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Sammanfattning:  Munvård är till stor del ett bortglömt område inom omvårdnad och 

speciellt på vårdavdelningar, men det har en stor påverkan på människans 
välbefinnande fysiskt, psykiskt, socialt. Syftet med studien var att belysa 
vilken kunskap om munvård som finns hos vårdpersonal, samt hur 
munvård prioriteras och genomförs inom sjukhusvården. Studien 
genomfördes som en litteraturstudie och resultatet är baserat på 12 
forskningsartiklar. Litteraturstudien visade att utbildnings- och 
kunskapsnivån inom munhälsa i nuläget är låg hos vårdpersonal, vilket är 
en av huvudfaktorerna till den låga prioriteringen av munvård. På grund 
av den låga kunskapen inom munhälsa önskade vårdpersonal ökad 
utbildning både teoretisk och praktisk. Brist på munstatus och 
dokumentation angående patientens munhälsa bidrog till att 
omvårdnadsåtgärder och uppföljning var ofullständiga. Ett 
bedömningsinstrument för munstatus finns utarbetat, men är inte 
integrerat i omvårdnaden. Detta visar på att samarbetet bör öka mellan 
tand- och sjukvård på vårdavdelningar. Vidare forskning angående 
patienters munhälsa på vårdavdelningar bör utvecklas då den nuvarande 
är otillfredsställande och behöver uppmärksammas av vårdpersonal. 
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Abstract: Oral care is largely a forgotten subject within nursing, but has a major 

impact on the human being in whole, physically, psychologically, and 
socially. The aim of this study is to highlight what level of oral care 
knowledge is present in health care personnel, and how it is prioritized 
and accomplished within the health care sector. The study was conducted 
as a literature study and the result is based on twelve research articles. 
The result of the study suggests that the current level of education and 
knowledge of oral care is low among health care personnel, which is one 
of the main factors behind the low priority given to the handling of oral 
care. As a result of the low level of knowledge, health care personnel 
may wish for a more in depth education in this area, both theoretical and 
practical. The lack of documentation regarding the patient’s oral health 
contributes to incomplete intervention and follow-ups. An instrument to 
evaluate oral status is revised and available, but is not integrated into the 
nursing care. This suggests that the cooperation between dental- and 
health care should be improved. Further research about patients’ oral 
health on wards is needed because the present studies are not satisfactory 
and health care personnel need to be more aware of the subject. 
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Inledning 
 
Munnen är en av kroppens viktigaste delar, då en god munhälsa är av stor betydelse för varje 
individ och för välbefinnandet. Samtidigt som munnen är betydelsefull är den även en av de 
största integritetszonerna hos människan (Öhrn & Andersson, 2006).  
 
Ett plötsligt försämrat nutritionsstatus hos patienten kan vara tecken på en dålig munhälsa 
som bör uppmärksammas av vårdpersonal innan det kan leda till konsekvenser, som 
sjukdomar i munhåla och den resterande kroppen. En bristande munhälsa och dålig andedräkt 
kan leda till illabefinnande hos patienten (Öhrn & Andersson, 2006; Kristoffersen, 1998).  
Varje år har cirka en tredjedel av den vuxna svenska befolkningen besvär i munhålan (SOU 
2000:91). 
 
I omvårdnad ska den legitimerade sjuksköterskan ha ett helhetstänkande, där munvård ingår 
som en viktig del men som ofta förbises av vårdpersonal. Detta grundar sig främst på 
kunskapsbrist hos vårdpersonal som leder till låg prioritet. Munvård är främst viktig som en 
allmän prevention där det är av stor vikt att det utförs dagligen (Öhrn & Andersson, 2006).  
I sjuksköterskans omvårdnadsansvar ingår det att dokumentera och kvalitetssäkra vården. 
Detta ställer stora krav på kunskaper på patienters olika problem (Ehrenberg, 2006; SFS 
1985:562). Sjuksköterskan ansvarar även för att omvårdnads bedömningar och åtgärder 
planeras, genomförs och utvärderas (SOSFS 1993:17). Det finns ett framtaget 
munbedömningsinstrument som ett hjälpmedel att dokumentera munstatus, men det är inte 
integrerat i vården (Öhrn & Andersson, 2006).  
   

Bakgrund 
 
Munnen är en livsviktig del av kroppen, det är den som bistår människan med näring genom 
föda. Det är även genom munnen en person uttrycker sig, kommunicerar och visar känslor. 
Den är en av grunderna till socialt liv och välbefinnande (Öhrn & Andersson, 2006). 
Munhälsa är ett begrepp som alla ser olika på, inte minst vårdpersonal och patienter. På grund 
av att alla ser munhälsa på olika sätt är det av stor vikt för främst vårdpersonalen att tänka på 
detta då de utför munvård (Andersson, 2006). Definition av munhälsa enligt Kay & Locker 
(1997) är när munnens hälsotillstånd är en bidragande faktor till ett allmänt välbefinnande, 
detta gör individens verbala funktion möjlig samt att deltaga i ett socialt liv. Enligt 
kompetensbeskrivningen för legitimerade tandhygienister (Socialstyrelsen, 2005a) ingår den 
orala hälsan i allmän hälsan, som ska bidra till välbefinnande hos individen relaterat till 
dennes förutsättningar. Orala sjukdomar får inte finnas om välbefinnande ska uppnås. 
 
I munnens normalflora ingår det många olika sorters mikroorganismer och de allra flesta är 
ofarliga för människan (Öhrn, 2006a). Ytlig inflammation i tandköttet som har möjlighet att 
självläka heter gingivit, vilket förekommer hos 40 % av befolkningen. Parodontit är 
inflammation (obehandlad gingivit övergår till parodontit) som kan orsaka tandlossning om 
behandling uteblir. Karies är den vanligaste sjukdomen av dessa tre munhålesjukdomar. Den 
kan ge symtom som obehag att tugga föda då ilningar och smärta kan uppstå, samt utveckla 
hål i tänderna. Gingivit, parodontit och karies är kroppens vanligaste sjukdomar. Individens 
livsstil påverkar och utvecklar dessa tre munhålesjukdomar och de kan förebyggas genom att 
rengöra alla tandytor och tillföra fluor två gånger dagligen (Öhrn, 2006b). Tecken på dålig 
munhälsa kan vara dålig andedräkt, beläggningar och färgförändringar på tunga och 
munslemhinnor. Dålig andedräkt som kommer från munnen kan bero på att normalfloran i 
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munhålan har förändrats så att gramnegativa bakterier har frodats, detta kan bidra till en dålig 
munhälsa. Det kan finnas bakterier i tandfickor som utlöser den dåliga andedräkten, även 
varbildning i munhåla och svalg kan bidra till detta. Lunginflammation, diabetes, lungcancer 
samt en del sjukdomar i mag-tarmkanalen kan också yttra sig i en dålig andedräkt (Öhrn, 
2006a).  En viktig och nödvändig komponent i munnen är saliven. Den neutraliserar munnens 
pH-värde efter födointag samt skyddar tänderna mot till exempel kariesangrepp och svamp i 
munhålan (Öhrn, 2006b). Saliven fuktar munslemhinnan, hjälper till vid tuggning av föda och 
underlättar även vid sväljning. En torr mun kan vara oerhört besvärlig och jobbig för patienten 
samt bidrar till en försämrad munhälsa. Muntorrhet är den vanligaste biverkan vid 
medicinering och är ett mycket frekvent problem bland inneliggande patienter på sjukhus 
(Öhrn, 2006b; Kristoffersen, 1998). 
 
Munvård är en del i omvårdnaden som har låg prioritering. Kunskapsbrist och osäkerhet hos 
vårdpersonal är den största anledningen till avsaknad av utförandet (Andersson, 2006). 
Sjuksköterskan är den som har största ansvaret i att munvård och munstatus utförs samt 
skyldighet att föra dokumentation kring patientens munhälsa (SFS 1985:562). Sjuksköterskor 
har möjlighet att överlåta munvård till annan vårdpersonal (SOSFS 1997:14), vilket ofta görs 
(Ehrenberg, 2006). Dokumentation kring munvårdsåtgärder förs oftast enligt 
dokumentationssystemet Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet (VIPS) (Ehnfors, 
Ehrenberg, & Thorell-Ekstrand, 1998), där den legitimerade sjuksköterskan kan dokumentera 
tillstånd och åtgärder under ett antal sökord.  
 
