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Nyckelord:  Munhälsa, patient, sjuksköterska, välbefinnande.  

Sammanfattning: Munnen är en viktig del av kroppen, men trots det så blir den lätt 

skild från övriga kroppen och placerad i en egen kategori. 

Komplikationer kan uppstå om inte munvården sköts och därför är 

det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om munhälsa. Hur 

människor uppfattar sin munhälsa är individuellt och kan ge bra 

underlag i omvårdnadsarbetet. Syftet var att beskriva 

sjuksköterskans och patientens syn på munhälsa och dess påverkan 

på välbefinnandet. Arbetet genomfördes som en litteraturstudie 

och 13 artiklar användes till resultatet. Resultatet visade att 

munvård ofta blev bortprioriterat i omvårdnadsarbetet då andra 

arbetsuppgifter ansågs som viktigare. Patienter uppfattade sin 

munhälsa på olika sätt, munproblem påverkade välbefinnandet 

negativt. Vårdpersonalen och patienterna utvärderade munhälsan 

olika och om patienten inte hade några uppenbara problem så 

uppmärksammades den inte. Det behövs mer utbildning för 

vårdpersonal inom munhälsa. Även mer forskning om munhälsa 

och munvård behövs för att fördjupa sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete och sjuksköterskor bör vara medvetna om att 

munnen är ett bortglömt område som behöver lyftas fram. 
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Abstract: The mouth is an important part of the body, but it often gets 

separated from the rest of the body and placed in its own category. 

Complications may occur if the oral care isn’t taken care of and 

because of that it is important that the nurse has the knowledge 

about oral health. How people perceive their oral health is 

individual and can give a good ground in the nursing care. The aim 

of this study was to describe the nurse and the patients view on 

oral health and the impact on the well-being. The essay is a 

literature study and 13 articles where used in the result. The result 

showed that oral care often gets neglected in the nursing care 

because other tasks where assumed to be more important. Patients 

perceived their oral health in different ways; mouth problems 

affected the well-being in a negative way. Nursing staff and 

patients evaluated the oral health differently and if the patients 

didn’t have any problems the mouth wasn’t acknowledged. More 

education for nursing staff about oral health is necessary. There is 

a need for more research about oral health and oral care to deepen 

the nursing area and nurses should be more aware of that the 

mouth is a forgotten area that needs to be highlighted. 
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Inledning 

Munhälsa är ett område som idag är förbisett inom sjukvården. Anledningarna till detta är att 

personalen har för lite kunskap om munhälsa och munvård samt att de fått för lite utbildning 

om det under sjuksköterskeutbildningen (Andersson, Bjurbrant Birgersson & Wårdh, 2009). 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (1982:763) står det i 2c § att förebygga ohälsa är något 

som vården ska arbeta för. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor så har sjuksköterskor 

ansvar för att främja hälsa och förebygga sjukdomar (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

Andersson, et al. (2009) belyser munhälsans betydelse för allmänhälsan och för 

välbefinnandet. I en studie av Andersson, Furhoff, Nordenram och Wårdh (2007a) visade det 

sig att munhälsan påverkade äldre personers sociala liv, men även deras välbefinnande samt 

livskvalitet blev påverkat av munproblem. God munhälsa är viktigt för att undvika andra 

sjukdomar som kan komma av dålig munhygien, till exempel kan bakterier i munhålan 

spridas till andra organ och ge infektioner där (Dalheim, Herud, Jors, Koch & Skaug, 2006). 

Forskning på tandköttsfickor visar att ett djup på 5 mm ger ökad risk för infektioner (Dye, 

Kruszon-Moran & McQuillan, 2002) och Holm-Pedersen, et al. (2005) kom fram till att 

kariesskador hade ett samband med arytmier; de personer som hade kariesskador på 

tandkronan eller dess rötter var mer benägna att få arytmier. 

Munhälsan påverkar människor då det har en inverkan på det dagliga livet och det går inte att 

avgöra hur en patient upplever sin munhälsa om sjukvårdspersonalen inte frågar honom eller 

henne (Andersson, Hakeberg, Karlberg & Östberg, 2010). Kunskap om munvård är viktigt för 

att sjuksköterskor och vårdpersonal ska känna sig trygga med att utföra den.  Även 

information om infektioner som kan uppstå vid dålig munhälsa är av vikt för att öka 

förståelsen för hur viktigt det är med att upprätthålla en bra munhälsa (Forsell, Kullberg, 

Hoogstraate, Herbst, Johansson & Sjögren, 2010). 

 

Bakgrund 

Munnen är av stor betydelse i en människas liv. Det är genom munnen som mat förtärs, det är 

med munnen som den verbala kommunikationen sker och munnen är viktig för självkänslan 

(Dalheim, Herud, Jors, Koch & Skaug, 2006). Trots att munnen är en självklar del av en 

människas kropp är det inte många som uppfattar den som det. På grund av att munnen och 

dess sjukdomar hör till en helt egen profession är det lätt att glömma bort det området 

(Klinge, 2010). Klinge (2010) nämner också att det sägs att munnen är kroppens spegel och 

att det går att avgöra en människas hälsotillstånd genom att kontrollera hans eller hennes 

munstatus.  

Enligt Andersson (2009) har en del personer olika funktionsnedsättningar som gör att de inte 

kan tillgodose sitt behov av munskötsel. Andersson, et al. (2009) skriver att obehag och 

smärta i munnen kan uppstå på grund av ilningar i tänderna, muntorrhet, infektioner, sår och 

blåsor på munslemhinnan. Dessa problem kan leda till att matintaget blir lidande då det gör 

ont att förtära maten, samt att smaken kan bli förändrad och leder därmed till att maten inte 

kan avnjutas som förr. Muntorrhet är ett problem som kan försvåra kommunikationen mellan 

människor och därmed blir även det sociala livet lidande. Även om det ofta är 

undersköterskan som utför munvården är det sjuksköterskan som har ansvaret för att den blir 

utförd (ibid.). 
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Allt färre personer idag saknar tänder och ungefär 40 procent av dessa har så kallade 

tandproteser (Socialstyrelsen, 2010). En tandersättning kan vara både fast och avtagbar och 

det kan vara svårt att se vilken av dem en människa har. Ibland är det bara hon/han själv som 

vet (Nederfors & Paulsson, 2010). En avtagbar protes finns både som hel- och delprotes. En 

helprotes används då alla tänder saknas i en käke och en delprotes då det bara är några tänder 

som saknas. En fast protes kan vara en broprotes som är en konstgjord tandkrona som har 

förankrats till intilliggande tänder (Andersson, 2009). En fast protes kan även vara förankrad i 

käken. Denna typ av protes blir allt vanligare och ibland är det bara enstaka tänder som är 

ersatta med ett käkimplantat (Nederfors & Paulsson, 2010). Neto, Sant’ana och Pazzanezi 

(2011) skriver i sin studie att hygienen vid skötseln av en tandprotes är mycket viktig. Att 

borsta bort matrester och att inspektera protesen så att den är hel är viktiga förutsättningar för 

att ha en så bra munhälsa som möjligt. Studien visar att vårdpersonalen inte ger tillräcklig 

munvård till patienterna. Får inte patienter tillräcklig munvård kan det leda till 

följdkomplikationer i munhålan som ger en människa svårt att äta och smärta. 

