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Sammanfattning 
Många patienter som får cytostatikabehandling utvecklar på något sätt besvär från munnen. 
Oral mucosit är en biverkan av cytostatika och strålbehandling, där hela munslemhinnan kan 
bli påverkad med rodnader eller sår.  
Syftet var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som är viktiga för att patienten ska ta 
ansvar för sin egen munvård och därmed lindra oral mucosit. 
Metod: C-uppsatsen genomfördes som en litteraturstudie.  
Resultat: Omvårdnadsåtgärderna bör föregås av en utveckling av relationen mellan 
sjuksköterskan och patienten innan patienten kan ta till sig ny kunskap. Patienten behöver en 
utförlig utbildning och information riktad mot egenvård av munhygien för att förebygga eller 
lindra symtom på oral mucosit.  
Slutsatsen är att utbildning i munvård får patienten att ta ett större ansvar för sin egenvård i 
bedömningen av sitt munstatus, vilket leder till en lindring av oral mucosit. 
Det behövs utbildning av vårdpersonal i god munvård och därmed en strategi för hur 
utbildning och information ska utformas för att utveckla patientens egenvård. 
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Abstract 
Many patients that get treatment with chemotherapy, in some way develop mouth disorders. 
Oral mucositis is a common side-effect of chemotherapy and radiation therapy, where all the 
mucosa becomes affected with erythema or ulceration.  
The aim was to research which nursing care was important to the patients, so that they can 
take responsibility for their mouth care, to hence relieving oral mucositis. 
Method: Was implemented as a literature review. 
Result: It is important to develop a relationship between the nurse and the patient before the 
patient can use the new knowledge. The patient needs a detailed education and information, 
towards self-care, to prevent or relieve the symptom of oral mucositis.  
The conclusion is that patient education in mouth-care makes the patient take a greater 
responsibility for the self-care in the assessment of the mouth-status, that lead to a relief of 
oral mucositis. There is a need of education for nursing personnel in good mouth-care and 
a strategy of how information and education should be designed to develop the self-care of 
the patient. 
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Inledning 
 
Under våra år som verksamma sjuksköterskor i arbete med cancerpatienter, har vi 
uppmärksammat att munvården är den del av omvårdnaden, som oftast blir åsidosatt när tiden 
inte räcker till. Många patienter som får cytostatikabehandling drabbas på något sätt av besvär 
från munnen. Besvären kan vara allt ifrån torrhet i munnen till herpesinfekterade sår.  
Oral mucosit är en allvarligare biverkan av cytostatika och/eller strålbehandling, där hela 
munslemhinnan kan bli påverkad med rodnader eller öppna sår i olika grader. 
När sjukvården går mot allt fler polikliniska behandlingar är det av största vikt, att patienterna 
medvetandegörs om dessa biverkningar och vad de själva kan göra för att förebygga eller 
lindra dem. Dorothea Orem talar i sin egenvårdsteori (Orem, 1991) om tre omvårdnadssystem 
varav det ena kallas det stödjande och undervisande systemet, där sjuksköterskans roll är att 
främja patientens förmåga till egenvård. 
Den senaste forskningen angående oral mucosit, berör vikten av egenvård, där sjuksköterskan 
har en central roll.  
För att lindra patientens orala mucosit, är det viktigt med en tidig upptäckt och behandling. 
Det kan även vara en samhällsekonomisk vinst om inneliggande sjukhusvård kan undvikas 
(Eilers, 2004; Sonis, 2004). 
 
Bakgrund 
 
Oral mucosit är en slemhinneskada i munnen som kan uppkomma i samband med 
cytostatikabehandling eller efter strålning mot nack- och huvudregionen. Oral mucosit kan 
även förekomma i hela gastrointestinalkanalen (Cheng, 2007b; Eilers, 2004). 
Mucosan (munslemhinnan) består av tre lager. I första lagret finns epitelceller som omger 
munhålan och läpparna. Andra lagret består av hårda gommen och tandköttet och det är detta 
lagret som tar mest skada vid oral mucosit. Tredje lagret består av papiller (smaklökar) och 
sensoriska nervändar. Under mucosan ligger submucosan som består av blodkärl och nerver 
och försörjer hela mucosan. Slemhinneskadan efter cytostatikabehandlingen/strålningen 
påverkar alla lagren i mucosan (Sonis, 2004). 
 