Enligt Andersson (2006) bör ett munstatus registreras direkt vid inskrivning på patienter. 
Detta för att få ett utgångsstatus från vilket förändringar i munhålan som uppstår under 
vårdtiden kan uppmärksammas. Uppföljning av munstatus bör ske kontinuerligt och anpassas 
efter patientens behov. Vårdpersonalen bör integrera ett tillförlitligt bedömningsinstrument i 
de dagliga omvårdnadsrutinerna. Ett instrument som är prövat i svensk sjukvård är Revised 
Oral Assessment Guide (ROAG) där bedömning av läppar, röst, munslemhinnor, tunga, 
tandkött, tänder, eventuella proteser, saliv och sväljning ingår. ROAG är reviderat och 
översatt från engelska till svenska av Andersson som är legitimerad tandhygienist. Ett antal 
studier som har gjorts visar hur ROAG används i vården för att lättare kunna upptäcka ett 
försämrat munstatus hos patienter. Inspektionen av munhålan sker med ficklampa och 
munspegel. Munhålans status graderas efter en skala från grad ett till grad tre, där grad ett 
definieras som normalt och grad två och grad tre som avvikande. Utifrån bedömningarna som 
dokumenteras bör vårdpersonalen sedan planera och vidta lämpliga åtgärder. Det är av stor 
vikt att bedömningarna utförs korrekt av vårdpersonal, för att de ska vara tillförlitliga och att 
problem ska kunna upptäckas så vårdpersonal ska kunna ge en god vård. ROAG är ett 
formulär som kan komplettera journalanteckningar (Andersson, 2006). 
 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det följande i 2 § ”vården skall ges med 
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som 
har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”. Tandvårdslagen 
och sjukvårdslagen (SFS 1985:125; SFS 1982:763) har en gemensam nämnare vad gäller 
målet med lagen, att ge en god tandhälsa/hälsa och en tandvård/vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Enligt socialstyrelsens rapport om tandvård som ett led i sjukdomsbehandlingen 
(2007) bör patienter med muntorrhet som följd av medicinering under sjukdom ingå i hälso- 
och sjukvårdens tandvård. Det finns fortfarande inga bestämmelser gällande de ökande 
behoven av tandvårdsinsatser vid långvarig sjukdom. Munvården för patienter på 
vårdavdelning ingår i hälso- och sjukvårdens dagliga omvårdnad. Kontakt med tandvård 



3 

upprättas endast då det är nödvändigt som ett led i sjukdomsbehandlingen, då kommer det att 
bekostas av hälso- och sjukvården.  
 
Inom sjukhusvård och specifikt inom munvård måste vårdpersonal utföra omvårdnad med 
respekt för patienten som en individ och dennes integritet (Arlebrink, 1996), detta för att 
munnen är en av kroppens största integritetszoner (Öhrn & Andersson, 2006). Med autonomi 
menas att varje person ses som en självständig och fri individ. Ett humanistiskt synsätt är en 
del av autonomin och har grunden i att alla individer har lika mycket värde (Arlebrink, 1996). 
Det ingår i den legitimerade sjuksköterskans yrke att inneha ett mer utvecklat 
helhetstänkande, ett så kallat holistiskt synsätt där sjuksköterskan uppmärksammar alla 
aspekter kring patienten (Powers & Knapp, 2006). Sjuksköterskan ska ha förmågan att kunna 
bedöma, åtgärda, urskilja patientens förmåga och hälsotillstånd. Detta medför att 
sjuksköterskan har ansvaret att se till hela individen gällande fysisk, psykisk, social, kulturell 
och andlig hälsa. Sjuksköterska ska se till patienternas rättigheter och vid behov inleda 
utomstående kontakter som till exempel tandvård (Socialstyrelsen, 2005b). Summan av 
helheten är mer än summan av delarna (Powers & Knapp, 2006). Professionen som 
legitimerad sjuksköterska grundar sig på en kompetensbeskrivning. Den innehåller 
sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden, vilka är ”omvårdnadens teori och praktik, 
forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap” (Socialstyrelsen, 2005b, s. 10). Inom 
dessa tre arbetsområden ingår det att sjuksköterskan ska se till patientens bästa, som innebär 
att motverka och förebygga ohälsa (Socialstyrelsen, 2005b).  
 

Syfte 
 
Syftet med studien var att belysa vilken kunskap om munvård som finns hos vårdpersonal, 
samt hur munvården prioriteras och genomförs inom sjukhusvård.  
 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 

Datainsamling 
 
Artikelsökningarna gjordes huvudsakligen i databaserna Cinahl och PubMed. SweMed+ och 
Science Direct användes för att försäkra att inget material missades. Artiklarna valdes först ut 
efter titel och de titlar som inte pekade direkt mot syftet uteslöts. 225 abstract lästes igenom 
och av dessa valdes 77 artiklar ut, 47 av artiklarna var dubbletter. När dubbletterna togs bort 
återstod 30 artiklar. Av dessa valdes tio artiklar bort eftersom de inte motsvarade syftet och 
sju artiklar för att de var review artiklar. En av de artiklar som beställdes kunde inte levereras 
på grund av att tidskriften inte var tillgänglig. Slutligen återstod 12 artiklar som använts i 
resultatet i denna studie. 
 
Inklusionskriterierna vid artikelsökningen var vuxna patienter mellan 19-65 år och studier 
främst utförda i länder som är jämförbara med Sverige. Artiklarna skulle vara publicerade 
från perioden 1997-01-01 fram till år 2007, innehålla abstrakt och vara skrivna på svenska 
eller engelska. Exklusionskriterierna var cancerpatienter, äldre patienter samt patienter på 
specialistavdelningar på sjukhus. 
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Flemmings struktur (Willman & Stoltz, 2002) användes för att strukturera upp och finna 
sökord, se tabell 1. Detta resulterade i orden; prioritering, bedömning, kunskap, skötsel, 
munvård samt inneliggande patienter. Av dessa sökord kom enbart ordet munvård till 
användning då de andra sökorden inte resulterade i några sökträffar. Strukturen kom istället 
till användning i problemformuleringen då det var lättare att överskåda inriktningen i studien.  
 
Tabell 1. Flemmings struktur. 
Population Vuxna, 19-65 år, 
    Inlagda på sjukhus 
        
Intervention Munvård   
    Kunskap   
Outcome   Prioritering 
    Skötsel   
     
 
Sökorden som valdes översattes till PubMeds MeSH- termer och Cinahls thesaurus, se tabell 
2. Sökord som intensivvård, intensivvårdsavdelning samt cancer användes som begränsningar 
i sökningarna. Alla sökord testades även som fritext sökord för att få fullgod sökning. Ordet 
bedömning söktes under assessment vid fritext sökning i Cinahl. De sökningar som 
resulterade i resultat artiklar redovisas i sökhistorian, bilaga I. Vid sökning användes även de 
booleska termerna AND och NOT för att begränsa sökningen och få fokus mot syftet.  
 
Tabell 2. Sökord. 

Ord Svensk MeSH PubMeds Cinahl  Fritext 

    MeSH Headings Sökord 

Bedömning       Assessment 

Munvård Oral hygiene Oral hygiene Oral hygiene Mouth care 

Omvårdnad Nursing care Nursing care Nursing care Nursing, Care 
 

Databearbetning 
 
Av de utvalda artiklarna var 5 kvalitativa och 7 kvantitativa. Artiklarna kvalitetsbedömdes 
enligt bedömningsmallen i Carlsson och Eimans rapport (2003). I bedömningsmallen byttes 
exemplet cancerpatienter ut mot sjukhuspersonal. Artiklarna graderades I, II, eller III, där 
grad I var högsta kvalitén. Tio artiklar bedömdes till kvalitets grad I, två till grad II och ingen 
till grad III. Artikelöversikten ses i bilaga II.  
 