Det ingår i sjuksköterskans omvårdnadsarbete att uppmärksamma hela patientens kropp fast 

munnen och dess hälsa kan anses tillhöra ett annat område (Andersson, 2009). I 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står det att en 

helhetssyn på patienten alltid ska tas med i beräkningen vid vårdandet av en patient. Enligt 

Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2009) är välbefinnande och livskvalitet viktiga aspekter 

inom hälsobegreppet. Hälsa är ett positivt perspektiv som har fler dimensioner än att vara 

fysiskt frisk eller ha en sjukdom. Torunn Björk och Breievne (2006) skriver att välbefinnande 

kan jämställas med livskvalitet. Det som bäst kännetecknar välbefinnande är att en person helt 

saknar känslan av obehag. Om en person skulle plågas, ha ont eller känner sig på något vis 

dålig saknar han eller hon välbefinnande. Upplevelsen av välbefinnande är subjektiv och det 

är då kroppen och personens situation är så bra som möjligt.  

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson (1989) tar upp hur viktigt det är i sjuksköterskans 

arbete att hjälpa patienter med de sysslor som han eller hon i vissa fall inte kan utföra själv på 

grund av okunskap, ovilja eller orkeslöshet. Enligt Hendersons grundläggande 

omvårdnadsprinciper så är god kroppshygien något som ska upprätthållas och sjuksköterskan 

ska bistå patienten i detta. Tandborstning kan ses som en enkel sak, men ändå är det många 

som har dålig kunskap om munhygien. Rengöring av munnen hos en medvetslös patient är 

något som kan vara en komplicerad uppgift och få sjuksköterskor kan utföra den riskfritt. God 

sjukvård innefattar god munhygien. Målet med omvårdnaden är att patienten ska återvinna sitt 

eget oberoende, men det är viktigt att tänka på att trots de gemensamma behoven en människa 

har så varierar sättet de vill ha hjälp på. Det är därför viktigt att sjuksköterskan lyssnar in 

patienten för att kunna mötas på rätt nivå (ibid).  

I munnen har vi den så kallade munslemhinnan. Den ger skydd till den underliggande 

vävnaden mot de påfrestningar som munnen utsätts för och förhindrar att bakterier sprids ner 

till blodcirkulationen och omkringliggande vävnader (Klinge, 2010). En normal 

munslemhinna har en ljusröd färg och är blank eftersom saliven lägger sig på slemhinnan 

(Andersson, 2009). Saliven produceras i spottkörtlarna och den har flera funktioner; den 

transporterar bort bakterier, smörjer slemhinnorna och enzymerna i saliven påbörjar den 

nedbrytning av födan som fortsätter senare i mag-tarmsystemet (Klinge, 2010). Saliven 

underlättar även talet och håller eventuella tandproteser på plats (Andersson, 2009).  Klinge 

(2010) skriver att tungan hjälper till vid tuggning, sväljning och tal och kan upptäcka till 

exempel matrester och andra förändringar i munnen på grund av att tungan är så känslig.  

I över- och underkäken har en människa tänder.  De finns både primära och permanenta 

tänder. De primära (så kallade mjölktänder) framkommer vid 6-10 månaders ålder och de 
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första permanenta tänderna bryter fram i 6-7 års ålder. Tanden består av det yttersta skikt, 

emaljen, som är kroppens hårdaste vävnad och innanför den finns en annan vävnad, dentinet, 

som är skörare än emaljen. I tandens inre finns pulpan som innehåller nerver och blodkärl. 

Tanden blir känslig via nerverna och därför kan skador på tanden ge stor smärta. Utrymmet i 

pulpan minskar med åldern vilket medför att äldre inte känner av smärta på tänderna lika bra 

som yngre personer (Andersson, 2009). Tandköttet är den mjukvävnad som sluter om tanden 

och täcker käkbenet. Mellan tanden och tandköttet kan det lätt fastna bakterier och området är 

därför utsatt. Ett tecken på att tandköttet är friskt är att den sitter tätt mot tänderna och att den 

ihåligheten mellan tanden och tandköttet, tandköttsfickan, mäter ett djup på 1-3 mm (Klinge, 

2010). 

Även om munhälsan har förbättras genom åren så är ändå tandköttsinflammation, 

tandlossning och karies vanliga problem. Om inte tänderna rengörs ordentligt kan 

mikroorganismer i munhålan fästa på tandytan och bilda en bakteriebeläggning, även kallat 

plack. Plack kan spridas ner till tandköttsfickorna och om det inte tas bort kan de förkalka och 

bli till tandsten. Om plack ligger kvar i några veckor runt tandköttskanten kan det leda till att 

tandköttet blir inflammerat (Andersson, 2009). Tandköttet blir då svullet och ömt och blöder 

lättare (Klinge, 2010). Personer har en kortare livslängd vid svår tandköttssjukdom än de 

personer som har en måttlig tandköttssjukdom (Thorstensson & Johansson, 2009). Om inte 

tandköttsinflammationen läker, utan det plack som bildats ligger kvar i tandköttsfickan kan 

det till slut leda till tandlossning. Tandlossningsprocessen pågår i tandköttsfickan och skadar 

omkringliggande stödjevävnad. Förloppet är långsamt och först märker inte alltid personen av 

några problem förrän tänderna blir rörliga. Tecken på tandlossning är att tandköttet blir ömt 

och svullet på grund av den inflammation som råder där (Andersson, 2009). Karies, även 

kallad tandröta eller i vardagligt tal ”hål i tänderna” är ett folkhälsoproblem i landet. Det 

uppstår då bakterier i det plack som fäster på tänderna och som omvandlar sockret i vår mat 

till syra. Syrorna löser tändernas mineraler och om syraattackerna fortsätter kan det uppstå 

”hål i tänderna” på grund av att emaljen till slut fallit sönder. Tandens tuggytor och de ytor 

som står i kontakt med närliggande tänder är mest utsatt eftersom de är mest svåra att hålla 

rena. Bra tandborstning hjälper inte för att hålla alla ytor rena utan det krävs tandtråd och 

mellanrumsborstar (Klinge, 2010).  

Muntorrhet är ett tillstånd som påverkar en människas välbefinnande. En minskad 

salivproduktion kan ge konsekvenser som skavande proteser, svårigheter med tal och 

matintag. Munnens slemhinnor blir även utsatt då saliven verkar som ett försvar mot 

bakterier, virus och svampinfektioner. Muntorrhet ökar även risken för karies (Nederfors & 

Paulsson, 2010). Orsaker till muntorrhet kan vara en nedsatt funktion av spottkörtlarna, 

dehydrering, munandning, läkemedelsbiverkan och strålbehandling mot nacke eller hals. 

Vissa sjukdomstillstånd kan även ge muntorrhet som Sjögrens syndrom, reumatoida 

sjukdomar och diabetes. Stress och oro kan även påverka salivproduktionen negativt. 

(Andersson, 2009; Nederfors & Paulsson, 2010).  

ROAG (Revised Oral Assessment Guide) är ett bedömningsinstrument som används för att 

bedöma munhälsa (Andersson, et al. 2009), se bilaga IV. I ROAG ingår: olika bedömnings 

områden, beskrivning av hur bedömningen ska utföras, graderad symtombeskrivning och 

åtgärder av symtom. Områden som ROAG bedömer är: röst, läppar, munslemhinnor, tunga, 

tandkött, tänder/proteser, saliv och sväljning. ROAG graderas i 3 skalor, från frisk till 

allvarliga problem.  