Utveckling av oral mucosit startar direkt efter administreringen av cytostatika och avslutas 
med celldöd av epitelceller. Av patienter som får cytostatikabehandling drabbas omkring  
40 % av oral mucosit, för patienter som strålbehandlats mot nack- och huvudregionen eller 
genomgår stamcellstransplantationer ökar incidenten till 75 % -100 % (Eilers, 2004). 
Resultatet av cytostatikabehandling eller strålning leder till rodnad och sårbildning i munnen. 
Vid sårbildning finns risk för sekundära infektioner, som kan orsaka sepsis om de inte 
behandlas. Symtomen på oral mucosit visar sig som smakförändringar, rodnad och torrhet i 
munnen ca 3-5 dagar efter cytostatikabehandling, vid strålning visar sig symtomen efter ca en 
vecka.  
Oral mucosit som uppkommer efter cytostatikabehandling når sin kulmen efter 7-14 dagar i 
munslemhinnan den s.k. peakfasen. Vid strålning mot nack- och huvudregionen kommer 
peakfasen något senare. Under peakfasen har patienten flest symtom av oral mucosit. 
Rodnader kan utvecklas till sår med smärta, sväljsvårigheter, nutritionsbesvär och problem 
med att tala.  
Samtidigt med peakfasen befinner sig patienten i den mest infektionskänsliga fasen, då risken 
för infektioner är som störst. Infektioner kan börja i de sår som redan finns i munhålan. 
Exempel på detta är bakterie-, svamp- och herpesinfektioner (Cheng; 2007b; Eilers, 2004).  
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Oral Assessment Guide (OAG) skalan är ett bedömningsinstrument utvecklat av (Eilers 
1988). Skalan togs fram för att hjälpa vårdpersonal att bedöma patientens munstatus och 
består av 8 bedömningskategorier (röst, sväljning, läppar, tunga, saliv, munslemhinnor, 
tandkött och tänder/löständer) (McGuire, 1998). 
Bedömningen sker genom en graderingsskala 1-3, som ger poäng mellan 8-24, där 8 är 
normalpoäng och 24 är gravt utvecklad mucosit (Bilaga I: 2 OAG).  
OAG- skalan är det bedömningsinstrument som använts i de flesta studier om oral mucosit 
och det används numera även av patienterna själva vid bedömning av aktuellt munstatus. 
I studier har det framkommit att barn, äldre och patienter med nedsatt njurfunktion lättare 
utvecklar oral mucosit än andra. Det är viktigt att identifiera dessa patienter, för att ge dem en 
mer kontinuerlig läkare och/eller sjuksköterskekontakt (Eilers, 2004).  
Eilers tar upp biverkningarna i ett större perspektiv, där oral mucosit kan orsaka en reducering 
av cytostatikadoserna eller en försening av cytostatikabehandlingen. Detta resulterar i en 
förlängd vårdtid på sjukhus med ökade vårdkostnader som följd (Eilers, 2004; Sonis, 2004). 
Alla patienter som får cytostatika utvecklar inte mucosit. Pågående forskning framhåller att 
det kan vara genetiska faktorer som påverkar utvecklingen av oral mucosit (Sonis, 2004). Det 
finns ännu inget effektivt behandlingsprogram för oral mucosit, mycket beroende på att det 
gjorts för få välgjorda studier som kommit fram till likvärdigt resultat. Mycket av senare 
forskning har berört vikten av en god munvård för att lindra effekten av oral mucosit (Eilers, 
2004).  
Vad är då god munvård? Enkelt uttryckt, är det att hålla munnen ren, regelbunden 
tandborstning, användande av tandtråd och eventuella munsköljningsmedel (Cawley, 2005; 
Eilers, 2004; Larson, 1998). 
 
Orems egenvårdsteori sätter patientens utveckling av egenvård i centrum, då det är patienten 
själv som startar och bibehåller sitt välbefinnande, liv och hälsa.  
Ibland drabbas människor av begränsningar som hindrar dem från att tillgodose sitt 
egenvårdsbehov. Begränsningarna kan uppkomma vid livsförändringar eller sjukdom. 
Egenvård är ett inlärt beteende som utvecklas till en medveten handling. 
Detta beteende enligt Orem ”lärs in via interaktion och kommunikation inom större sociala 
grupper” (Hartweg, 1995, s. 67). 
Relationen mellan en patient och en sjuksköterska, baseras på den omständighet som skapar 
omvårdnadsbehovet och inte på patientens medicinska status. Orems omvårdnadssystem 
innefattar de individer som utför handlingarna exempelvis sjuksköterskan och patienten, 
målet är att stärka patientens förmåga att tillgodose sina egenvårdsbehov. Den egenvård som 
varje individ utvecklar är beroende av tiden och den kunskap som lärs in genom interaktion 
och kommunikation. Egenvården och egenvårdskapaciteten för varje individ baserar sig på 
samma grundläggande faktorer det vill säga ålder, kön, hälsostatus, familjefaktorer, livsstil 
och miljöfaktorer. Egenvårdskapaciteten utvecklas under hela livet och styr varje individs 
förmåga till egenvård. Omvårdnadskapaciteten är den del av Orems omvårdnadsteori som 
innefattar sjuksköterskans erfarenhets- och kunskapsområde. Omvårdnadskapaciteten är olika 
hos sjuksköterskor, beroende på deras utbildning och yrkesskicklighet (Bilaga I: 3) (Hartweg, 
1995). 
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Syfte 
 
Syftet var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som är viktiga för att patienten ska ta 
ansvar för sin egen munvård och därmed lindra oral mucosit. 

 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 
Datainsamling 
 
Datainsamlingen har skett via sökningar i Cinahl, MedLine och PubMed. 
 
Inklusionskriterier: Innehåll av abstracts, engelsk skrift, vuxna patienter och artiklar 
publicerade de senaste tio åren. 
 
Exklusionskriterier: Smärta och nutrition, eftersom vårt arbete syftar till att belysa patientens 
egen förmåga att lindra oral mucosit via munvård. 
Ej vara reviewartiklar. 
 
Cinahl 
Huvudsökord: Stomatitis, vilket var både en Cinahl Heading och fritext sökord. Stomatitis 
kombinerades med nurs* som är ett Thesaurus sökord och Cinahl Headings mouth care och 
chemotherapy. Cancer som huvudsökord kombinerades med mouth care. 
 
Medline 
Huvudsökord: Stomatitis och nursing, kombinerades med nursing och oral hygiene. 
 
PubMed 
Huvuvdsökord: Mucositis kombinerades med MeSh-termerna nursing och oral hygiene. 
 
Manuell sökning  
Manuell sökning genomfördes efter 2 artikel, som hittats i utvalda artiklar. 
 
MedLine tilläggssökning 
Huvudsökord: Patient kombinerades med nurs* och participation. 
 
