vända sig till tandvården 

för att få hjälp. Ytterligare stöd fick de från tandvården när de var på besök för att undersöka 

vårdtagarna på det särskilda boendet.  

 

Hos vårdtagare med demenssjukdom upplevde vårdpersonalen att omvårdnaden kopplad till 

munhälsa såg annorlunda ut och i många fall var svårare att genomföra än hos vårdtagare 

utan kognitiv nedsättning. Det artade sig ofta i att de vårdtagarna var motsträviga och rädda 

för vad vårdpersonalen försökte göra vilket ledde till att de inte ville ta emot hjälpen som 

erbjöds. Forsell et al. (2010) beskriver också att det är vanligt för individer med 

demenssjukdom att inte samtycka till omvårdnad kopplad till munhälsa. Det är vanligare att 

de motsätter sig vad vårdpersonal säger än individer utan kognitiv nedsättning. Sonde et al. 

(2011) visar även på svårigheter i omvårdnad kopplad till munhälsa hos vårdtagare med 



 

27 
 

demenssjukdom. Det förklaras att vårdtagarnas vägran till att delta är en huvudfaktor i 

omvårdnad kopplad till munhälsa hos individer med demenssjukdom (ibid). Vidare visade 

studiens resultat på att vårdpersonalen fick anpassa sig utefter vårdtagarna och gick 

munhygienen inte att sköta vid vissa tillfällen fick vårdpersonalen prova igen senare. 

Föreliggande studies resultat styrks av Wårdh et al. (2000) som beskriver att trots 

vårdpersonalens vetskap om att omvårdnad kopplad till munhälsa ska utföras minst två 

gånger dagligen var inte det alltid något som kunde följas på grund av vårdtagares 

motsträvighet.  

 

Upplevelsen av att det var mycket vanligare med tandproteser förr bland vårdtagarna 

framkom från flera av vårdpersonalen. Det ledde till att omvårdnaden kopplad till munhälsan 

upplevdes som mycket svårare att utföra på grund av att vårdpersonalen var tvungna att 

borsta tänderna inne munnen istället för att rengöra en tandprotes. Liknande upplevelser har 

även beskrivits av Wårdh et al. (2000) där vårdpersonalen upplevde att det har blivit mer 

ovanligt med tandproteser, men att flera vårdtagare fortfarande hade kvar dem. Oftast 

upplevdes det att det var enklare att sköta om en tandprotes än vårdtagarnas egna tänder 

(ibid).   

Slutsatser 
Föreliggande studie är av vikt för att belysa att vårdpersonalen tar sig den tid som krävs och 

inte kränker vårdtagarnas integritet i sin iver att försöka hjälpa dem. Den stora problematiken 

med omvårdnad kopplad till munhälsa bedöms inte vara vårdpersonalens saknad av mer 

kunskap, utan att det är vårdtagarna som av olika anledningar inte är samarbetsvilliga. 

Resultatet belyste de svårigheter som vårdpersonalen upplever i omvårdnad kopplad till 

munhälsa. Svårigheterna artade sig i att vårdtagaren inte vill ha hjälp och vårdpersonalens 

känslor över att tvinga vårdtagarna. Det upplevdes även att omvårdnadsrutinerna kopplade till 

munhälsa inte är välfungerande, att vårdtagare med demenssjukdom inte förstår att 

vårdpersonalen vill hjälpa dem samt att omvårdnaden har förändrats. Genom att vårdpersonal 

som arbetar med den här problematiken tar del av studien kan reflektioner göras över det 

egna arbets- och förhållningssättet. Ökad medvetenhet hos vårdpersonalen kan 

förhoppningsvis leda till positiva förändringar i omvårdnaden kopplad till munhälsa. Vidare 

forskning kan förslagsvis inriktas på hur vårdtagarna upplever omvårdnad kopplad till 
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munhälsa på särskilt boende för att belysa deras perspektiv och därmed komma fram till en 

mer välfungerande omvårdnad. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  

 

INTERVJUGUIDE 
”Vårdpersonalens upplevelser av omvårdnad kopplad till munhälsa på särskilt 

boende – en intervjustudie” 
 

Inledande 
- Upplever Du att omvårdnaden kopplad till munhälsan hos vårdtagarna är viktig? Och i så 

fall, varför? 
- Är vårdtagarnas munhälsa något Du tänker på i Ditt dagliga arbete? 