OHIP-14 (14-item Oral Health Impact Profile) är en kortare version av OHIP-49 (Brennan & 

Spencer, 2004), se bilaga V. OHIP fokuserar på det psykiska, fysiska och de sociala 

förmågorna (Sampogna, Johansson, Axtelius, Abeni & Söderfeldt, 2009). Svarsalternativen är 
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i skalorna 0-4, där siffrorna summeras och ju högre poäng, desto mer påverkan på livet har 

munhälsan.  

Tandhälsan förbättrades i Sverige under 1970- och 1980-talen då kariesförekomsten minskade 

hos barn och ungdomar. Dock under 1990- och 2000-talet är inte förbättringarna lika tydliga 

längre. Ungdomar som måste betala för sina tandläkarbesök slutar att gå regelbundet vilket 

även är ett observandum (Klinge, 2010). Socialstyrelsen (2010) skriver i en undersökning att 

det är många människor som inte känner till det allmänna tandvårdsstödet i Sverige. Sämst 

kunskap hade män under 40 år. Enligt Klinge (2010) fungerar tandvårdsstödet som infördes 1 

juli 2008 som en extra motivation för att uppsöka tandvården. Hur mycket en person får ut av 

tandvårdsstödet beror på åldern; från och med 20 år till och med 29 år är bidraget på 300 kr, 

mellan 30 år- 74 år är bidraget 150 kr. Från och med 75 år gäller 300 kr igen. Studien från 

Socialstyrelsen (2010) visar även på hur socioekonomiska skillnader påverkar hur ofta 

personer uppsöker tandvården. Personer med låg inkomst, låg utbildning eller 

långtidssjukskrivna gick mer sällan till tandläkare. 29 procent av låginkomsttagarna i studien 

har någon gång avstått från att uppsöka tandläkarvård trots att de har behövt gå dit. Orsaker 

till att inte uppsöka tandläkarvård var ekonomiska skäl, rädsla, tidsbrist eller att besvären gick 

över av sig själv till slut. Flera av de äldre personerna i studien rapporterade att de haft 

problem med sina tänder eller tandproteser under de senaste sex månaderna. Det kunde vara 

problem som svårigheter att tala tydligt, att äta, att le eller visa tänderna, att sova och koppla 

av, umgås samt utföra dagliga sysslor. Det var inga skillnader mellan könen, men det gick att 

se socioekonomiska skillnader. De som rapporterade att de haft mer frekventa 

munhälsoproblem per månad var låginkomsttagare, de med lägre utbildning, 

långtidssjukskriva, arbetssökande och pensionärer. Dessa grupper var även mindre nöjda med 

sina tänders utseende (ibid.).  

Tabolli, et al. (2009) och AL-Omiri och Karasneh (2010) visade att kvinnor upplever att de 

har en sämre munhälsa som påverkar deras välbefinnande, än vad männen upplever sin 

munhälsa relaterat till deras välbefinnande. AL-Omiri och Karasneh (2010) använde sig av 

OHIP (Oral Health Impact Profile) i deras studie, som visar hur munhälsan påverkar en 

persons liv och hur det är relaterat till deras livskvalitet. Vid höga poäng på OHIP desto sämre 

upplevde personen sin munhälsa och livskvalitet och vid låga poäng på OHIP så upplevde 

personen en bra munhälsa och livskvalitet. Enligt Socialstyrelsen (2010) upplever fler kvinnor 

än män att de får ont i tinningen, ansikte, käkar och käkled, samt att de måste vara försiktigare 

när de tuggar på hårda saker. 

Munhälsan är viktig för att en människa ska kunna utföra grundläggande behov som att utföra 

verbal kommunikation, samt tugga och svälja. Munnen är även viktig för utseendet och 

självkänslan. Trots att munnen är en viktig del av kroppen blir den lätt skild och placerad i en 

egen kategori. Dålig munhälsa kan leda till komplikationer i resten av kroppen och det är 

därför angeläget att upprätthålla en frisk mun. Kunskap om munvård är betydelsefullt och 

sjuksköterskor behöver fördjupa den kunskapen för att kunna stärka patienters hälsa. Hur 

människor uppfattar sin munhälsa är individuellt och kan ge bra underlag i 

omvårdnadsarbetet. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskan och patientens syn på munhälsa och dess påverkan på 

välbefinnandet. 
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Metod 

Arbetet genomfördes som en litteraturstudie. Till studien har Fribergs (2006) metod för 

litteraturbaserade arbeten använts. 

Datainsamling 

De databaser som användes var Cinahl och PubMed. En sökning gjorde i övriga databaser 

som Academic Search Elite, PsycInfo och SweMed+, men dessa gav inget tillfredsställande 

resultat och valdes därför bort. Utifrån syftet valdes sökorden ut. Det huvudsakliga sökordet 

som användes var oral health som både var ett Subject Headings i databasen Cinahl samt 

MeSH-term i databasen PubMed. Andra huvudsökord som användes var well-being för 

välbefinnande, quality of life för livskvalitet och attitudes to life för attityder till livet som 

kom upp som förslag på MeSH-term i PubMed. Till huvudorden lades fritextsökningar till; 

nurs* för nursing eller omvårdnad och nurse som i sjuksköterska för att få in 

omvårdnadsperspektivet. Senare lades även sökordet self-esteem till för att se vad det fanns 

för träffar inom självförtroendeaspekten. En annan MeSH-term som dök upp var oral hygiene 

för munhygien och den användes också i en av sökningarna. Se bilaga I för Sökordsöversikt. 

 

Inklusionskriterier som gjordes var att artiklarna skulle vara på engelska, skulle vara 

vetenskapliga (research article), i vissa fall ha tillgängliga abstract och bara röra vuxna över 

19 års ålder. Sökningarna gäller 2007-2011 eller 2008-2011 och det var genom 

publiceringsåren som den främsta sökbegränsningen gjordes för att öka eller minska 

träffantalet. De exklusionskriterier som användes var NOT children, vilket endast användes 

vid en sökning. Sökorden kombinerades på olika vis för att få fram resultat, se bilaga II för 

Sökhistorik. Övriga sökningar gjordes i databaserna med andra kombinationer, men gav inget 

resultat eller så passade inte artiklarna med syftet.  

 

Även fyra manuella sökningar gjordes. Detta för att efter en förfining av sökningarna 

försvann vissa artiklar som passade syftet och de söktes då upp manuellt istället. Andra 

artiklar var sådana som blev refererade i andra artiklar. 110408 söktes de upp manuell med 

deras respektive titel som sökord. Två artiklar är från en avhandling (Folke, S. 2010) av 

Solgun Folke. Vetskapen om Folke uppkom efter ett förslag från kursledaren, som berättade 

att Folke skrivit en avhandling om muntorrhet. Folke kontaktades då via mejl och hon 

förmedlade i sin tur sin avhandling via Högskolan i Halmstad. De två artiklar som den 

innehöll visade sig vara mycket användbara och passade syfte och valdes därför att användas i 

resultatet. 