 
Vid genomläsning av 107 abstracts som valdes ut, eftersom de passade studiens syfte, togs 31 
artiklar fram för att genomläsas, som inte var dubbletter.  
I urval 1 exkluderades 22 artiklar, varav 10 artiklar relaterade till läkemedel och övriga 12 
inte motsvarade syftet, totalt 9 artiklar kvar. Två artiklar söktes som manuell sökning från en 
artikels referens. 
Slutligen återstod 11 artiklar, som användes i resultatet. 
Artiklar som direkt kunde tryckas ut i fulltext trycktes ut, 1 artikel beställdes via Biblioteket, 
Högskolan i Halmstad; Campus i Varberg.  
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I tabellen nedan presenteras de sökord som ändrar sökord beroende på i vilken databas de 
används 
 
 
 
Tabell I Sökord i databaser 
 

Sökord Cinahl 
Headings 

PubMed 
MeSh 

MedLine Fritext 
sökord 

cancer cancer - - - 

cytostatika chemotherapy - - - 

delaktighet - - participation - 

munvård mouth care oral hygiene oral hygiene mouth care 

omvårdnad nurs* nursing nursing nursing 

oral mucosit stomatitis mucositis stomatitis mucositis 

patient - - patient - 
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Tabell II Sökhistoria 
 

Datum Sökord Antal 
träffar 

Databas Genomlästa 
abstracts 

Urval 1 
Urval 2 
Valda 

artiklar 

26/2 
4/3 

Stomatitis 
[MAJR] and 

nurs* [MAJR] 
32 Cinahl 12 5 2 

4/3 

Stomatitis 
[MAJR] and 
mouth care 

[MAJR]   

9 Cinahl 5 2 0 

8/4 

Stomatitis 
[MAJR] and 

chemotherapy 
[MAJR] 

61 Cinahl 15 5 1 

4/4 

cancer 
[MAJR]and   
mouth care 

[MAJR] 

12 Cinahl 7 2 3 

5/3 
stomatitis and 

nursing 
39 MedLine 12 5 0 

9/4 
nursing and 
oral hygiene 

144 MedLine 18 7 1 

20/4 
patient and nurs* 

participation 
184 MedLine 20 2 1 

26/2 
mucositis [MeSh] 

and nursing 
[MeSh] 

14 Pubmed 9 1 1 

8/4 

mucositis 
[MeSh]and  
oral hygiene 

[MeSh] 

26 PubMed 9 2 0 

8/4 __ __ 
Manuell 
sökning __ __ 2 
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Databearbetning 
 
De 11 artiklarna kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall (Carlsson 
& Eiman, 2003). Antalet kvalitativa artiklar blev 4 stycken och antalet kvantitativa artiklar 
blev 7 stycken.  
Artiklarna genomlästes flera gånger för att få ett bättre helhetsintryck.  
Smärta och nutrition valdes som exklusionskriterier, eftersom vårt arbete syftar till att belysa 
patientens egen förmåga att via munvård lindra oral mucosit. En jämförelse gjordes av 
artiklarnas resultat och kategoriserades enligt följande: medverkan/stöd, relation, information 
och utbildning. Dessa kategorier är definierade som omvårdnadsåtgärder och stämmer 
överens med vårt syfte. Litteraturstudiens resultat redovisas enligt dessa kategorier. 
 

Resultat 
 
Litteraturstudien baserades på 11 artiklar, varav 7 behandlade ämnet oral mucosit och hur den 
visade sig i munnen på patienter som genomgått cytostatikabehandling eller strålning mot 
nack- och huvudregionen (Bernhardsson, 2007; Borbasi, 2002; Cheng, 2007a; Dodd, 2000; 
Dodd, 2001; Eilers, 1988; Miller, 2007). 
I en jämförelse mellan två kvantitativa undersökningar gjorda av Dodd (Dodd, 2000; Dodd, 
2001) och två kvalitativa undersökningar som var genomförda av Borbasi (Borbasi, 2002) och 
Andersson (Andersson, 1999), gav studierna olika resultat beroende på vilka grupper som 
exkluderades i studierna. I Dodds studie från 2000 utvecklade 25 % av patienterna oral 
mucosit och i studien från 2001 utvecklade 28 % av patienterna oral mucosit. I Borbasis 
studie utvecklade alla patienterna oral mucosit och i Anderssons studie utvecklade 67 % oral 
mucosit. Dodd exkluderade patienter som fick strålning mot huvud- och nackregionen,  
var diagnostiserade med AIDS, leukemi eller genomgick stamcellstransplantation. Författaren 
menade att studiens resultat kunde blandas ihop med de nämnda sjukdomarnas symtom. 
Borbasi valde ut patienter som skulle genomgå en stamcellstransplantation, eftersom hon 
visste att patienterna sannolikt skulle utveckla oral mucosit. Syftet med hennes studie var att 
undersöka patientens upplevelse av oral mucosit. Andersson studerade patienter som hade 
någon form av hematologisk malignitet och som erhöll cytostatikabehandling. Hennes syfte 
var att utvärdera munstatus hos nämnda patienter och att undersöka reliabiliteten av OAG- 
skalan. 
 