De 12 utvalda artiklarna lästes och färgkodades i kategorier för att kunna hitta likheter och 
skillnader i resultaten. Resultaten i artiklarna sammanfattades och översattes till svenska för 
analys. När materialet var analyserat och bearbetat framkom tre kategorier; kunskap hos 
vårdpersonal, hur munvård prioriteras och hur munvård hanteras av vårdpersonal. Resultatet 
redovisas utifrån dessa kategorier.  
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Resultat 
 

Vårdpersonalens kunskap 
 
I den svenska sjuksköterskeutbildningen ges det inte någon konkret munvårdsutbildning 
(Öhrn, Wahlin & Sjödén, 2000). Den munvårdsutbildning som finns tillgänglig på 
vårdavdelningar är oftast muntlig mellan kollegor och ibland kan det förekomma att 
tandvårdspersonal är inblandad (Barber, Jerreat, Jagger & Harrison, 2002; Wårdh, Hallberg, 
Berggren, Andersson & Sörensen, 2000; Öhrn, et al., 2000). Detta är dock inte tillräckligt för 
att uppnå optimal munvård (Öhrn, et al., 2000).  
 
Generellt sett har vårdpersonal önskemål om fortsatt munvårdsutbildning, både praktisk och 
teoretisk (Wårdh, et al., 2000; Öhrn, et al., 2000; Paulsson, Söderfeldt, Nederfors & Fridlund, 
2002). Den största anledningen till detta är att de känner att de inte har tillräckligt med 
kompetens för ett korrekt utförande (Wårdh, et al., 2000; Paulsson, et al., 2002). I jämförelse 
med annan vårdpersonal har sjuksköterskor med ett mer utvecklat helhetstänkande en högre 
självskattning angående sin egen teoretiska och praktiska kunskap gällande munvård. Dessa 
sjuksköterskor har insikt om att det behövs mer kunskap inom odontologi och munvård bland 
vårdpersonal (Paulsson, et al., 2002). En anledning att det inte ges tillräcklig 
munvårdsutbildning till personalen på vårdavdelningar kan vara ekonomiska begränsningar 
(Wårdh, et al., 2000). 
 
Vårdpersonal har uttryckt viljan att förbättra utförandet av munvård och bedömning av 
munhälsa men känner att kunskapen är otillräcklig (Andersson, Persson, Hallberg & Renvert, 
1999; Wårdh, et al., 2000). En önskan från vårdpersonalen är bättre rutiner i munvård och 
bedömning av munstatus. De rutiner som finns följer inte någon systematisk kunskap (Barber, 
et al., 2002; Wårdh, et al., 2000). Trots detta så finns det inte upprättat några specifika 
riktlinjer och rutiner för hur och hur ofta munvårdsbedömning bör utföras (Öhrn, et al., 2000). 
I en studie som utfördes av Wårdh et. al. (2003) var all vårdpersonal erbjudna en frivillig tre 
timmars munvårdsutbildning. Efter utbildningen blev deltagarna mer uppmärksamma på 
munhälsa och munvård, de såg mer till patienternas behov. Detta resulterade i att de kollegor 
som inte deltog visade en negativ attityd och missunnsamhet mot studiedeltagarna, vilket 
mestadels grundade sig på kunskapsbrist inom området.  
 
Sjuksköterskor anser att de har god kompetens i utförandet av tandborstning samt rengöring 
av tandproteser, men de känner sig mindre kompetenta på att göra upptäckter som dålig 
munhälsa och förändring i munhåla (Preston, Punekar & Gosney, 2000; Öhrn, et al., 2000; 
Andersson, Hallberg, Lorefält, Unosson & Renvert, 2004). Trots detta visar det sig rent 
praktiskt att det finns en stor brist hos sjuksköterskor i tandborstning och rengöring av 
proteser (Barber, et al., 2002). Vårdpersonalen ansåg att munvård skulle bli en mer naturlig 
del i omvårdnaden om de hade hjälp av ett bedömningsformulär (Andersson, Westergren, 
Karlsson, Hallberg & Renvert, 2002). Detta stärks av att vårdpersonalen uttrycker att de 
skulle föredra om det finns bedömningsformulär eller standardvårdplan för munvård på 
vårdavdelning (Barber, et al., 2002; Paulsson, et al., 2002; Andersson, et al., 2004). 
Svårigheterna att upptäcka en dålig munhälsa beror på bristande kunskap i hantering av att 
utföra ett korrekt munstatus med hjälp av ett bedömningsformulär, till exempel ROAG 
(Andersson, et al., 2004). 
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ROAG är ett bedömningsformulär av munstatus. Det har bevisats att det endast tar fem 
minuter av vårdpersonalens tid att göra en bedömning. Detta skulle kunna bidra till 
integrering av formuläret i arbetet på vårdavdelningar för att upptäcka dålig munhälsa hos 
patienten. Vårdpersonal bör få utbildning och träning i utförandet av ROAG för att det ska få 
en mer korrekthet (Andersson, et al., 1999; Andersson, et al., 2002; Andersson, Hallberg & 
Renvert, 2003). Användning av ett bedömningsformulär är idealisk om vårdpersonalen tar ett 
första munstatus då patienten kommer till avdelningen, för att ha en utgångspunkt vid 
eventuell förändring eller försämring av munhälsan (Andersson, et al., 1999). 
Bedömningsformuläret ROAG har visat sig var ett tillförlitligt hjälpmedel i bedömning av 
munstatus som kan avslöja och upptäcka problem i munhålan. Munnen ska vara en integrerad 
del av kroppen och användningen av ROAG hjälper till att stärka detta och belysa vikten av 
munhälsa (Andersson, et al., 2004). Munhälsan har inte enbart betydelse för välbefinnandet 
hos patienten, utan det har även en stark länk till nutritionsstatus. En dålig munhälsa kan 
försvåra intaget av föda som bland annat kan leda till dålig nutrition och eventuell 
undernäring samt försvårad läkningsprocess (Andersson, et al., 2002). Med hjälp av 
bedömningsformuläret ROAG upptäcktes det att 71 %, av 161 inneliggande patienter, hade 
problem med munhälsan. Studien utfördes på tre olika vårdavdelningar och det framkom inte 
någon skillnad mellan patienternas munhälsa relaterat till vilken avdelning de befann sig 
(Andersson, et al., 2004). 
 
Hälften av vårdpersonalen informerade patienten angående munvård. Dessa är främst 
sjuksköterskor och bland sjuksköterskorna är det främst de yngre i yrkesgruppen som ger 
information samt att de anser sig inneha mest kunskap angående munvård (Öhrn, et al., 2000). 
Svårigheter att förstå innebörden i vad vårdpersonalen informerar om kan uppstå då patienten 
är van vid en annan form av munvård eller vid språksvårigheter (Wårdh, Hallberg, Berggren 
& Sörensen, 2003).   
 