35 artiklar lästes och några sållades bort då de inte passade syftet eller inte innehöll tillräckligt 

med information. Till slut var det 13 artiklar kvar som användes till resultatet. Av dessa var 6 

kvalitativa och 7 kvantitativa och de granskades enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall 

(2003). Artiklarna kunde få beteckningen Grad I, Grad II eller Grad III utifrån hur deras olika 

delar i artikel var utformade och om de innehöll relevant fakta och utformning. 9 artiklar blev 

Grad I och 4 stycken blev Grad II. De artiklar som fick Grad II saknade etiska aspekter, hade 

stort bortfall eller redovisade inte sitt bortfall. 

Databearbetning 

Efter att ha granskat artiklarna läses de igenom noggrant för att få en bättre förståelse av vad 

som står i artiklarna och för att kunna få ut det viktigaste från varje resultat som passar till 
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syftet. Resultatartiklarna finns sammanfattade i Artikelöversikten bilaga III.  Artiklarna 

delades upp i två kategorier där den ena kategorin av artiklar handlade om sjuksköterskan och 

den andra om patienten. Därefter gjordes en sammanfattning av varje enskild artikels resultat. 

Vid bearbetning av resultaten från artiklarna utvanns två kategorierna. Efter 

sammanfattningen färgkodades de likheter som fanns bland artiklarna. Resultatet delades in i 

två kategorier, munhälsa ur sjuksköterskans perspektiv och munhälsa ur patientens perspektiv. 

Resultatskrivningen skedde under samarbete där översättningarna skrevs om till egna ord och 

tolkningar.  

 

Resultat 

Munhälsa ur sjuksköterskans perspektiv 

De flesta sjuksköterskor anser att patientens välbefinnande är en viktig aspekt inom munvård 

(Costello & Coyne, 2008; Andersson, Nordenram, Wårdh & Berglund, 2007b). Enligt Folke, 

Fridlund och Paulsson (2009a) så har muntorrhet en negativ påverkan på både patienters 

humör som välbefinnande. Vårdpersonalen upplevde att det sociala blev lidande då 

patienterna drog sig undan från gemenskapen. Det kunde bero på att de skämdes för sin dåliga 

tandhälsa eller dåliga andedräkt. Deras bordskick blev inte detsamma då maten fastnade 

lättare på tänder och tandkött och stora mängder vatten fick intas för att skölja ner maten. 

Vårdpersonalen uppfattade att speciellt äldre personer med muntorrhet drog sig undan 

gemenskapen då deras självförtroende blev påverkat negativt (ibid.). 

Olika problem med munhälsan hos patienter gick ibland vårdpersonalen förbi (Wårdh, 

Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2000). Muntorrhet var ett problem som blev 

ignorerat av vårdpersonalen trots att det var vanligt förekommande både hos äldre patienter 

som yngre (Folke, et al. 2009a). Enligt Wårdh, et al. (2000) upplevde personalen att 

munvårdsrutiner var bristfälliga och trots att de önskade en förbättring var det något som 

ansågs som praktiskt ogenomförbart. Munvård utfördes utifrån den allmänna kunskapen som 

personalen hade. Wårdh, et al. (2000) och Costello och Coyne (2008) uppger att 

sjuksköterskor ansåg att munvård är något som ska utföras två gånger om dagen, men som 

sällan omsattes i praktiken. I en studie som utfördes av Paulsson, Andersson, Wårdh och Öhrn 

(2007) kom de fram till att munvård är betydelsefullt inom omvårdnad och att 

bedömningsinstrument kan vara ett bra hjälpmedel för att utvärdera en patients munstatus. 

ROAG är ett exempel på ett bedömningsinstrument som är bra för det ändamålet. De flesta 

sjuksköterskor tyckte att det var till stor hjälp att använda bedömningsinstrument för att tidigt 

kunna upptäcka eventuella förändringar i munnen som kan tyda på en sjukdom. För att 

patienter ska kunna utföra sina dagliga rutiner som att äta och ta sina mediciner så behöver de 

en god munhälsa. Bedömningsinstrumenten för munstatus var dock något som saknades på 

avdelningarna (Costello & Coyne, 2008). I en jämförande studie (Paulsson, et al. 2007) 

mellan vårdpersonalens och patienters bedömning av munstatusen så visade den att 

vårdpersonalen värderade patienters munhälsa som sämre än vad patienterna själva gjorde. 

Munstatus är därför något som borde kontrolleras av sjuksköterskan regelbundet. Munvård 

kunde verka besvärande i viss vårdpersonals ögon (Wårdh, et al. 2000). En del jämförde det 

med att göra övergrepp på patienten. En del av vårdpersonalen tyckte att byta blöja var en 

lättare uppgift då vissa äldre patienter inte alltid visste vad som pågick vid munvård och 

kunde då bli rädda. Andra patienter blev arga och då fanns risken att bli biten, vilket ledde till 
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att munvården till slut uteblev helt från omvårdnadsarbetet då det ansågs som en för jobbig 

uppgift. Trots att tandproteser ansågs vara lättare att sköta enligt majoriteten av 

vårdpersonalen så fanns problemet att få ut tandprotesen ur patientens mun utan att använda 

våld. Men ibland var tvång något personalen fick ta till för att få munvården utförd (ibid.). 

Andersson, et al. (2007b) skriver att distriktssköterskor ansåg att munhälsan var något för 

privat att prata om, medan Paulsson, et al. (2007) menar att patienter inte upplevde att det var 

kränkande att få munnen undersökt av en sjuksköterska. Munvård hade en negativ klang 

bland vårdpersonal. Vissa moment i munvården kunde upplevas som otrevligt, till exempel 

tandtrådsanvändning och rengöring av tandproteser. En manlig sjuksköterska hävdade att det 

var mest kvinnor som upplevde att munvård var något motbjudande, medan en äldre 

sjuksköterska uttryckte att det mest förekom hos yngre personal (Wårdh, et al. 2000). 

Vissa sjuksköterskor ansåg att munhälsa inte tillhörde deras profession (Andersson et al, 

2007b). Trots vikten av god munhälsa och upprätthållandet av den så valde sjuksköterskorna 

att lämna det området då de kände att det fanns andra mer akuta åtgärder som bättre stämde in 

på deras arbetsbeskrivning. Folke et al, (2009a) menar att munhälsan skulle bedömas utanför 

hälsosystemet och Andersson, et al. (2007b) skriver att distriktssköterskorna tyckte att 

munvård inte hörde till hälsovården. Enligt Wårdh, et al. (2000)  så spelade kommunikationen 

stor roll inom munvården för att det skulle bli utfört. Ofta brast den då vårdpersonalen inte 

visste hur andra team skötte munvården, exempelvis på nätterna. Ändå fanns en tillit mellan 

kollegorna att det blev utfört. 

Munvård är något som blivit bortprioriterat och därför togs det inte upp vid utförandet av 

omvårdnadsplaner (Wårdh, et al. 2000). Munnen tas inte på så stort allvar som det borde 

förutom hos de patienter som hade dokumenterade problem med munhälsan. En i personalen 

säger att ” munnen är det område som får minst uppmärksamhet. Det är lättare att se en blåsa 

på patientens rumpa än i munnen. Det verkar som om munnen inte hör till resten av kroppen. 

Den är inte så viktig” (Wårdh, et al. 2000, s. 141). Andersson, et al. (2007b), Costello och 

Coyne (2008) och Folke, et al. (2009a) kom fram till att tidsbrist är en faktor för att munvård 

blir bortprioriterat. Folke, et al. (2009a) kom även fram till att muntorrhet ofta inte åtgärdades 

på grund av att personalen inte hade tillräcklig kunskap om den. Problemet togs aldrig upp för 

diskussion mellan kollegorna.  