Medverkan/stöd 
 
I en fenomeologisk studie gjord av Borbasi upplevde patienterna mucositen som en passage 
som de skulle ta sig igenom. Passagen bestod av tre faser; den förberedande (prepatory), den 
kulminerande (peak) och den kvarvarande (persisting) fasen. Den förväntade peakfasen 
beräknas utefter den dagen som cytostatikabehandlingen gavs.  Patienterna upplevde att 
sjuksköterskan hade en central roll i deras munvård, framförallt att hon lyssnade till deras 
önskemål och uppmuntrade dem i de olika faserna (Borbasi, 2002). Sjuksköterskorna hade en 
stödjande funktion genom att hjälpa patienterna sköta sin munhygien, när deras munstatus 
förändrades. Förändringarna bedömdes enligt OAG- skalan av sjuksköterskan, som gav 
patienten kontinuerlig handledning för att kunna utföra god munvård (Andersson, 1999; 
Dodd, 2000; Miller, 2007). 
När patienterna systematiskt använde sig av ett munvårdsprotokoll eller munvårdsprogram 
minskade antalet, graden och varaktigheten av de orala symtomen (Dodd, 2001; Eilers, 1988; 
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Miller, 2007; Öhrn, 2000). Patienter som tog ansvar för sin munvård kunde bättre hantera 
symtom, fick ett bättre välbefinnande och ökad livskvalitet med större oberoende.  
Patienternas kunskap om munvård förbättrades, ökade även deras medverkan (Miller, 2007).  
Det finns ett munvårdsprogram PSMA (Pro-self mouth aware)- programmet, utvecklat av 
Dodd, Larson och Dibbel, som är tänkt att användas till patienter som fått cytostatika, för att 
lära dem egenvård, vilket leder till att patienterna kan sköta sin munvård i hemmet. 
Programmet består av tre dimensioner; information, praktiska övningar i egenvård och stöd av 
en sjuksköterska som finns med under patienternas cytostatikabehandling.  
PSMA- programmet är tänkt att påbörjas när patienterna startar sin första cytostatika-
behandling. Programmet tar endast upp den information som är nödvändig för att patienten 
ska kunna ta ansvar för sin munvård. 
Sjuksköterskorna som deltog i studien från 1996, fick information om att det viktigaste i 
PSMA- programmet var ett etablera en relation till patienten, för då blev patienten mottaglig 
för stöd och problemlösning från sjuksköterskan. Sjuksköterskorna informerades även om 
vilken typ av information patienterna behövde för att kunna hantera sin mucosit (Dodd, 
Larson och Dibble, 1996).  
 
Relation 
 
Patienter som hade en god relation till sin vårdare fick en större behållning av sin utbildning, 
än patienter som hade en sämre relation med sin vårdare (de Wit, 2001). 
En god relation gjorde det möjligt för sjuksköterskan att bedöma och utveckla patientens 
förmåga till egenvård (Dodd, Larson och Dibble, 1996). 
PSMA- programmet poängterar att omvårdnaden bör föregås av en utveckling av relationen 
mellan sjuksköterskan och patienten. En god relation gör att patienten blir mottaglig för den 
uppmuntran och det stöd som sjuksköterskan kan erbjuda. Stödet från sjuksköterskan bör vara 
individuell och utgå från de resurser som sjuksköterskan kan se i interaktionen med patienten. 
Den stödjande omvårdnaden blir på så sätt unik (Dodd, Larson och Dibble, 1996). 
För patienter som fanns i öppenvården hade vårdpersonalen en avgörande roll i det stöd de 
kunde ge patienterna och deras familjer, när de skulle hantera effekterna av behandlingar och 
dess biverkningar  
Patienter som regelbundet tillfrågades om sitt munstatus och fick munnen undersökt vid varje 
läkarbesök, blev mer noggranna med sin munvård (Dodd, 2001).   
 