Prioritering av munvård 
 
Munvård har länge haft en låg prioritet inom omvårdnad. Detta beror på många olika faktorer 
så som låg kunskap om munhälsa, tidsbrist, personalens och patientens inställning till 
munvård (Paulsson, Nederfors & Fridlund, 1999; Wårdh, et al., 2000; Öhrn, et al., 2000). En 
anledning till att munhälsa har låg prioritering inom omvårdnad är att munvård och tandvård 
sedan lång tid tillbaka har varit skilda från sjukvården. Munvård ingår i den dagliga 
omvårdnaden vilket ofta förbises av vårdpersonal då de anser att munvården är tandvårdens 
ansvarsområde (Paulsson, et al., 1999; Wårdh, et al., 2000). Detta kan visas med följande 
citat; ”Munhälsa är det sista vi bryr oss om. Självklart är det lättare att uppmärksamma en 
blåsa på någons stjärt än i munnen. Munnen verkar inte vara en del av kroppen. Den är inte så 
viktig…” (Wårdh, et al., 2000, s. 141). Teoretiskt sett ser vårdpersonalen munvård som en del 
i omvårdnaden men i praktiken minskar prioriteten av utförandet (Öhrn, et al., 2000; 
Paulsson, et al., 2002; Cohn & Fulton, 2006). De sjuksköterskor som har deltagit i 
munvårdsutbildning ger munvård en högre prioritet i omvårdnaden samt är mer medvetna om 
tandvårdens behov och betydelse (Wårdh, et al., 2000; Öhrn, et al., 2000). Det har även visats 
att de sjuksköterskor med ett mer utvecklat helhetstänkande ser hur viktig munvården är i 
omvårdnaden och prioriterar patientens välbefinnande. Trots detta utför de ändå inte den 
munvård som behövs i den dagliga omvårdnaden (Paulsson, et al., 1999; Paulsson, et al., 
2002).  
Vårdpersonal som uppgav att de hade tid till att utföra munvård var de som hade mest 
kunskap om munvård och såg det därför som en prioritering i omvårdnaden att utföra 
munvård (Öhrn, et al., 2000). En av orsakerna till att vårdpersonalen inte tar sig tiden till 
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munvård och munvårdsbedömning är kunskapsbrist, motivationsbrist (Paulsson, et al., 1999; 
Wårdh, et al., 2000; Öhrn, et al., 2000; Andersson, et al., 2003), samt deras personliga 
erfarenheter. Även de som ansåg att munvård var av stor vikt prioriterade bort det vid 
stressiga situationer (Wårdh, et al., 2000). Etiska dilemman kan vara en faktor som gör att 
munvård prioriteras bort, ett exempel på detta är att personalen inte vill överträda patientens 
integritetszon (Wårdh, et al., 2000; Öhrn, et al., 2000). 
 
Vårdpersonalens egen uppfattning och attityd till munhälsa speglar sig i den munvård de utför 
(Preston, et al., 2000; Wårdh, et al., 2000). De som har en negativ attityd gentemot munvård 
gav en mer inkorrekt information till patienten (Preston, et al., 2000; Öhrn, et al., 2000). 
Exempel på negativ attityd är att vårdpersonal kan känna avsky och avsmak vid munvård, 
specifikt beläggningar, slem och vid användandet av tandtråd (Wårdh, et al., 2000). 
Munvård som utfördes på äldre patienter ansågs ha högre prioritet av vårdpersonalen än 
utförandet på yngre patienter. Trots detta så utför och assisterar de vid munvård på alla 
patienter som har behov av det. Vårdpersonalen anser att skyldigheten i utförandet av 
munvård ska ligga jämt fördelad över de som utför omvårdnaden (Wårdh, et al., 2000; Öhrn, 
et al., 2000). En studie visade att det var fler undersköterskor än sjuksköterskor som kunde 
känna avsky, avsmak och obekvämhet i utförandet av munvård. Personal som uttryckte att de 
kände obehag satte sig emot att utföra munvård. Anledning till detta var att de ansåg att det 
kunde vara kränkande för patienten och intrång på integriteten (Öhrn, et al., 2000). Den 
personal som får utbildning i munvård ändrar ofta sin uppfattning och attityd gentemot 
munvård, de ser mer till patientens behov. Vid försök att engagera sina kollegor i förbättring 
av munvården på avdelningen kan de mötas av en ’jag bryr mig inte’-attityd. Denna attityd 
grundar sig på jantelagen där det inte är tillåtet att utmärka sig i arbetsgruppen (Wårdh, et al., 
2003). 
 

Genomförande av munvård  
 
Vårdpersonal har vetskapen om att munvård bör utföras minst två gånger per dag, (Öhrn, et 
al., 2000) beroende på patientens hälsotillstånd. Medvetenheten om att munvård ska utföras 
dagligen stämmer inte alltid överens med det praktiska utförandet (Wårdh, et al., 2000).  
Det har visat sig att de flesta sjuksköterskor och undersköterskor utförde munvård två gånger 
per dag, vanligtvis morgon och kväll. Samtidigt var det en mindre andel som uttryckte att de 
gav munvård då patienten själv frågade efter det (Cohn & Fulton, 2006).  
Patientens munhåla undersöks vanligtvis av vårdpersonal då patienten frågar eller ger antydan 
om problem i munhålan, vilket innebär att det inte är någon konkret regelbundenhet i 
munvården (Öhrn, et al., 2000). Enligt en svensk studie av Andersson et. al. (2003) har det 
visat sig att patienter har sämre munhälsa när de skrivs ut från sjukhuset än när de lades in. 
Problem i munhålan kan vara muntorrhet, ömt och ödematöst tandkött, spruckna och torra 
läppar, förändringar på tungan och på munslemhinnan. Munhåleproblemen kan även vara 
kopplade till respirationssjukdomar som till exempel lunginflammation (Andersson, et al., 
2004). Det finns även rapporter från sjuksköterskor om vanliga problem hos patienter som 
tjockt och segt slem (Cohn & Fulton, 2006). Sjuksköterskor som utför munstatus dagligen på 
inneliggande patienter känner att de har bättre kunskap och kompetens att upptäcka dålig 
munhälsa, än de som utför det mer sällan (Öhrn, et al., 2000).  
 
Undersköterskan är den som oftast står för utförandet av munvård, men däremot undersöker 
sjuksköterskan munhålan oftare än undersköterskan. Samtidigt är det främst sjuksköterskan 
som informerar patienten angående vikten av munvård (Öhrn, et al., 2000). I en studie av 
Andersson et. al (2003) har det framkommit att 42 % av patienterna fick hjälp och assistans 
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vid munvård. Vårdpersonalen hade tillgång till olika munvårds hjälpmedel på avdelningen. 
Hjälpmedlen som vårdpersonal använde sig främst av var tandborste, tandkräm samt läpp- 
och munmjukgörare (Cohn & Fulton, 2006). Handskar som hjälpmedel används inte alltid av 
vårdpersonalen (Wårdh, et al., 2000).  
 
Dokumentation av munvård och munstatus är underrepresenterad i omvårdnaden (Wårdh, et 
al., 2003). Nästan alla sjuksköterskor dokumenterar endast då det är uppenbara problem i 
munhålan och många undersköterskor ger enbart muntlig rapport till sjuksköterskan angående 
patientens munstatus (Öhrn, et al., 2000). Dock anser undersköterskan att det alltid ska 
rapporteras till sjuksköterskan om patienten upplever smärta i munhålan (Cohn & Fulton, 
2006). Fyrtionio procent av 90 sjuksköterskor rapporterar till läkare angående patientens 
problematiska munstatus, 27 % av sjuksköterskorna rapporterar vidare till en annan 
sjuksköterska och endast 5 % rapporterar till tandvårdspersonal (Öhrn, et al., 2000). 
Sjuksköterskan önskar ett större samarbete med tandvården (Paulsson, et al., 2002; 
Andersson, et al., 2003). Det är mer sjuksköterskor än undersköterskor som upprättar kontakt 
med tandvårdspersonal, denna kontakt tas främst då problem med munhälsan uppstår hos 
patienten (Wårdh, et al., 2000; Öhrn, et al., 2000). Sjuksköterskan tog kontakt med läkare 
endast vid 25 % av patienterna med munhåleproblem och enbart 18 % av sjuksköterskorna 
rådfrågade tandvården angående patienternas munhälsa (Andersson, et al., 2003). 
Sjuksköterskans kontakt med tandvård är bristfällig och ostrukturerad (Wårdh, et al., 2000), 
trots att kontakt oftast finns att tillgå (Öhrn, et al., 2000; Cohn & Fulton, 2006). Det sågs även 
att den personal som upprättade kontakt med tandvården besitter större kunskap kring 
munvård (Öhrn, et al., 2000). Kommunikationen mellan dag- och nattpersonal kan vara 
bristande angående munvård, men trots det så litar kollegorna professionellt sett på varandra 
att munvård utförs på avdelningen. Detta kan lätt bli en daglig rutin på avdelningen och som 
ny i vårdpersonalen är det lätt att hamna i samma spår trots de otillfredsställande rutinerna 
(Wårdh, et al., 2000). 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Då första artikelsökningen begränsade sig sju år tillbaka, till år 2000, hittades det inte 
tillräckligt med material. Begränsningen på artiklarna flyttades i stället till en tio års period, 
1997-2007, vilket ansågs relevant mot syftet och studien. Om tidsperioden sträcker sig ännu 
längre bakåt i tiden finns det stor risk för orelevans i artiklarna kopplat till denna 
litteraturstudie. Detta baseras på att forskningen och studierna inom munvård går snabbt 
framåt vilket bidrar till att innehållet i äldre studier blir inaktuella. Sammanställningen av 
resultatet är bearbetat tillsammans för att få en mer bredd och helhetssyn på resultatet. Under 
bearbetningen av studierna framkom tre kategorier som är redovisat i resultatet, där det som 
var relevant från studiernas resultat sattes in under dessa tre kategorier. När all väsentlig fakta 
var samlad under respektive kategori gav det en tydligare bild av vilken kunskap vårdpersonal 
har angående munvård samt hur den prioriteras och hanteras av vårdpersonal på 
vårdavdelning. Artiklarna som användes i resultatet vara alla granskade och godkända av etisk 
kommité. 
 