Sjuksköterskeutbildningen erbjöd kunskap om munhälsa till viss del, men de flesta 

sjuksköterskor kändes att de hade behövt ytterligare kunskap efter examen (Costello & 

Coyne, 2008). Även Andersson, et al.(2007b) skriver att sjuksköterskorna efterlyste mer 

utbildning om munhälsan under grundutbildningen för att kunna åtgärda eventuella 

munproblem i tid. I studien av Wårdh, et al.(2000) uppger vårdpersonalen att utbildningen om 

munvård kom vid en tidpunkt då de inte kunde ta till sig kunskapen medan de som senare har 

fått undervisning känner att de kan applicera kunskapen till praktiken. Behov av uppdatering i 

munhälsa var något som sjuksköterskorna i Costello och Coynes (2008) studie även kände 

behov av. Vårdpersonalen visste om att ekonomi satte gränser för hur mycket utbildning som 

de kunde erbjudas och därför blev kunskapen om munhälsa begränsad (Wårdh, et al. 2000). 

Munhälsa ur patientens perspektiv 

I Carr, Beebe och Jenkins (2009) studie uppger mer än hälften av deltagarna att munhälsan 

har stor betydelse för deras välbefinnande. Vid frågan om munhälsan var lika viktig som till 

exempel diabetes, hjärtsjukdomar och artrit var det endast ett fåtal som svarade att den var 

viktigare, men ungefär hälften ansåg att munhälsa var lika viktigt som ovanstående 

sjukdomar. Enligt Einarson, Wärnberg Gerdin och Hugoson (2008) så kan munproblem leda 
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till att det blir svårt för personen att slappna av och de flesta har någon gång känt att 

munhälsan har påverkat deras livskvalitet och välbefinnande på olika plan, enligt de 7 

dimensionerna i frågeformuläret OHIP. Flertalet 19-åringa patienter rapporterade att de hade 

god vetskap om sin munhälsa (Ekbäck, Nordrehaug Åström, Klock, Ordell & Unell, 2008). 

Merparten upplevde att deras munhälsa var god och att det inte påverkade deras livskvalitet 

(Carr, et al. 2009; Ekbäck, et al. 2008). Däremot vid muntorrhet så kände personer sämre 

livskvalitet och även de personer som ofta upplevde negativa känslor som ångest kände en 

dålig livskvalitet relaterat till munhälsa (Thomson, Lawrence, Broadbent & Poulton, 2006). 

Kostnaden för olika behandlingar inom tandvården var något som påverkade patienters syn på 

munhälsa (Stenman, Hallberg, Wennerström & Abrahamsson, 2009). De kunde inte förstå hur 

munnen kunde skiljas från resten av kroppen i fråga om dess vård. Munhälsan betyder väldigt 

mycket och den borde ha bättre prioritet med tanke på vilken roll den spelar för resten av 

kroppen och hur viktig den är för välbefinnandet. 

Muntorrhet är ett problem som har stor inverkan på livskvaliteten (Folke, Paulsson, Fridlund 

& Söderfeldt, 2009b). Tillståndet påverkar en människa både psykiskt och fysiskt. Inte nog 

med att en sämre salivproduktion ger konsekvenser för munhälsan till exempel genom att 

tänderna blir sämre, läpparna blir torra och kan börja flagna, smaken försvinner och maten 

blir svårare att svälja, tungan känns svullen och blåsor kan blidas, så blev även det sociala 

lidande. Att äta ihop med andra kunde kännas som ett hinder, maten fastnade i tänderna och 

konstiga ljud kunde uppkomma från munnen och bordsskicket blev sämre. Även Thomson, et 

al. (2006) skriver att matintaget blev besvärligt vid muntorrhet och personerna kunde 

skämmas och känna sig generade över sitt besvär. O’Dowd, Durham, McCracken och 

Preshaw (2010) skriver att personer med dålig munstatus kände att de fick stämpeln att de var 

ohygieniska och smutsiga. Anhöriga hade ibland svårt att förstå sig på patienter som led av 

muntorrhet. De kunde inte relatera till att patientens dåliga andedräkt berodde på 

muntorrheten. De tröttnade lätt på patientens klagan och då blev den sociala relationen 

lidande (Folke, et al. 2009b). 

Kvinnor och män rapporterar om olika munproblem och aspekter av munhälsan (Ekbäck, et 

al. 2008). Det sociala påverkade kvinnor mer och de skämdes för sina munproblem. De hade 

vid vissa tillfällen undvikit att skratta eller le för att dölja sina problem. Män rapporterade mer 

sällan att social oro var ett bekymmer. Dock skriver Penner och Timmons (2004) att även 

män kände att det sociala blev påverkat av munstatusen. Carr, et al. (2009) redovisar om att 

fler kvinnor än män anser att munhälsan är viktig för dem. Smärta, obehag, sår och andra 

specifika problem var något som var mer typiskt för kvinnor medan till exempel dålig 

andedräkt var vanligare hos män (Penner & Timmons, 2004). Yngre kvinnor rapporterade att 

deras munhälsa hade en större påverkan på deras liv, som att de känt nervositet över sin 

munstatus, att de inte har kunnat äta tillräcklig och att de har skämts över sin mun, medan 

äldre mäns munhälsa inte hade lika stor inverkan (Einarson, et al. 2008). Fritidsaktiviteter 

kom till skada då männen upplevde att munhälsan påverkade dem. Andra saker som oroade 

dem var talet under en konversation, då risken fanns att de skulle prata otydligt eller få 

problem med att uttala ord (Penner & Timmons, 2004). 

Liksom muntorrhet påverkar även parodontala sjukdomar en människa fysiskt och psykiskt 

(O’Dowd, et al. 2010). Temperaturförändringar påverkade känsliga tänder och tuggfunktionen 

kunde bli försämrad. De patienter som hade tandlossningssjukdomar rapporterade att deras 

relationer blev påverkade av deras munhälsa. Att ständigt behöva oroa sig för dålig andedräkt 

var påfrestande både i de intima relationerna som i jobbsituationer. En del patienter oroade sig 

för sitt utseende och kunde då vägra att le och bli fotograferade. Andra placerade en hand för 

munnen för att dölja sin dåliga munstatus. Stenman, et al. (2009) skriver i sin studie att de 
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patienter som genomgick behandlingar för parodontala sjukdomar upplevde att det var 

ansträngande. Det mest mödosamma var att själva bedriva egenvård för att få ett bra resultat. 

Parodontala sjukdomar var ett av de problem som hade störst inverkan på livet enligt 

Thomson, et al. (2006). Andra munhälsoproblem var obehandlade kariesytor samt 

kariesproblem som har lett till att personen har tappat tänder. Dålig munhälsa påverkade 

självförtroendet och att känna sig respekterade var något som patienterna lyfte fram som 

speciellt viktigt (Stenman, et al. 2009). Men trots ett bra bemötande från vårdpersonalen så 

kunde ändå det dåliga självförtroendet finnas kvar. Detta berodde på att munproblemen alltid 

var närvarande för patienten, något som alltid fanns med dem och påminde dem ständigt 

(O’Dowd, et al. 2010). Enligt Folke, et al. (2009b) upplevde patienter att sjukvårdspersonalen 

inte tog deras problem på allvar. Detta kunde leda till att patienterna själva försökte bota sin 

muntorrhet istället för att be om råd och hjälp. De patienter med olika typer av medicinering 

som framkallade muntorrhet kunde ibland ändra sina doser själva för att minska sina problem. 