Information och utbildning  
 
Eilers fann i sin studie att munvård var en omvårdnadsåtgärd som blev åsidosatt när 
arbetsbördan var hög (Eilers, 1988), något som Öhrn motsade i sin studie, där hon menade att 
den låga prioriteringen berodde på vårdpersonalens okunskap (Öhrn, 2000).  
Information om munvård till cancerpatienter behöver förbättras och patienterna bör bli 
instruerade i hur de ska utföra en noggrann munvård. Öhrn förespråkade användandet av 
OAG- skalan som bedömningsinstrument i ett munvårdsprogram, som var tänkt att användas i 
förebyggande syfte och inte enbart när patienterna fått problem. Utbildningen av patienterna 
skulle vara evidensbaserad. Den information som sjuksköterskorna gav patienterna angående 
de munbesvär de kunde förvänta sig efter cytostatikabehandlingen, var den information som 
gav det bästa förebyggande resultatet, för att förhindra utvecklingen av munrelaterade 
infektioner (Dodd, Larson och Dibble, 1996; Öhrn, 2000). 
Patienterna blev mer medvetna om sin mun och upptäckte förändringar mycket tidigare, när 
de följde ett munvårdsprotokoll eller munvårdsprogram. Patienterna ville att informationen 
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och deras medverkan i vården skulle vara organiserad och presenterad på ett strukturerat sätt 
(Dodd, 2001; Eilers, 1988; Miller, 2007; Öhrn, 2000). 
Det var viktigt att sjuksköterskorna gjorde en bedömning av patienternas munstatus innan 
cytostatikabehandlingen. Detta för att upptäcka redan uppkomna munproblem och för att ha 
ett aktuellt munstatus före behandlingsstarten. 
När sjuksköterskorna i studien använde sig av OAG- skalan, ledde detta till att nya rutiner 
infördes Detta kom även patienterna till godo, eftersom sjuksköterskorna informerade och 
utbildade alla patienterna i god munvård (Andersson, 1999).  
I Millers studie (Miller, 2007) fick alla patienterna samma information, både skriftlig och 
muntlig, men studiens resultat visade ändå på en skillnad i hur informationen uppfattades. 
De flesta patienterna uppfattade att de hade fått verbal information, men få av patienterna 
uppgav att de hade fått någon skriftlig informationen. Några patienter uppgav att de inte hade 
fått någon information alls. 
En viktig funktion för sjuksköterskan var att uppmuntra patienterna och lyssna till deras 
önskemål. Denna interaktion var viktig för patienterna eftersom de upplevde att de hade 
kontroll över någonting i sin behandling (Borbasi, 2002).  
I en av studierna fick patienter som genomgick en cytostatikabehandling, använda sig av en 
munvårdsdagbok för att kunna behandla och bedöma sina munbesvär enligt OAG- skalan. 
Utvärderingen av munvårdsdagboken resulterade i en förbättrad kommunikation mellan 
patienten och sjuksköterskan. Alla patienter uppgav att deras kunskap och medvetenhet om 
munnen hade förbättrats av munvårdsdagboken och fortsatte med sina nya rutiner för god 
munvård efter studien slut (Miller, 2007).   
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
I början av studiens gång gjordes sökningar med stomatitis som huvudsökord i Cinahl och 
kombinerades senare med education och information som endast gav artiklar som redan 
hittats vid annan sökning beskriven tidigare. Även under sökning i PubMed och MedLine 
med huvudsökord mucositis i kombination med education och information, kunde inte några 
nya artiklar hittas. Sökningarna i databaserna gjordes med sökord som väl täckte 
kunskapsområdet och inga nya artiklar kunde hittas med förnyade sökningar och sökord.  
Artiklarna representerade många olika länder och världsdelar, trots detta var resultaten i 
artiklarna likvärdiga, vilket kan ses som en styrka Vi upplevde att datamättnad uppnåtts.  
9 resultatartiklar blev funna vid sökningar i databaserna Cinahl, MedLine och PubMed och 2 
artiklar via manuell sökning, totalt 11 resultatartilkar. Artiklarnas resultat var relevant till 
syftet. De valdes ut efter noggrann genomläsning och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och 
Eimans bedömningsmall (Carlsson & Eiman, 2003). Det var viktigt för oss att använda både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar, för att få en djup och individuell kunskap i ämnet, men 
även för att kunna se bredden av kunskapen i stora randomiserade studier. 
Det föll sig naturligt att använda Dorotea Orems egenvårdsteori som grund, eftersom vår 
litteraturstudie handlar om att patientens ansvar för egenvården. 
 
Resultatdiskussion 
 
Artiklarna i litteraturstudien höll god vetenskaplig kvalitet. 8 av artiklarna fick bedömning 
grad I och 3 artiklar bedömning grad II enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall. I en av 
de kvantitativa artiklarna hade författaren använt samma patientgrupp i två olika studier, som 
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genomfördes under samma år. Detta fick oss att tvivla på studien, men då resultatet 
bekräftades av andra studier valde vi att ta med artikeln. 
Det kan ses som en svaghet att vi endast har 4 kvalitativa artiklar i resultatet, men vi hade 
svårt att finna bra kvalitativa artiklar om munvård, som även innefattade besvär som vid oral 
mucosit. Mycket av forskningen kring detta ämne har en medicinsk inriktning. Av de 
kvalitativa artiklarna hade en av studierna bara 6 deltagare, varav 1 dog under studiens gång. 
Artikeln fick ändå vara med, eftersom den höll en hög vetenskaplig kvalitet och vårt ämnesval 
för den här litteraturstudien klargjordes efter att vi läst den. Alla artiklarna i resultatet hade 
godkännande av en etisk nämnd, men endast få av artiklarna förde ett etiskt resonemang. 
 
De flesta sjuksköterskor och undersköterskor har en otillräcklig kunskap och utbildning i hur 
munvård ska utföras. Noggrann munvård utförs endast i en begränsad omfattning, oftast sker 
detta när patienten själv påpekar att de har besvär från munnen. 
Vid oral mucosit är munvård en av de viktigaste omvårdnadsåtgärderna på grund av de 
allvarliga konsekvenser det har på patientens hälsotillstånd. 
Sjuksköterskor behöver en större kunskap och förståelse om biverkningar i munnen efter 
cytostatikabehandling. Det behövs även kunskap om metoder för att bedöma patienters 
munstatus och för att utbilda patienterna i god munvård. Sjuksköterskans kunskap om 
munvård har inte utvecklats under det senaste decenniet enligt vår litteraturstudie.  
Artiklarnas slutsatser från 2008, skiljer sig väldigt lite från artiklarnas slutsatser för 10 år 
sedan, trots att implikationen har varit att öka kunskapen hos vårdpersonal och patienter. 
Munvård är enligt Öhrn en omvårdnadsåtgärd som har en låg prioritet i vårdarbetet och hon 
anser att det beror på en kunskapsbrist (Öhrn, 2000). Eilers menar att munvårdens låga 
prioritet beror på tidsbrist vid hög arbetsbelastning (Eilers, 1988). 
Vid en sammanfattning av de båda författarnas uppfattning, råder det inget tvivel om att det är 
kunskapsbristen och tidsbristen tillsammans som är orsaken till denna låga prioritering. 
Vår teori är att prioritering av munvård kan ökas genom att se munvård som ett symtom på 
sjukdom likaväl som vi ser svullna ben som ett symtom vid hjärtsvikt. Vi vet att det inte alltid 
går att behandla de underliggande orsakerna till sjukdom, men det är vår uppgift att lindra 
symtomen. Detta perspektiv kan ge munvården en ökad betydelse och göra att sjuksköterskan 
lägger en större vikt vid att titta i patientens mun. 
Vid hematologiska maligniteter ses oral mucosit som en fullständigt klar biverkan på 
cytostatikabehandling. I vården av dessa patienter är deras munstatus viktig, för att förhindra 
spridning av infektioner via munnen hos den infektionskänsliga patienten. Sonis har 
djupgående studerat hur viktig munslemhinnan är som barriär mot infektioner (Sonis, 2004).  
Många patienter får sina cytostatikabehandlingar polikliniskt, därför är information och 
utbildning av patienten avgörande, för att patienten själv ska kunna bedöma och upptäcka 
symtom på oral mucosit. Miller kommer fram till samma slutsats i utvärderingen av sin studie 
angående cytostatikabehandlingar i öppenvården (Miller, 2007). 
Det finns en uttalad brist på utbildning i munvård. För att vi ska kunna ge våra patienter rätt 
information och utbildning i munvård behöver vi inventera vår egen kunskap och vårt eget 
förhållningssätt till munvård. I en svensk studie uppgav många sjuksköterskor att de inte fått 
någon utbildning alls i munvård under sin utbildning (Öhrn, 2000). En grundläggande 
utbildning i munvård är en förutsättning för att vi ska kunna hjälpa patienter som besväras av 
oral mucosit. Dessutom krävs specialkunskaper i bedömning av munhålan och dess 
förändring efter cytostatikabehandling. Användandet av OAG-skalan som ett 
bedömningsinstrument har visat sig vara till god hjälp för både vårdpersonal och patienter för 
att bedöma och lindra effekten av oral mucosit (Dodd, Larsson, Dibble, 1996; Öhrn, 2000; 
Miller, 2007). Flera studier förordar även ett närmare samarbete med tandläkare och 
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tandhygienister för utbildning och stöd till vårdpersonal vid bedömning av förändringar i 
munnen (Andersson, 1999; Öhrn, 2000).  
  