I sökningarna framkom det 47 dubbletter, vilket visar en styrka med att sökorden är träffsäkra 
inom det önskade området. En negativ synvinkel är att det kan ha blivit för begränsat, å andra 
sidan har många olika sökord kontrollerats även i andra databaser som SweMed+ och Science 
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direkt. I PubMed hade det även gått att använda begränsningen journal article för att minska 
antalet review artiklar. Men review artiklarna valdes ändå bort vid det första urvalet, vilket 
gjorde att de inte påverkade resultatet.   
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet baseras på sju kvantitativa och fem kvalitativa artiklar. Genom det jämna antalet 
artiklar så blir balansen mellan de båda forskningsmetoderna tillgodosedda. Detta bidrar till 
att få fram konkreta resultat om hur vårdpersonalen upplever och vilken kunskap de besitter 
angående munvård samt ren fakta om hur det verkligen är i sjukhusvården.  
Vid artikelgranskningen framkom det genom bedömningsmallen att artiklarna har en hög 
vetenskaplig kvalitet, se bilaga II. Detta stärker resultatet då studierna de bygger på är väl 
genomförda och trovärdiga. I bedömningsmallen från Carlsson & Eiman (2003) valdes det att 
byta ut exemplet cancerpatienter mot sjukhuspersonal. Detta är relevant till syftet i denna 
studie då studien är riktad mot vårdpersonal på vårdavdelningar. 
  
Målgruppen i denna studie var vuxna mellan 19-65 år som var inneliggande patienter på 
vårdavdelning. Flertalet av studierna i artiklarna var fokuserade på äldre patienter, geriatrik, 
vårdhem och cancer, vilket inte var fokuseringen i denna litteraturstudie. Dessa artiklar togs 
med i denna studie trots att de inte ingick i inklusionskriterierna på grund av att resultaten 
gick att generalisera på den målgrupp som litteraturstudien avser. Det var 
munvårdsmetoderna, prioritering av munvård och kunskaperna hos vårdpersonal angående 
munvård som togs tillvara i forskningsstudierna. Det är gjort en hel del forskning på munvård 
och munstatus hos cancerpatienter, inom geriatrik och inom intensivvård. Andra 
vårdavdelningar är underrepresenterade inom forskningen av munhälsa hos patienter. 
Generaliseringen av studierna som var inriktade på någon av ovanstående kategorier har 
påverkat resultatet i den mening att det kan ge en mer positiv bild av hur munvård utförs på en 
vanlig vårdavdelning. Eftersom de studier som är granskade är inriktade mot specifika 
patientgrupper där munvård är mer integrerad i omvårdnaden.   
 
Sökningarna som gjordes resulterade i nio artiklar från svenska studier, två kommer från 
Storbritannien och en från USA. Detta kan visa att Sverige är en av de ledande länderna inom 
munhälsa och munvård, vilket ses som positivt. Resultatet i svensk forskning är aktuell och 
relevant till professionen som sjuksköterska i Sverige. En negativ aspekt kan vara begränsad 
infallsvinkel inom området. Valet att inte enbart fokusera på Sverige och ta med studierna 
från Storbritannien och USA är relaterat till att bredda aspekten mot syftet i studien, samt 
försöka se om det finns större skillnader länderna emellan, då tandvårdssystemen är olika i de 
olika länderna. Underlaget från Storbritannien och USA är inte tillräckligt för att utläsa några 
större skillnader. Därför redovisas och jämförs inte artiklarnas ursprungsland i resultatdelen.    
 
Många av de svenska studierna är utförda av samma forskare, vilket kan både ses om en 
positiv och negativ inverkan. Det positiva är att forskarna är väl insatta och besitter mycket 
kunskap kring området munhälsa, medan det negativa är att det föreligger risk att smalna av 
infallsvinklarna. Det kan riskera att bidra till att viktig upplysning och nya aspekter kan 
missas.  
 
Munnen är livsviktig för människan, nutritionsmässigt och för det allmänna välbefinnandet. 
Att patienten har svårigheter att äta och att nutritionsstatusen är låg kan vara symtom på en 
dålig munhälsa, vilket oftast inte relateras till vartannat i omvårdnad. När upptäckter om en 
bristande munhygien görs bör åtgärder genast sättas in för att minska risken för att patienten 
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ska utveckla några komplikationer, vilka kan vara gingivit, parodontit eller karies. Även andra 
sjukdomar kan förekomma relaterat till en dålig munhälsa som till exempel 
respirationssjukdomar (Andersson, 2006). Dagens patienter har många gånger lagt ner mycket 
tid och pengar på att få eller bibehålla en god munhälsa. Om patienterna får en bristande 
munhygien vid sjukhusvistelsen på grund av vårdpersonalens kunskapsbrist i utförandet av 
munvård, resulterar detta till att patientens försök att bibehålla god munhälsa fallerar.  
Det har framkommit i flertalet studier att vårdpersonal har bristande kunskaper angående 
munvård, då är det lätt att det bort prioriteras i den dagliga omvårdnaden och komplikationer 
kan uppstå. Trots det låga intresset av munvård önskar sjuksköterskor bli uppdaterade, 
eftersom det ingår som en del i omvårdnaden (Wårdh, et al., 2000; Öhrn, et al., 2000; 
Paulsson, et al., 2002; Cancerfonden, 2004). I kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005b) uttrycks det att sjuksköterskan har ett eget ansvar att 
hålla sig uppdaterad och söka information. Detta ska ingå i professionen under den hela 
yrkesverksamma tiden. Prioritering av att utföra munvård på inneliggande patienter är ofta 
låg. Detta är dels baserat på dålig munvårdskunskap samt i hur man utför munvård (Paulsson, 
et al., 1999; Wårdh, et al., 2000; Öhrn, et al., 2000). Vårdpersonal som visar låg prioritet inför 
munvård har uttryckt att de upplever överträdelse av patientens integritet genom att utföra 
munvård (Wårdh, et al., 2000; Öhrn, et al., 2000). Sämre munhälsa hos patienter vid 
utskrivning (Andersson, et al., 2003) är konsekvenserna av munvårdens låga prioritering inom 
omvårdnad. Detta stämmer inte överens med de etiska koderna (ICN) (Socialstyrelsen, 2005b) 
som sjuksköterskan ska sträva att arbeta efter i sin profession, det vill säga i detta fall 
förebygga sjukdom och främja hälsa. Detta visar att sjuksköterskan inte håller sig uppdaterad 
och tar sitt fulla ansvar gentemot sin profession. De områden som de uppdaterar sig på styrs 
främst av sjuksköterskans attityder till de olika intresseområdena, samt att attityden på 
avdelningen präglar prioriteringen att söka ny evidens. Det går också att se en kunskapsbrist 
hos sjuksköterskan vilket medför att sökning efter ny kunskap kan brista då sökvägar och 
tillvägagångssätt ständigt förändras samt att de ogärna vill hämta informationen själva 
(Björkström, 2005). På så sätt försvåras möjligheten att få fram ny evidens och detta bidrar till 
att vårdpersonal inte ändrar de befintliga rutinerna som finns på vårdavdelningen. Björkström 
(2005) diskuterade den professionella sjuksköterskan i sin avhandling. Det visade sig att 
nyutexaminerade sjuksköterskor var mer öppna för att söka ny kunskap och evidens, medan 
de mer erfarna sjuksköterskorna inte riktigt prioriterar det i samma utsträckning. Jantelagen är 
något som genomsyrar det svenska arbetslivet där man ska vara lojal mot omgivningen och 
mot sina arbetskollegor. Då utbildning och kunskap ökar hos en del i arbetsgruppen kan det 
visa sig genom en negativ attityd och missunnsamhet från kollegor som inte har samma 
kunskapsbredd och utbildning (Wårdh, et al., 2003). Detta missgynnar arbetet och 
professionen som sjuksköterska i bristande utförande av munvård.  
 