Patienter fick känslan av att muntorrhet var något som de helt enkelt fick leva med. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Vid de första sökningarna efter artiklar uppkom ett stort träffar eller bara ett fåtal beroende på 

hur sökorden kombinerades. För att minska antalet träffar gjordes en ytterligare begränsning 

av publiceringsår. Detta resulterade i att flera artiklar uteblev från sökningarna och därför 

gjordes flera manuella sökningar. Huvudordet som användes var oral health och i början 

användes även quality of life som huvudord. Efter ett möte med bibliotekarien på högskolan 

utökades sökningarna med fritext. Flera sökord användes då träffarna inte var tillräckliga. 

Attitudes to life var ett förslag från Cinahl Subject Headings. Well-being gav inte så många 

artiklar som förutsetts från början. Sökordet self-esteem framkom från en tidigare artikel som 

valts bort på grund av att den inte passade syftet och sökningen lönade sig då två artiklar 

valdes till urval 2. Sökningen NOT child* lades till då flera träffar riktade sig mot barn och 

detta var något som faller under specialistutbildning för barnsköterska. Under sökningarna 

framkom flertalet dubbletter vars antal inte är redovisat. 

 

Det bestämdes att det räckte med de 13 artiklar som senare användes till resultatet eftersom de 

var tillräckliga för att få ett bra resultat. En styrka i arbetet är att nästan hälften av artiklarna är 

kvalitativa vilket underlättade för resultatet. Ur flera artiklar som lästes refererade de till en 

artikel av Wårdh, et al. (2000). Trots att den var av det äldre slaget lästes den ändå och den 

visades innehålla mycket passande information som kunde knytas samman med andra artiklar. 

Det sågs som en styrka att åtta av artiklarna var studier som gjorts i Sverige. Resterande fem 

var från Storbritannien, USA, Kanada, Irland och Nya Zeeland. Alla kändes applicerbara till 

svenska förhållanden. Det kan dock skilja sig mellan länder angående kulturella skillnader 

som kost, hälsosystem eller hygienvanor rörande munhälsan. 

Några av artiklarna riktade sig inte mot sjuksköterskan specifikt, utan vårdpersonal i 

allmänhet. Trots detta kunde ändå kunskapen appliceras till sjuksköterskans arbete. 

Detsamma gäller patientartiklarna där människor i allmänhet har deltagit. Dessa användes 

med motivationen att en patient inte slutar att vara människa då han eller hon blir en patient. 

 

Efter att ha sammanfattat artiklarnas resultat färgkodades de likheter som fanns i artiklar. Det 
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underlättade för resultatskrivningen. Flera av patientartiklarna tog upp genusperspektiv och 

hur munhälsan skiljer sig mellan könen.  

Resultatdiskussion 

Åldersgrupperna i artiklarna var 19 - ca 80 år, detta sågs som positivt då de inte bara riktar sig 

mot en åldersgrupp. Bortfallet från artiklarnas urval varierade, i vissa fall var det endast ett 

fåtal medan i andra var det flera. Ändå ansågs det vara ett tillräckligt urval. Av de 13 

artiklarna fick 9 stycken beteckningen Grad I enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall 

(2003) vilket även de ses som en styrka. Av de 4 som fick Grad II var 3 stycken utländska. 

Kanske kan det bero på att svenska studier använder bedömningsmallen som struktur vid 

sammanställning av sitt arbete. Trots Grad II-beteckningen var artiklarna inte bristfälliga 

resultatmässigt. De saknade etiska aspekter, redovisning om bortfall eller hade ett stort antal 

bortfall, vilket gjorde att de endast erhöll en Grad II- beteckning. 

Munvård är ett område som blir bortprioriterat av vårdpersonal (Wårdh, et al. 2000). Den 

ansågs inte vara lika viktig som resten av kroppen. Henderson (1989) skriver att god 

munhygien är lika med god sjukvård. Munvård är ett ämne som sällan tas upp under 

utbildningen och därför blir det bortglömt. På sjukhus är det underförstått att det är 

undersköterskor som utför munhygien, men det är inget som direkt rapporteras. I datasystemet 

VAS finns ett sökord som anger just ”Munstatus” men under den står det sällan mer än om 

patienten har tandprotes eller inte. Det var endast om patienten hade specifika problem i 

munnen som det nämndes (Wårdh, et al. 2000). Munnen är den del av kroppen som ofta anses 

att patienter själva ska ta hand om, trots att det är oklart om patienten faktiskt gör det. Ibland 

vill patienten inte borsta tänderna på kvällen och i många fall accepteras denna vilja, utan 

tanke på att patienten kanske sagt samma sak de tidigare kvällarna. Ett hinder som 

vårdpersonal upplever gör munvården svår att utföra är om patienterna är ovilliga att 

medverka, speciellt dementa patienter (Forsell, et al. 2010). Detta stämmer överens med 

Wårdh, et al. (2000) där vårdpersonal jämför munvård med att göra övergrepp på patienten. 

Munvård behöver få ett bättre rykte som visar att det inte är en elak uppgift utan den är till för 

att upprätthålla god munhälsa och välbefinnande. Vad som händer när sjuksköterskor och 

övrig vårdpersonal låter bli att rengöra munnen, med motiveringen att det känns som ett 

övergrepp, är att bakterier frodas och patientens livskvalitet blir lidande. Det kan jämföras 

med misskötsel. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan tar munhälsa på stort allvar. En 

del i personalen anger att tidsbrist är den faktor som gör att munvård blir lidande (Andersson, 

et al. 2007b; Costello & Coyne, 2008; Folke, et al. 2009a). Att hjälpa en patient med 

munhälsan tar inte så lång tid och det gör mycket för patienten att uppleva en ren mun. 

Arbetet kan fördelas och mellan vårdpersonal och behöver inte bli en betungande uppgift. En 

del patienter kanske enbart behöver lite stöd och information för att själva kunna sköta om sin 

egen mun. 

Muntorrhet blev ignorerat av vårdpersonalen även fast de ofta förekom hos både äldre och 

yngre patienter (Folke, et al. 2009a). Att leva med muntorrhet är något som är fysiskt och 

psykiskt påfrestande för en patient, när sjuksköterskan ignorerar patientens problem kan det 

ge sämre tillit till sjuksköterskan. Enligt Folke et al. (2009a) kunde det sociala bli lidande för 

patienten och det påverkar även patientens välbefinnande. Det finns så mycket som 

sjuksköterskan kan göra för att hjälpa patienten med sin muntorrhet, det finns 

floursugtabletter eller flourtuggummi att inta och apoteket har saliversättningsmedel att köpa 

(Valand & Fodstad, 2002). Bara genom att försöka hjälpa patienterna visar att de inte är 

bortglömda.  
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Munhälsa var något som sjuksköterskor ansåg inte tillhörde deras profession (Andersson et al. 

2007b). Men det är deras uppgift att patienterna ska må bra och inte utveckla fler sjukdomar. 