När sjuksköterskan planerar och genomför undervisning eller information bör hon göra det på 
ett sätt som får patienten att känna respekterad och lyssnad till. Patienten vill att utbildning 
ska vara strukturerad och systematisk utformad (Leisgaard Christensen, 2004; Miller, 2007). 
För att få patienten att känna sig delaktig, behöver undervisningen anpassas till patientens 
behov och erfarenheter och vara på patientens nivå (Lejsgaard Christensen, 2004). I Orems 
omvårdnadsteori talar hon om patientens egenvårdsbrist, det vill säga när patienten på grund 
av ålder, sjukdom eller utvecklingsnivå inte själv kan utföra de handlingar som leder till 
välbefinnande, liv och hälsa. Hon har identifierat tre grundläggande system i omvårdnaden 
varav ett kallas det stödjande och undervisande systemet. Det kan användas som en 
referensram för sjuksköterskor i arbetet med patienter som behöver lära sig vissa typer av 
egenvård. Sjuksköterskan identifierar patientens egenvårdsbrist och hjälper denne att utveckla 
egenvården genom undervisning och stöd. 
Flera studier om oral mucosit har visat att munvården är av central betydelse för att förebygga 
och lindra patientens besvär (Borbasi, 2002; Cheng, 2007a; Dodd, 2000; Dodd, 2001; Miller, 
2007).  
Patienter behöver en utförlig utbildning i munvård för att kunna förebygga och/eller lindra 
symtom på oral mucosit. Utbildningen ska innehålla information om utveckling, behandling 
och symtom, men det viktigaste är att lära patienten utföra en god munvård och kunna göra 
bedömning av förändringar i munnen. Det är även viktigt att sjuksköterskan ger patienten 
feed-back, för att patienterna ska ta ansvar för egenvården. 
I PSMA- programmet finns det specifikt förklarat vad patienterna ska göra för att utföra en 
god munvård. Patienterna får först lära sig munvård vid normalt munstatus. Därefter utbildas 
patienterna i hur de ska utföra munvård enligt tre faser. Första fasen är själva utbildningen, 
andra fasen lär patienten utföra munvården korrekt. I tredje fasen ska patienten utföra 
munvården regelbundet (Larson, 1998). Här har sjuksköterskan en viktig uppgift genom att 
uppmuntra och utvärdera munvårdsutbildningen. 
De omvårdnadsåtgärder som är betydelsefulla för ett välfungerande samarbete mellan 
sjuksköterskan och patienten, är stöd till patienten och skapandet av en relation, med 
ömsesidig respekt för varandra. Sjuksköterskan kan använda sig av sin omvårdnadskapacitet 
för att informera och utbilda patienten och därigenom minska patientens egenvårdsbrist. 
Dessa omvårdnadsåtgärder visar att Orems undervisande system går att överföra till klinisk 
verksamhet (Orem, 1991).  
Information och undervisning är omvårdnadsåtgärder som har betydelse för hur patienten 
utvecklar förståelse och kunskap om vikten av en tidig upptäckt och behandling av oral 
mucosit.  
Denna kunskap gör att patienten kan känna sig delaktig och medverka i vården, genom att 
använda sig av de verktyg som finns att tillgå för bedömning av oral mucosit. När både 
sjuksköterskan och patienten har ett likvärdigt kunskapsområde och använder samma språk, 
bidrar det till en positiv utveckling av omvårdnaden. 
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Konklusion  
 
Munvård är en av de basala omvårdnadsåtgärderna som vårdpersonalen är skyldig att hjälpa 
patienterna med, när de inte klarar av detta på egen hand. Utbildning och information om hur 
god munvård ska utföras tillhör sjuksköterskans ansvarsområde och måste få en högre 
prioritet i omvårdnaden. 
Utbildning i munvård får patienten att ta ett större ansvar för sin egenvård i bedömningen av 
sitt munstatus, vilket leder till en lindring av oral mucosit. 
 