 

Skötsel 
- Hur upplever Du de omvårdnadsrutiner Ni har kopplade till munhälsa? 
- Upplever Du att Era vårdtagare har problem med munhälsan? 
- Om en vårdtagare inte vill borsta tänderna, vad upplever Du i den situationen? 
- Vid rädsla eller aggression vid skötsel av munhälsan hos vårdtagaren, vad upplever Du 

då? 
- Hur upplever Du det när vårdtagare upplever smärta i munhålan, muntorrhet och/eller 

svårigheter att svälja? 
 

Kommunikation 
- Hur upplever Du att kommunikationen mellan undersköterska och sjuksköterska fungerar 

när det gäller omvårdnad kopplad till munhälsan hos era vårdtagare? 
- När upplever Du att kontakt med sjuksköterska bör tas vid svårigheter i samband med 

omvårdnaden kopplad till munhälsan hos Era vårdtagare? 
 

Avslutande 
- Känner Du att Du hade velat ha mer utbildning i omvårdnad kopplad till munhälsa? 
- Har Du några övriga upplevelser av omvårdnad kopplad till munhälsan hos Era 

vårdtagare som Du vill dela med Dig av? 

 
 

Sektionen för hälsa 
Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: H5, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 
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Bilaga 2 Informationsbrev till vårdpersonal 

 

Information till vårdpersonal om intervjustudien: 

”Vårdpersonalens upplevelser av omvårdnad kopplad till munhälsa på särskilt boende – en 

intervjustudie” 

 

Bakgrund och syfte 

Denna studie utgör grunden för Filippa Erlandssons och Michelle Lundkvists 

kandidatexamen i omvårdnad vid Blekinge Tekniska Högskola. Studien riktar sig till Dig 

som sjuksköterska/undersköterska och som arbetar på särskilt boende. Syftet med studien är 

att intervjua en personal ur varje yrkeskategori och undersöka hur Du som vårdpersonal 

upplever omvårdnaden kopplad till munhälsa på Din arbetsplats.  

 

Förfrågan om deltagande 

Vi skulle vilja bjuda in Dig att delta i studien då det skulle vara av stort värde att få ta del av 

Dina upplevelser kopplade till munhälsa på det boende där Du arbetar. Studien baseras på 

intervjuer med sjuksköterskor/undersköterskor som har arbetat på särskilt boende i minst fem 

år. 

  

Hur går studien till 

Din områdeschef kommer att överlämna detta informationsbrev till Dig och samtidigt 

tillfråga Dig om intresse av att delta i denna studie. Om så är fallet kommer områdeschefen 

delge oss, Filippa Erlandsson och Michelle Lundkvist, Ditt telefonnummer. Vi kommer sedan 

att ta kontakt med Dig efter att Du har fått detta brev för att höra om Du fortfarande är 

intresserad av att delta och i så fall även bestämma tid för intervjun. Har Du önskemål om att 

intervjun utspelar sig någon annan plats än Din arbetsplats så är vi villiga till detta. Innan 

intervjun kommer Du att ha möjlighet att ställa frågor till oss om studien och vi kommer att 

be Dig om ett muntligt samtycke till att delta i studien. Intervjun går till så att vi ställer frågor 

om Dina upplevelser av omvårdnaden kopplad till munhälsa på Din arbetsplats. Sammanlagt 
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kommer intervjutillfället att ta cirka 40 minuter. Vi kommer att spela in intervjun och 

eventuellt göra kompletterande anteckningar. 