I sammanställningen av de artiklar som är analyserade och granskade framkom det att 
bedömningsformuläret ROAG har en stor möjlighet att kunna bli integrerad i 
omvårdnadsarbetet på vårdavdelningar. Då det fattas kunskap hos vårdpersonalen i utförandet 
av bedömningen. För att formuläret ska kunna vara tillförlitligt, behövs ytterligare 
munvårdsutbildning till vårdpersonal, både i grundutbildning samt då de är verksamma på 
vårdavdelning. Det är av ännu större vikt att tandvård och hälso- och sjukvård bör införa 
bättre samarbete inom sjukhusvård, eftersom det är tandhygienisterna som bär på kunskapen 
om hur ROAG ska utföras (Andersson, et al., 1999; Öhrn, & Andersson, 2006). 
 
Det kan även utläsas i resultatet att det finns stora brister i dokumentationen angående just 
munhälsa samt munvård (Wårdh, et al., 2003; Öhrn, et al., 2000). Enligt patientjournallagen 
(SFS 1985:562) ansvarar sjuksköterskan för att dokumentation förs angående allt som rör 
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patientens vård, där munhälsa och munvård ingår. Eftersom det inte finns något konkret 
dokumenterat om patientens munstatus så går det inte genom journalen att utläsa någon 
specifik information eller status om patienters munhälsa. På grund av detta går det inte att 
finna något statistiskt som skulle kunna vara till grund för vidare forskning inom området. 
Studierna är därför baserade på egna utformade problemformuleringar, framtaget genom 
bland annat enkäter. Det har inte funnits tillräckligt med underlag för att se någon skillnad 
mellan olika länder, utom att det skulle kunna vara bra om undersköterskan hade tillgång att 
föra dokumentation över patientens munstatus. Det har visat sig att det är främst 
undersköterskor och vårdbiträden som utför munvården, då det är överlåtet av sjuksköterskan 
(SOSFS 1997:14). Om en av yrkeskategorierna undersköterska eller sjuksköterska påtar sig 
ansvaret att se till så munvård utförs, bedöms och dokumenteras, kan detta bidra till en 
kvalitetssäkring i munvården. Det höjer även kunskapen och bidrar förhoppningsvis till en 
motivationsökning hos den yrkeskategorin som har ansvaret för att munvård utförs. 
 
Det finns ett samband i de bristande rutinerna att munvården inte är en integrerad del i 
omvårdnaden, genom att de inte har något utrymme för det i vårdplaner. Kunskapen om 
munvård brister vilket är följden till att det uteblir och inte dokumenteras under VIPS-sökord i 
till exempel ett ankomstsamtal (Ehnfors, et al., 1998). Munnen och dess omvårdnad glöms 
ofta bort från kroppen då patientens övriga omvårdnadsåtgärder planeras.  
 

Konklusion  
 
Utbildningsnivån och kunskapsnivån inom munhälsa är i nuläget låg hos vårdpersonal, vilket 
är en av huvudfaktorerna till den låga prioriteringen av munvård inom den dagliga 
omvårdnaden. Detta visar att samarbetet bör öka mellan tandvård och sjukvård på 
vårdavdelningar, då patientens munhälsa ofta blir bortglömd. Det är även av stor vikt att 
intresset för munvård ökar hos vårdpersonalen då prioritering av utförandet därmed kan öka. 
Bristen på dokumentation inom området gör det svårt att följa upp patientens munstatus då det 
finns så lite fakta att basera forskning på, till exempel hur och vad som utförs. Lämpligt 
bedömningsinstrument av munstatus för vårdpersonal finns att tillgå men det är inte integrerat 
i den dagliga omvårdnaden, kunskapen att utföra en korrekt bedömning är även bristfällig.  

 

Implikation 
 
Eftersom den största bristen angående munhälsa och munvård är den låga kunskapen hos 
vårdpersonal, är det den faktor som påverkar prioritering och hantering mest. Därför bör det 
läggas större vikt på munvård i grundutbildningen samt i praktiken. Även ökad 
dokumentation i patientjournalen angående dess munstatus bör förbättras, för utvärdering och 
framtida forskning som leder till en mer helhetstäckande och säkrare omvårdnad.    
Vidare forskning inom munvård av vuxna som är inlagda på sjukhusets vårdavdelningar bör 
utvecklas. En intressant synvinkel är även att få fram hur viktigt patienter tycker munvård är. 
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Tabell 3. Sökhistoria        Bilaga I 
 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

Cinahl 20070219 Mouth care 
Begränsning: 
abstrakt 
tillgängligt, från 
20000101, 
engelska, europa, 
vuxna 19-44 år. 

1 1 1 1 

PubMed 20070219 MeSH, Oral 
hygiene AND 
nursing 
Begränsning: 
abstrakt, engelska, 
från 19970101. 

58 24 13 3 

PubMed 20070221 Fritext, oral 
hygiene AND 
nursing NOT 
intensive care unit 
NOT cancer 
Begränsning: 
abstrakt, engelska, 
från 19970101. 

196 32 18 2 

SweMed+ 20070222 Fritext, Munhälsa. 286 3 3 0 

Cinahl 20070228 Fritext, oral 
hygiene AND 
assessment. 
Begränsning: 
abstrakt 
tillgängligt, 
research article, 
från 19970101. 

256 10 6 2 

Cinahl 20070228 Mouth care 
Begränsning: 
abstrakt 
tillgängligt, 
research article, 
engelska, från 
19970101. 

55 9 7 2 

PubMed 20070306 Mouth care AND 
caring 
Begränsning: 
abstrakt, engelska, 
från 19970101. 

25 3 1 1 



 

PubMed 20070412 MeSH, oral health 
AND dental care 
for aged AND 
geriatric 
assessment. 
Begränsingar: 
abstrakt 
tillgängligt, 
engelska, från 
19970101. 

18 2 2 1 

 



 

Tabell 4. Artikel översikt                          Bilaga II 
 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Veten-
skapli
g 
kvalite
t 

1999 
Sverige 

P Andersson 
L Persson 
I Rahm 
Hallberg 
S Renvert 
 

Testing an oral 
assessment 
guide during 
chemotherapy 
treatment in a 
Swedish care 
setting: A pilot 
study. 

Att utvärdera munstatus hos 
en grupp cancerpatienter som 
genomgår cellgiftsbehandling 
med hjälp av 
bedömningsformuläret oral 
assessment guide (OAG). 
Syftet var även att få fram 
reabiliteten i OAG. 

Kvantitativ studie som 
utfördes på ett sjukhus i 
södra Sverige under 
perioden år 1994 -1996. En 
sjuksköterska utförde den 
orala munbedömningen 
med hjälp av OAG. Urvalet 
bestod av 16 patienter med 
olika cancerformer, de var 
inneliggande på sjukhuset 
sammanlagt 29 gånger. 
Medelåldern på deltagarna 
var 60,7 år. 13 stycken var 
män och tre stycken var 
kvinnor. 