Implikation 
 
Det behövs utbildning av vårdpersonal i god munvård och en strategi för hur utbildning och 
information ska utformas för att utveckla patientens egenvård. 
Ytterligare forskning för att undersöka patientens upplevelse av munvård som en 
egenvårdshandling vid cytostatikabehandling vore önskvärd.
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                    Bilaga I: 1-4 
A

rtikelöversikt 
                                                   

                                            
 

Vetenskaplig 
kvalitet  

I 

I 

I 
Litet urval 
Väl 
beskriven 
metod 
 

Slutsats 

Bedömning av 
pat:s munstatus, 
kan påverka och 
bla. minska 
risken för 
infektioner 

Det finns en brist 
i vilka strategier 
som ska 
användas vid 
cytostatika-
sensoriska 
förändringar 
både hos vård-
personal och 
patienter. 

Oral mucosit kan 
vara mer än en 
sårig mun. Den 
har även en 
märkbar effekt 
på patientens 
psykologiska 
välbefinnande. 

Metod 
Urval  

Kvantitativ studie. 
n= 16 
3 kvinnor + 13 män  
Ingen information 
till pat ang OAG-
skalan. Ssk utförde 
bedömningen av 
munstatuset, 5 min 
Korrelations analys 

Kvalitativ studie, 
med en deskriptiv 
ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer. n= 21 
14 kvinnor + 7 män 
som hade lukt och 
smakförändringar. 

Kvalitativ, deskriptiv 
metod 
Fenomenologisk 
studie gjord genom 
djupintervjuv. 
n= 6 
4 kvinnor  +  2 män 
38-63 år 

Syfte 

Syftet med 
pilotstudien var 
att utvärdera 
munstatuset hos 
en grupp pat 
med 
hematologiska 
maligniteter och 
använda OAG-
skalan. 

Var att 
undersöka 
patienters 
upplevelse av 
lukt och 
smakförändringa
r under 
cytostatikabehan
dling. 

Var att utforska 
patientens 
upplevelse av 
mucosit. 

Titel  

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

Chemosensory 
changes  
experienced by 
patients undergoing 
cancer 
chemotherapy: A 
qualitative 
interview study. 
 

More than a sore 
mouth: Patients’ 
experience of 
oral mucositis 

Författare 

Andersson, P 
Persson, L 

Rahm Hallberg I-L 
Renvert, S 

Bernhardsson, 
B-M 

Tishelman, C 
Rutqvist, L-E 

 
 
 

Borbasi, S 
 
 
 
 

Publikationsår 
Land 

1999 
Sverige 

2007 
Sverige 

2002 
Australien 



 

Vetenskaplig 
kvalitet  

II 
Författaren har 
använt sig av 
samma patienter i 
två olika 
undersökningar, 
publicerade 
under samma år. 
Svår engelska. 

II 
Gammal artikel. 

I 
Författaren 
exkluderar den 
patientgrupp som 
är mest 
predisponerad att 
utveckla mucosit 

Slutsats 

Patienterna lider av 
intensiv och 
försvagad oral 
dysfunktion i 
samband med oral 
mucosit. 
Smakförändring 
och munntorrhet är 
de vanligaste 
problemen vid oral 
mucosit. 

PSMA-
programmet var 
det som gav 
resultat i lindring 
av mucosit. 

Utbilda patienterna 
i god munhygien 
och uppmana dem 
att kontrollera 
munhålan och 
rapportera 
förändringar . 
25 % av pat. 
utvecklade oral 
mucosit. 

Metod 
Urval  

Kvantitativ, 
deskriptiv, 
tvärvetenskaplig 
studie 
Solid tumör 
Ej patienter med 
encephalopati eller 
psykiatrisk 
sjukdom. 
n=88 
42 kvinnor 
+46män; 20-79 år 
 Kvantitativ 
randomiserad 
studie. 
n= 222 

Kvantitativ studie. 
Prospektiv 
longitudinell 
design 
n=199, 118 
kvinnor 
OAG score<10  
Ej leukemi eller 
strålning 
 

Syfte 

Var att 
undersöka 
patientens 
egenrapportera
de orala 
dysfunktion i 
relation till oral 
mucosit. 

Fokuserade på 
cytostatika-
inducerad 
mucosit under 
användandet av 
PSMA-
programmet. 

Var att 
bestämma 
förekomsten av 
mucosit och 
identifiera om 
vissa kliniska 
faktorer var 
signifikanta i 
utvecklandet 
av mucosit. 

Titel  

Oral mucositis, 
dysfunction and 
distress in patients 
undergoing cancer 
therapy 

Randomized clinical 
trial of  
chlorhexidine versus 
placebo for 
prevention of oral 
mucositis in patients 
receiving 
chemotherapy 

Factors influencing 
oral mucositis in 
patients receving 
chemotherapy 

Författare 

Cheng, K, K-F 

Dodd, M. J 
Larson, P 

Dibbel, S. L 

Dodd, M. J 

Publikationsår 
Land 

2007a 
Hong-Kong 

1996 
USA 

2000 
USA 



 

Vetenskaplig 
kvalitet  

I 
Väl beskriven 
metod 

I 
Det mest 
refererade 
verktyg och 
artikel vad gäller 
oral mucosit 
relaterat till 
munvård. 

I 

Slutsats 

Cytostatika-
behandling gav en 
negativ effekt på 
patienternas 
livskvalitet och 
sinnes-stämning. 
Stöd behövs från 
sjukvårds-
personlen. 