Sjuksköterskan ska ta hand om hela kroppen. Det står i kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska att de ska ha en helhetssyn på patienten i sitt omvårdnadsarbete 

(Socialstyrelsen, 2005). Att sjuksköterskan anser att det inte tillhör deras profession kan bero 

på att de inte har tillräcklig kunskap om vilka komplikationer som kan uppstå om en patient 

inte har en god munhälsa. Tandläkare är de som ska ta hand om en persons mun anser 

sjuksköterskan (Andersson, et al. 2007b). Andersson, et al. (2007a) tar upp att olika problem 

anses höra till olika professioner, till exempel svårigheter med att svälja hör till sjukvården, 

medan svårigheter med att tugga hör till tandvården. Att samma kroppsdel kan delas in i flera 

olika fack skapar förvirring och det kan vara svårt för en sjuksköterska att veta vad hon ska 

fokusera sig på i sitt omvårdnadsarbete.  

Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) tar upp hur en person som handlar efter moraliskt goda 

egenskaper är en dygdig person. Han eller hon gör vad som är gott just för att det är gott och 

inte för personlig vinning. Känslan av att ha gjort något bra är personens egen lön. Munvård 

ska utföras för att det är det som är rätt och det är en god handling, inte för att få sina 

medarbetares gillande genom att ha utfört en uppgift som ingen annan ville göra. Syftet med 

munvård är att undvika sjukdomar som kan uppstå om inte bakterier och liknande elimineras 

från munhålan och dess ytor och slemhinnor.  

Bedömningsinstrument var något som sjuksköterskor kom fram till var bra i omvårdnaden för 

att bedöma en patients munstatus (Paulsson, et al. 2007). ROAG visade sig överensstämma 

med patienters egen utvärdering av sin munhälsa samt gjorde eventuella munproblem synliga 

i omvårdnaden. När en patient kommer in på sjukhuset och sjuksköterskan ska göra en 

anamnes, kan hon använda ett bedömningsinstrument till munhälsa för att se hur den 

patienten har det med sin munstatus. Genom att snabbt upptäcka om det finns problem kan de 

åtgärda de utan att patienten ska behöva lida för länge eller att problemen kan bli värre. 

Sjuksköterskorna uttryckte att bedömningsinstrumenten inte fanns på avdelningen (Costello & 

Coyne, 2008). Det är inte svårt att ta fram de bedömningsinstrument som kan användas till att 

undersöka en patients munstatus. De finns tillgängliga på nätet och är lätta att använda, som 

ROAG som tydligt visar vad som ska inspekteras, hur de olika problemen kan se ut, samt 

vilka åtgärder som ska vidtas vid munproblem. Som sjuksköterska kan frågan om munhälsan 

tas upp redan vid ankomstsamtalet. Beroende på hur patienten svarar kan sjuksköterskan välja 

om det är aktuellt att ta munstatus på patienten med hjälp av bedömningsinstrument. Om en 

patient anser att sin egen munhälsa är god samt att sjuksköterskan inte kan se några visuella 

munproblem, som torra läppar eller orena tänder, så kan bedömningen göras att ta munstatus 

på den patienten kan bli överflödigt arbete. Men sjuksköterskan och övrig personal behöver 

fortfarande kontrollera att patienten utför munvård så den inte blir lidande under 

sjukhusvistelsen. 

Utbildning inom munhälsa erbjöds till viss del under sjuksköterskeutbildningen (Costello & 

Coyne, 2008). Att bara ha en lektion om munvård, utan senare uppföljning räcker inte för att 

få en helhetsbild av hur munstatusen påverkar både en människas kropp och välmående. 

Uppdatering senare under utbildningen samt även föreläsningar någon gång under verksamma 

yrkeslivet är ett sätt att upprätthålla kunskapen om munhälsa och även som en påminnelse om 

hur viktig den är i omvårdnadsarbetet. Under den verksamhetsförlagda utbildningen bör 

studenter lära sig ta munstatus samt hur en inspektion av munhålan utförs. Det är även något 

som kan tas med i utbildningen så studenten känner sig bekväm med att använda instrumenten 

samt kan skilja på en god munhygien och en sämre munhygien. 
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Välbefinnande är ett annat mål med munvård (Dalheim, et al. 2006). Välbefinnande uppfattas 

på olika sätt mellan individer och det kan vara svårt för en sjuksköterska att veta vad 

välbefinnande betyder för en patient. Men det kan vara svårt för en sjuksköterska att själv 

sätta sig in i situationen som patient och dra slutsatsen att en frisk mun ingår i det basala 

välbefinnandet. Om en sjuksköterska själv har god munhälsa och tar den för givet så kan det 

vara svårt förstå att till exempel muntorrhet kan vara ett så bevärande problem för en 

människa. Munnen används för att kommunicera, äta med och den är viktig för en person när 

han eller hon ler och skrattar. Sjuksköterskan måste ha dessa aspekter i åtanke då munhygien 

åsidosätts för andra arbetsuppgifter. Wårdh, et al. (2000) citerar en vårdpersonal som 

beskriver munnen som den kroppsdel som får minst uppmärksamhet och anses som mindre 

viktig mot resten av kroppen. En förklaring till detta kan vara att munnen är ett privat område 

som en människa ofta sköter om själv och därför kan vårdpersonal anse att patienten själv ska 

ta ansvar för sin egen mun eller tro att han/hon själv säger till om hjälp med munvård är 

önskvärt.  

Resultatet visade att munhälsan varierar hos individer på det sättet att vissa har den 

uppfattningen att deras munhälsa är god (Carr, et al. 2009; Ekbäck, et al. 2008), medan andra 

har diverse problem som påverkar deras livskvalitet och välbefinnande (Einarsson, et al. 

2008; Thomson, et al. 2006). Alla människor är olika, både till personligheten, utseendet och 

hur munnen fungerar. Att uppfattningarna skiljer sig är naturligt, men en sak är säker att de 

som har problem med munnen vittnar om en sämre livskvalitet (Folke, et al. 2009b; O’Dowd, 

et al. 2010; Thomson, et al. 2006). O’Dowd, et al. (2010) skriver att personer som hade dålig 

munstatus kunde känna sig ohygieniska och smutsiga. Att munnen är kroppens spegel är 

något som Klinge (2010) nämner. Dålig munstatus kan ge intrycket av att personen inte kan 

sköta sin tänder och hygien, fast situation är att personen kanske lider till exempel av 

muntorrhet som påverkar munstatusen negativt. Sjukdomar i munnen, skador eller andra 

estetiska fel gjorde att människor inte kände sig nöjda med sitt utseende och att ständigt ha 

dessa problem gjorde att personerna inte kände sig tillfreds med livet (Meng, Gilbert & 

Litaker, 2008).  

 

Ett problem som hade stor inverkan på livskvaliteten var muntorrhet (Folke, et al. 2009b). 

Detta problem har uppstått som ett av de mest påfrestande tillstånden inom munhälsa, då det 

påverkar en person på så många plan. Folke, et al. (2009b) skriver att patienter upplever en 

frustration över att anhöriga inte alltid förstod hur ansträngande det kunde vara att leva med 

muntorrhet. Personer med muntorrhet behöver ha med sig en flaska vatten och cerat för att 

smörja läpparna för att det ska bli någorlunda bättre. Med muntorrheten kom även dålig 

andedräkt som kan upplevas som pinsamt vid olika situationer (O'Dowd, et al. 2010). Det kan 

vara psykiskt svårt att veta att en person har dålig andedräkt, att alltid vara osäker på om den 

andra personen känner av det eller inte.   