 

Frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta detta utan att ge någon 

förklaring. 

 

Hantering av materialet 

Ljudfilen och utskrivna intervjuer kommer att förvaras inlåsta och åtskilda från Ditt namn. 

Ingen utanför studiegruppen kommer ha tillgång till intervjudata. Intervjun kommer att 

analyseras och resultatet kommer att ligga till grund för kandidatexamen i omvårdnad. 

Studien kommer att publiceras på Arkiv Ex, Blekinge Tekniska Högskolas databas för 

examensarbeten. Vid publicering kommer materialet att vara avidentifierat, vilket innebär att 

studien inte kan kopplas till enskilda individer.  

 

Ansvariga och ytterligare information 

Om du har några frågor om studieprojektet är Du varmt välkommen att ta kontakt med 

antingen Filippa Erlandsson, Michelle Lundkvist eller vår handledare Catharina Lindberg. 

 
Filippa Erlandsson Michelle Lundkvist Handledare Catharina Lindberg 

Sjuksköterskestudent Sjuksköterskestudent Leg Sjuksköterska/Doktorand 

Sektionen för hälsa Sektionen för hälsa Sektionen för hälsa 

Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola 

07XX - XX XX XX 07XX - XX XX XX 371 79 Karlskrona 

filippaerlandsson@hotmail.com  michelle.lundkvist@live.se 04XX - XX XX XX 

 07XX - XX XX XX 

 catharina.lindberg@bth.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektionen för hälsa 
Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: H5, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 
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Bilaga 3 Exempel på analysförfarande enligt Graneheim och Lundman 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

… jag upplever att de är minst lika rädda 
om sin mun som de är om… man ska 
hjälpa dem att tvätta eller kanske byta en 
blöja eller någonting sådant, så är munnen 
minst lika liksom att det är mitt eget och 
det vill man sköta själv (Undersköterska 2). 

Vårdtagare är rädda om sin mun 
och vill sköta den själv 

Munnen vill skötas själv  

Känsla av vårdtagarnas 
vilja till autonomi 

 

 

 

 

 

 

Upplevelse av att munnen 
är ett intimt område 

 

Ibland måste man tvinga vårdtagarna 
annars tycker jag inte att jag har gjort ett 
bra jobb. Jag kan inte strunta i det och 
överlåta det till en kollega. Det går att lirka 
även om vårdtagarna inte vill, det går att 
få in tandborsten ändå. Det är ingen annan 
som gör det om inte jag gör det 
(Undersköterska 1). 

Känner att de måste tvinga 
vårdtagarna för annars har de 
inte gjort ett bra jobb, ingen 
annan som gör det 

 

Måste tvinga för ingen annan 
kan ta över 

 

 

 

 

Komplexa känslor över 
vårdtagarnas integritet 

Jag accepterar att det är så, vill de inte så 
vill de inte, det är ju deras fria vilja... jag 
kan inte påverka det, även om jag tycker 
att de kanske skulle borsta sina tänder för 
att de skulle må bra utav det i längden 
alltså så kan jag ändå inte påverka det 
(Undersköterska 3). 

Kan inte påverka vårdtagarens 
fria vilja även om de skulle må 
bättre utav det i längden   

Vårdtagarens fria vilja går 
först 
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Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Det kan se väldigt olika ut på boendena… hur 
mycket hjälp de får eller inte hjälp alltså från 
undersköterskorna… vi har ju regler och riktlinjer 
som vi ska följa och måste följa och det är ju viktigt 
att vi pushar på dem som sjuksköterskor och går ut 
och informerar och utbildar (Sjuksköterska 1). 