OAG är ett bra 
verktyg för att 
bestämma 
förändringar i 
munhålan r/t 
cyt.behandlingar. 
Anv. för att öka 
vårdkvaliteten och 
livskvaliteten  

Patienterna tyckte 
munvårds-
dagboken var bra 
att använda. 
Munhygien hade 
förbättrats efter 
studien 

Metod 
Urval  

Kvantitativ, 
longitudinell  
studie på oral 
munsköljning via 
intervju enligt 
frågeformulär 
n=77 
44 kvinnor+23män 
Över 18år 

Kvalitativ studie 
n= 20 
10 kvinnor +  
10 män som 
genomgick BMT. 

Kvalitativ studie. 
Semistukturerade 
intervjuer 
Ej head and neck 
cancer 
n=45 
33 kvinnor + 12 män, 
40-69 år 

Syfte 

Var att jämföra 
livskvaliteten och 
sinnesstämningen 
mellan de patienter 
som utvecklade oral 
mucosit och inte 
under cytostatika-
behandling 

Var att utveckla och 
testa en oral 
bedömningsguide 
och utforska 
användandet av OAG 
för att identifiera 
problem med 
munnen vid BMT= 
benmärgstrans-
plantation. 

Var att utforska 
möjligheten och 
acceptansen för en 
munvårds-dagbok för 
patienter som får 
cytostatika.  

Titel  

A comparison of 
the affective state 
and quality of life 
of chemotherapy 
patients who do 
and do not develop 
chemotherapy-
induced oral 
mucositis 

Development, 
testing and 
application of the 
oral assessment 
guide 

Evaluation of  the 
feasibility and 
acceptability of an 
oral care diary by 
patients during 
chemotherapy 

Författare  

Dodd, M. J 

Eilers, J 
Berger, A. M 

Petersen, M. C 

Miller, M 

Publikationsår 
Land 

2001 
USA 

1988 
USA 

2007 
Skottland 



  
Vetenskaplig 

kvalitet  

II 
En stor studie, 
svårt att ta till sig 
resultatet. 

I 

Slutsats 

Studien visar på 
att smärtutb. 
Program ger en 
fördel för 
cancerpat. med 
kronisk smärta. 

Det behövs en 
kontinuerlig 
utbildning av 
vårdpersonal i 
munvård. 

Metod 
Urval  

Kvantitativ, 
randomiserad 
longitudinell studie 
med två kotrollgr och 
två interventionsgr. 
n=313,  

Kvantitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
n=137 
95 % var kvinnor. 

Syfte 

Var att utvärdera 
om effekten av ett 
smärtutbild-
ningsprogram, kan 
påverka smärtbeh. 
hos pat med 
kronisk smärta  

Var att beskriva 
utbildningen i 
munvård, 
självuppskattad 
kunskap och 
attityder om 
munvård hos 
svenska ssk. 

Titel  

Improving the 
quality of pain 
treatment by tailored 
pain education   
programme for 
cancer patients in 
chronic pain 

Oral care in cancer 
nursing 

Författare  

de Wit, R 
van Dam, F 
Loonstra, S 
Zandbelt, L 

van Buuren, A 
van der Heijden, K 

Öhrn, K. E. O 
Wahlin, Y-B 
Sjöden, P-O 

Publikationsår 
Land 

2001 
Holland 

2000 
Sverige 



 

                Bilaga II 
 

OAG-skalan (ORAL ASSESSMENT GUIDE: Enligt Eilers, 1988, s. 327) 
 

NUMERICAL AND DESCRIPTIVE 
RATINGS CATEGORY 

TOOLS FOR 
ASSESSMENT 

METHODS OF 
MEASUREMENT 

 1 2 3 

VOICE Auditory Converse with patient Normal Deeper or raspy 
Difficulty 
talking or 
painful 

SWALLOW  Observation 

Ask patient to swallow. 
To test gag reflex, 

gently place blade on 
back of tongue and 

depress 

Normal 
swallow 

Some pain on 
swallow 

Unable to 
swallow 

LIPS Visual/palpatory Observe and feel tissue 
Smooth and 

pink and 
moist 

Dry  or cracked 
Ulcerated or 

bleeding 

TONGUE Visual/palpatory 
Feel and observe 

appearance of tissue 

Pink and 
moist and 
papillae 
present 

Coated or loss of 
papillae with a 

shiny appearance 
with or without 

redness 

Blistered or 
cracked 

SALIVIA 
Tongue blade and 

visual 

Insert blade into mouth, 
touching the center if 

the tongue and the floor 
of the mouth. 

Watery Tick or ropy Absent 

MUCOUS 
MEMBRANES 

Visual 
Observe appearance of 

tissue 
Pink and 

moist 

Reddened or 
coated (increased 

whiteness) 
without 

ulceration 

Ulceration 
with or 
without 
bleeding 

GINGIVA 
Tongue blade and 

visual 
Gently press tissue with 

tip of blade 

Pink and 
stippied and 

firm 

Edematous with 
or without 

redness 

Spontaneous 
bleeding or 

bleeding with 
pressure 

TEETH OR 
DENTURES 

(OR DENTURES 
BEARING ARES) 

Visual 
Observe appearance of 

teeth or dentures 
bearing area. 

Clean and 
no debris 

Plaque or debris 
in localized areas 
(between teeth if 

present) 

Plaque or 
debris 

generalized 
along gum 

line or 
dentures 

bearing area 



 

 

         Bilaga III 
 
Modell och de inbördes relationerna för några av Orems huvudbegrepp 
(Orem, 1991)  
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SJUKSKÖTERSKA 
 

 
R = relation; < innebär att en egenvårdsbrist föreligger, d v s att egenvårdskapaciteten 
understiger egenvårdskraven. 
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