Studien visade att det är 
viktigt med träning och 
utbildning hos 
vårdpersonal i utförandet 
av OAG för att få en 
reabilitet i bedömningen av 
munstatus och innan OAG 
appliceras i vården. Det 
framkommer även att OAG 
verkar vara ett tillförlitligt 
hjälpmedel, kliniskt sett. 

Grad 
II 

2003 
Sverige 

P Andersson 
I Rahm 
Hallberg 
S Renvert 

Comparison of 
oral health 
status on 
admission and 
at discharge in 
a group of 
Geriatric 
rehabilitation 
patients. 

Att jämföra munstatus på en 
geriatrisk 
rehabiliteringsavdelning med 
patienter som utvärderas med 
hjälp av revised oral 
assessment guide (ROAG) 
vid in- och utskrivning. Samt 
att undersöka hur ROAG 
kom till användning för att 
upptäcka dålig munhälsa. 

En kvantitativ studie som 
utfördes på en geriatrisk 
vårdavdelning på ett 
sjukhus i södra Sverige. 
Urvalet bestod av 107 
patienter, 51 män och 56 
kvinnor, med medelålder 
på 77,8 år. Studien pågick 
under perioden november 
1996- november 1997. 

Denna studie visade att 
patienters munstatus blev 
bättre under 
sjukhusvistelsen. 
Användningen av ROAG 
upplyser vårdpersonalen 
om munstatusen hos 
patienten, samt att 
upptäcka en dålig 
munhälsa. 

Grad 
II 



 

2004 
Sverige 

P Andersson 
I Rahm 
Hallberg 
B Lorefält 
M Unosson 
S Renvert 

Oral health 
problems in 
elderly 
rehabilitation 
patients. 

Att få fram förekomsten av 
problem i munhålan genom 
att använda sig av 
bedömningsmallen ROAG på 
äldre rehabiliterings 
patienter. Syftet var även att 
analysera sambandet mellan 
problem i munhålan relaterat 
till ålder, kön, livssituation, 
anledning till inläggning, 
antal mediciner och funktions 
– nutritions status. 

En kvantitativ studie som 
utfördes på ett universitets 
sjukhus i sydöstra Sverige, 
mellan november 1996- 
januari 1998. Tre stycken 
rehabiliteringsavdelningar 
var inkluderade i studien 
(en hjärt/lungavdelning, en 
ortopedavdelning och en 
geriatrisk avdelning). En 
upptränad sjuksköterska 
utförde ROAG på 
patienterna. Urvalet bestod 
av 161 patienter med en 
medelålder på 65 år. 

Hos äldre rehabiliterings 
patienter var det 
förekommande med 
problem i munhålan. 
Problemen var signifikant 
med luftvägsrelaterade 
sjukdomar, undernäring 
samt att vara kvinna. Detta 
visar på att det är viktigt 
med standardiserad oral 
bedömning för att upptäcka 
problem i munhålan. 

Grad I 

2002 
Sverige 

P Andersson 
A 
Westergren 
S Karlsson 
I Rahm 
Hallberg 
S Renvert 
 

Oral health and 
nutritional 
status in a 
group of 
geriatric 
rehabilitation 
patients. 

Att värdera munstatus vid 
användning av 
bedömningsformuläret 
ROAG samt ett 
nutritionsstatus. Syftet var 
även att analysera sambandet 
mellan munhälsa och 
nutritionsstatus. 

En kvantitativ studie som 
utfördes på en geriatrisk 
rehabiliteringsavdelning på 
ett sjukhus i södra Sverige 
under perioden november 
1996- november 1997. 
Innan studien påbörjades 
tränades en sjuksköterska 
från avdelningen upp i 
användningen av ROAG. 
Sjuksköterskan kunde hela 
tiden rådgöra med en 
tandhygienist. Urvalet 
bestod av 223 patienter.  

Viktigt att utföra 
bedömning av munstatus 
som rutin i omvårdnaden, 
för att upptäcka eventuella 
orala problem och minska 
risken för att det ska uppstå 
oral ohälsa hos patienten. 

Grad I 



 

2002 
Storbritannien 

S Barber 
M Jerreat 
D C Jagger 
A Harrison 

Denture care of 
patients in a 
general 
hospital. 

Att ta reda på hur 
tandproteser bland 
inneliggande patienter på 
sjukhus tas om hand samt 
rengörs.  

Vårdpersonal (inklusive 
studenter) fyllde i ett 
frågeformulär. Frågorna 
berörde protesrengöring, 
generella tandprotes 
procedurer på avdelningen 
samt aspekter om generell 
tandprotesrengöring i 
omvårdnadsutbildning. 
Urvalet bestod av 103 
deltagare, där alla 
responderade i studien. 

Studien belyste bristen på 
information och kunskap 
angående protesrengöring, 
vilket var riktat mot 
sjuksköterskor. 

Grad I 

2006 
USA 

J L Cohn 
J S Fulton 

Nursing staff 
perspectives on 
oral care for 
neuroscience 
patients. 

Att identifiera munvårds 
interventioner av 
sjuksköterskan och 
undersköterskan/vårdbiträden 
som tar hand om 
neurologpatienter med 
egenvårds brist. 

Kvantitativ studie med 
beskrivande undersöknings 
design. Två frågeformulär 
med 25 frågor. Totalt 
svarade 30 personer på 
formuläret. 15 personer 
licens och 15 personer utan 
licens, alla arbetade med 
neurologpatienter.  

Problem som måste 
övervinnas är tid och 
tillgång till 
tandvårdspersonal, 
evidensbaserade riktlinjer 
(standardvårdplan) 
okunskap. 

Grad I 



 

1999 
Sverige 

G Paulsson 
T Nederfors 
B Fridlund 

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

Att beskriva hur 
sjuksköterskor i ledande 
positioner uppfattar munhälsa 
i allmänhet och munhälsan 
specifikt på vårdtagare.  

En kvalitativ studie med en 
fenomenografisk metod. 
Intervjuer av 16 
sjuksköterskor i ledande 
positioner med olika kön, 
ålder, civilstånd, 
utbildning, erfarenhet och 
geografisk utsträckning. 

Personalen efterlyste en 
standard gällande munvård, 
med krav på 
dokumentation vilket sågs 
som en nödvändig åtgärd 
för framgångsrikt 
genomförande av bättre 
munvård. Fem 
huvudgrupper 
utkristalliserades: behålla 
patientens välbefinnande, 
ha kunskap om munhälsa, 
bemötande av patienten, 
känslan av att vara 
otillräcklig och skapa 
nödvändiga förutsättningar. 

Grad I 

2002 
Sverige 

G Paulsson 
B Söderfeldt 
T Nederfors 
B Fridlund 

Nursing 
personnel´s 
views on oral 
health from a 
health 
promotion 
perspective: a 
grounded 
theory analysis. 

Att utveckla en modell för 
hur vårdpersonal ser på oral 
hälsa generellt sett och den 
orala hälsan på vårdtagare 
specifikt, ur ett 
hälsopromotivt perspektiv. 

Kvalitativ studie med 
grounded theory analys. 
Intervjuer utförda på 
17deltagare. Valda efter 
kön, ålder, civilstånd, 
profession, arbetsplats, 
tjänstgöringstid och 
geografisk utsträckning.  

Fyra strategier bildades 
relaterade till olika nivåer 
av personalens utbildning, 
sjukhusets resurser och 
ledarskapets motivation. 
Dessa var rutin, teoretiska, 
praktiska och flexibla 
strategier. Vilka var 
urskiljbara ur 
interaktionerna mellan två 
huvudkategorier; värdering 
av munhälsans betydelse 
och förhållningssätt till 
genomförande av munvård. 

Grad I 



 

2000 
Storbritannien 
 

A J Preston 
S Punekar 
M A Gosney 

Oral care of 
elderly 
patients: 
nurses´knowle
dge and views. 