Sjuksköterskorna ska 
informera och utbilda 
undersköterskorna och se 
till att de följer de regler 
och riktlinjer som finns 

Sjuksköterskans ansvar 
att informera och utbilda 

 

 

 

Känsla av ansvarighet 

 

 

 

 

 

 

Upplevelse av 
vårdpersonalens ansvar och 
kunskap 

 

Man blir ju bekymrad och försöker lösa det på något 
vis... jag tänker ofta att det här är vårt bekymmer 
och lösa, det tänker jag ofta när de har problem, de 
kan inte göra något själva... det känns bra när man 
har löst det även om det inte blev löst helt och hållet 
så att man tar tag i det, jag känner att det känns bra 
att jag gör vad jag kan (Undersköterska 4). 

Känner sig bekymrad och 
försöker lösa besvären för 
att vårdtagarna inte kan 
göra det själva, känner att 
de gör sitt bästa för att lösa 
besvären 

Känna ansvar 

 

… lite mer kanske kompletterande, för man glömmer 
ju lite efterhand… lite uppfriskande ja… just det här 
med som jag nämnde… effekten som kan bidra till 
andra funktionsnedsättningar eller sjukdomar, 
somatiska sjukdomar ... lite mer ingående där… men 
vanlig munhygien och så nej, det känner jag att det… 
har jag vad jag behöver (Sjuksköterska 1). 

Kompletterande utbildning 
kunde vara nyttigt, men 
inte om vanlig munhygien 

 

 

Inget behov av 
utbildning 

 

 

Känsla av att inte behöva 
mer utbildning i vanlig 
munvård 

Det är min uppfattning att det är från människa till 
människa... vad de tycker är viktigt att ta hand om 
faktiskt, en del ”vadå?” det finns verkligen folk som 
tycker att det kvittar (Undersköterska 4). 

Negativ inställning till att 
viss personal tycker 
munhälsan kvittar 

 

Negativitet till personals 
nonchalans 

 

Känsla av kollegors 
nonchalans 
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Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

När en människa är riktigt sjuk eller riktigt 
dement när man inte kan förklara varför man 
vill hjälpa någon att borsta tänderna eller 
skölja munnen… så blir det ju jättesvårt 
(Undersköterska 2). 

Svårt när man inte kan 
förklara att man vill hjälpa vid 
demenssjukdom 

Svårigheter i 
kommunikation vid 
demenssjukdom 

  

 

 

Upplevelse av att 
omvårdnaden vid  
demenssjukdom ser 
annorlunda ut 

Jag upplever det... funkar… minst i alla fall en 
gång om dagen att man borstar tänderna… 
för de som är dementa... deras kanske man 
inte kan borsta på kvällen för att då blir det en 
stor situation och då kanske man inte kan 
lugna dem… och på morgonen kanske… de 
inte heller kan acceptera att man ska borsta 
utan man kanske får borsta mitt på dagen 
istället (Undersköterska 1). 

Upplever att det funkar minst 
en gång om dagen att sköta 
om munnen vid 
demenssjukdom, antingen på 
morgonen, kvällen eller mitt 
på dagen 

Kompromisser i 
omvårdnaden vid 
demenssjukdom 

 

Jag tror inte man har tyckt att det har varit så 
viktigt, nu kanske man... ser det på ett annat 
vis men förut så gjorde man inte det… de sista 
10 åren kanske det har blivit bättre 
(Undersköterska 4). 

De senaste tio åren har synen 
på munhälsan förbättrats 

Förändrad syn på munhälsa  

Känsla av ett förändrat 
synsätt 

 

 

Upplevelse av en förändrad 
omvårdnad  
kopplad till munhälsa 

 

 

När jag började, då var det många som hade 
protes... och då... var det ju mer vanligt att 
man plockade ut och la dem i vatten över 
natten… men idag märker man ju skillnad att 
det är fler som har sina egna tänder... idag så 
behöver man ju borsta deras tänder som sitter 
i munnen mer (Undersköterska 1). 

Tidigare hade vårdtagarna 
proteser, nu måste tänderna 
borstas i munnen 

Förändrade 
omvårdnadsrutiner 

 

Känsla av förändrade 
omvårdnadsrutiner 
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