Att bestämma/utreda om 
vårdpersonalens egna 
erfarenheter och 
åsikter/uppfattning på/om 
munvård influerar råden och 
omvårdnaden de ger till äldre 
patienter.  

Kvantitativ studie. 115 
sjuksköterskor och 
omvårdnadspersonal, som 
regelbundet arbetade med 
äldrevård, svarade vid ett 
tillfälle på ett 
frågeformulär. 

Sjuksköterskans kunskap 
om och attityder till deras 
egna tandvård kan ge 
influenser på de munvårds 
råd de ger till äldre 
patienter. Sjuksköterskans 
kunskap om 
munvårdsproblem var 
ibland inkorrekta, i vissa 
fall gav de möjligen 
opassande råd gällande 
munvården till de patienter 
som de tog hand om. En 
kärnkunskap om 
tandvård/munvård till äldre 
patienter behövs för alla 
grupper av vårdpersonal 
som tar hand om denna 
grupp patienter. 

Grad I 



 

2000 
Sverige 

I Wårdh 
L R-M 
Hallberg 
U Berggren 
L Andersson 
S Sörensen 

Oral health 
care – a low 
priority in 
nursing: In 
depth 
interviews with 
nursing staff. 

Att undersöka 
omvårdnadspersonalens 
attityd till munvård, i hopp 
om att en djupare förståelse 
skulle motivera till 
kommande forskning inom 
detta ämne och 
förhoppningsvis leda till 
bättre munvårds rutiner vid 
omvårdnad av äldre. 

Kvalitativ studie med 
grounded theory som 
metod. 22 intervjuer. 20 
kvinnor och 2 män med 
vårderfarenhet (mellan 2-
10år), 8 undersköterskor 
och 14 vårdbiträden. 

Fyra kategorier som 
påverkar: bristande 
kunskap, bristande rutiner, 
bristande support och ökad 
arbetsbörda. Dessa fyra 
kategorier påverkades i sin 
tur av yttre och inre 
omständigheter. (yttre = 
organisation, ledarskap. 
Inre = personalens egen 
uppfattning) 
Fyra kategorier på en 
annan nivå: överträda 
personens integritet, 
utnyttjande, avsky och 
etiska dilemman.  

Grad I 

2003 
Sverige 

I Wårdh 
L R-M 
Hallberg 
U Berggren 
L Andersson 
S Sörensen 

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

Att få fram hur vårdpersonal 
med munvårdsutbildning har 
upplevt utförandet av deras 
nya arbetsuppgifter angående 
munvård på deras 
vårdavdelning. 

Denna kvalitativa studie är 
en del av ett större projekt, 
som utfördes på två 
avdelningar på ett 
vårdhem. Före studiens 
start erbjöds all personal en 
tre timmars undervisning 
om munvård. Personliga 
intervjuer gjordes grundat 
på grounded theory 
metoden. Respondenterna 
var två undersköterskor och 
två vårdbiträden. 

Med vårdpersonalens nya 
arbetsuppgifter kände de 
sig mer uppskattade och 
bekräftade utav kollegor 
som var sjuksköterskor. En 
god munvård baseras på 
bra kommunikation mellan 
vårdpersonal, samt 
interaktion mellan vård- 
och tandvårdspersonal. Det 
kunde dock uppstå en 
negativ attityd från de 
kollegor som hade 
bristande kunskaper inom 
munvård gentemot den 
utbildade vårdpersonalen. 

Grad I 



 

2000 
Sverige 

K E O Öhrn 
Y B Wahlin 
P-O Sjödén 

Oral care in 
cancer nursing. 

Att beskriva utbildningen av 
munvård, egenupplevd 
kunskap om munvård, 
attityder och genomförande 
av munvård, ibland svenska 
sjuksköterskor och 
undersköterskor som har 
hand om patienter med 
blodcancer, lungcancer samt 
cancer i huvud och hals. 

En kvalitativ metod där 
intervjuer av vårdpersonal 
(en förfrågan gick ut om 
frivilligt deltagande) 
utfördes, 137 av 149 
deltagare deltog, 90 var 
sjuksköterskor och 47 var 
undersköterskor. En 
tvärsnittsstudie användes 
och data samlades in 
genom intervjuer. 

Sjuksköterskan hade 
mindre utbildning och 
värdesatte sin kunskap om 
munvård lägre än 
undersköterskorna. Både 
sjuksköterskor och 
undersköterskor behövde 
mer kunskap angående 
munstatus, signaler och 
symtom samt fluor och 
rengöring. Sjuksköterskan 
informerade patienten mer 
om munvård och 
undersökte munhålan mer 
än undersköterskan. 
Väldigt få använde sig utav 
ett bedömningsinstrument. 

Grad I 



 

Revised Oral Assessment Guide (ROAG)                                Bilaga III 
 
Lokalisation Metod Graderad symtombeskrivning Åtgärd vid symtom 
  1 2 3  
Röst 
 

Tala, lyssna Normal röst Torr, hes, smackande Svårt att tala Konsult läkare 

Läppar Observera Lena, ljusröda, fuktiga Torra, spruckna, 
munvinkelragader 

Såriga, blödande Konsult läkare,  
remiss tandläkare 

Munslemhinnor 
Avlägsna avtagbar protes 

Använd belysning och 
munspegel 
Observera: hö kind, insida 
läpp överkäke, vä kind, insida 
läpp underkäke, gom, 
munbotten 

Ljusröda, fuktiga Röda, torra eller områden 
med färgfärönding, 
beläggning 

Sår med eller utan blödning, 
blåsor 

Konsult läkare,  
remiss tandläkare 

Tunga Använd belysning och 
munspegel 
Observera 

Ljusröd, fuktig med papiller Inga papiller, röd torr,  
Beläggning 

Sår med eller utan blödning, 
blåsor 

Konsult läkare,  
remiss tandläkare 

Tandkött Använd belysning och 
munspegel 
Observera 

Ljusrött och fast Svullet, rodnat Spontan blödning Hjälp med munhygien, 
ev remiss tandhygienist  

Tänder  Använd belysning och 
munspegel 
Observera 

Rena, ingen synlig 
beläggning eller matrester,   

Beläggning eller matrester 
lokalt, 
trasiga tänder 

Beläggning eller matrester 
generellt 
trasiga tänder 

Hjälp med munhygien, 
ev remiss tandhygienist, 
trasiga tänder: remiss 
tandläkare  

Protes Observera Rena och fungerande Beläggning eller matrester, 
dåligt fungerande 

Används ej Hjälp med proteshygien, 
proteser dåligt fungerande 
eller används ej: remiss 
tandläkare 

Saliv Dra med munspegel längs 
med kindens insida 

Glider lätt Glider trögt Glider inte alls Hjälp med munhygien, 
Munspegel glider trögt: 
salivstimulerande medel, 
munspegel glider inte alls: 
saliversättningsmedel 

Sväljning 
Relaterat till smärta och 
muntorrhet 

Svälja, observera och fråga Obehindrad sväljning Obetydliga sväljproblem Uttalade sväljproblem Konsult läkare 

  
Med tillstånd från Pia Andersson, Högskolan Kristianstad, 1994, rev sept 2000.



 

Munbedömningsformulär     Bilaga IV 
                                                    Personuppgifter  

TANDSTATUS (Markera med kryss)  

Har enbart egna tänder  Har egna tänder samt delprotes 
 

 Har egna tänder samt delprotes i en käke, saknar   
egna tänder men helprotes i andra käken 

 

Saknar egna tänder och  
tandersättningar helt 

 Saknar egna tänder helt, men har 
helprotes i en el båda käkarna 

 Implantat finns 
                                                         

 

 
 
Datum 
 

          

Röst           

Läppar           

Munslemhinnor           

Tunga           

Tandkött           

Tänder           

Protes           

Saliv           

Sväljning           

Vikt           

Signatur           

Med tillstånd från Pia Andersson, Högskolan Kristianstad, 2007-04-05. 



 

 