Det som kunde hindra patienter med problem med munhälsan att söka hjälp var deras 

ekonomiska situation (Stenman, et al. 2009). Det kostar en del att gå till tandläkaren och laga 

sina tänder, och alla har inte de ekonomiska fördelarna att kunna göra det vid det tillfälle när 

det behövs. Därför kan det bli så att personen väntar ett tag till den har fått ihop de pengar 

som behandlingen kommer att kosta. Det kan leda till att tänderna blir sämre och andra 

komplikationer som gör att kroppen påverkas, och gör att det kan bli mer utgifter. I Sverige 

finns fördelen att det erbjuds gratis tandvård upp till 19 år (Klinge, 2010). Det finns ett 

högkostnadsskydd mellan 150-300 kr som kan hjälpa till att bidra till kostnaden, och 

uppmuntra dem till att söka till tandvården. 
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Kvinnor och män upplevde sin munhälsa olika enligt Ekbäck, et al. 2008. Det sociala var mer 

lidande för kvinnor. Tabolli, et al. (2009) och AL-Omiri och Karasneh (2010) kom fram till 

att fler kvinnor än män upplever att deras dåliga munhälsa påverkar välbefinnandet. Det kan 

bero på att den sociala delen för kvinnor betyder mer än vad den gör för män. Kvinnor kan 

ibland få för sig att de ska framstå som perfekta och samhället uppmuntrar den inställningen 

genom att i media framstå kvinnan som en ofelbar varelse. Att inte ha en bra munhälsa kan 

göra att de kvinnor isolerar sig och inte är lika sociala som de skulle ha varit om de haft en bra 

munhälsa. Att alltid känna att de har olika begränsningar kan ge dem ett dåligt 

självförtroende. Enligt Penner och Timmons (2004) upplevde män att olika fritidsaktiviteter 

kom i kläm då de kände att de inte tillhörde gemenskapen på grund av alla de pauser som de 

behövde göra för att dricka vatten.  Rädslan för att talet skulle blir otydligt och att vänner inte 

förstår problemet var något som påverkade känslan av gemenskap. 

Ett naturligt fenomen som människor gör varje dag är att le och skratta. Vissa gör det utan att 

tänka på eller oroa sig för hur munnen ser ut för andra, men för en del människor är denna 

glädjeyttring istället något negativt. En del patienter oroade sig för sitt utseende och vägrade 

le för att undvika allmän exponering av sin mun (O’Dowd, et al. 2010). Socialstyrelsen (2010) 

skriver att flera äldre personer som haft problem med sina tänder eller tandproteser 

rapporterade att de undvek att le och visa sina tänder. Deltagarna i en studie vittnade om att de 

var måna om hur de såg ut bland folk och hade lärt sig med tiden att visa sin bästa sida. En del 

kvinnor undvek att le på kort eller höll handen för munnen (McKenzie-Green, Giddings, 

Buttle & Tahana, 2009). Att kunna le och skratta obehindrat är nödvändiga faktorer för att en 

människa ska kunna uppleva ett bra välbefinnande. Det kan vara svårt att förstå att 

munstatusen kan påverka en person så mycket att han eller hon avstår från dessa faktorer. Om 

en person aldrig har haft problem med sin mun så kan det vara svårt att sätta sig in den 

situationen där han eller hon ständigt måste kontrollera sig från skratt eller gömma sin mun. 

Utåt sett kan personen inge ett dåligt intryck och andra kan känna misstänksamhet mot någon 

som aldrig ler. På så sätt påverkar munhälsan en människas liv och umgänge och det är viktigt 

att veta vilken betydelse den kan ha för en patient. 

Sjuksköterskan bär ansvaret för att munvård blir utfört i omvårdnadsarbetet (Andersson, et al. 

2009). Det är därför viktigt att hon stämmer av med sitt arbetsteam så att det blir utfört. I sin 

överrapportering kan sjuksköterskan ta med om det inte blivit utfört under dagen. Wårdh, et 

al. (2000) skriver att trots att personalen sällan visste om munvård blev utfört, så fanns det 

ändå en tillit för varandra att någon hade gjort det. Istället för att anta så kan sjuksköterskan 

försäkra sig om att det faktiskt har blivit gjort och på så sätt främjat kvaliteten i 

omvårdnadsarbetet för patienten. 

Enligt Paulsson, et al. (2007) värderade vårdpersonalen patienters munhälsa som sämre än 

vad de själva gjorde. Det som inte syns finns inte och har patienten inga uppenbara problem 

så uppmärksammas det inte. Det är därför viktigt att sjuksköterskan utvärderar patienters 

munstatus vid ankomst för att kunna fånga upp problem som patienten själv kanske inte har 

lagt märke till. Det är även viktigt att sjuksköterskan för en dialog med patienten för att få 

veta om patienten lider av ett dolt problem som är önskvärt att åtgärda. Enligt Henderson 

(1989) ska sjuksköterskan hjälpa en patient med hygien och skydda denne mot eventuella 

infektioner. Patienten kunde dock uppleva att sjukvårdspersonalen inte tog deras problem på 

allvar (Folke, et al. 2009b). En patient ska inte behöva vara dödssjuk för att få 

uppmärksamhet, utan även mindre problem kan ha stor inverkan på en patients välbefinnande 

och behöver då åtgärdas. Sjuksköterskan behöver inge en tillit mot patienten och visa att alla 

problem tas på allvar, stora som små. För om patienten inte känner förtroende för sin vårdare 

så är vägen mot tillfrisknande lång. 
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Konklusion 

Sjuksköterskor anser att munhälsa är viktigt för patienters välbefinnande, men trots det är det 

ett område som de upplever inte hör till deras profession. Tidsbrist var något som ofta 

påverkade att munvården blev bortprioriterad då de ansåg att det fanns mer akuta uppgifter att 

utföra. Mer utbildning om munvård behövdes då kunskapen de tar till sig under 

grundutbildningen ansågs som för lite och vid fel tidpunkt. Patienter upplevde att en bra 

munhälsa är betydelsefullt för välbefinnandet. Munstatusen påverkade deras liv både psykiskt 

och fysiskt. Inte nog med att det gav obehagskänslor, det hade även en inverkan på det sociala 

livet. Kvinnor och män hade olika perspektiv på sin munhälsa. Patienter upplevde att 

sjukvårdspersonal inte tog deras problem på allvar och deras munproblem fick då inte den 

uppmärksamhet som var nödvändig.  

 

Implikation 

Utbildning om munvård erbjöds sjuksköterskan i sin grundutbildning, dock ansåg de att den 

kom vid fel tillfälle. Att få utbildning inom munvård i sin grundutbildning är bra, men det 

glöms ofta bort då den kommer så pass tidigt. Därför skulle det vara bra om utbildning 

erbjuds vid de avdelningar som sjuksköterskan är verksam eller om det kan finnas vid två 

tillfällen under sjuksköterskeutbildningen. Fördjupad forskning om munhälsa och munvård 

med fokus på sjuksköterskor inom slutenvården behövs. Forskning bör intensifieras på 

munhälsa även inom omvårdnad, till exempel om hur viktig omvårdnaden är av patienter med 

dålig munhälsa och hur betydelsefullt det är att uppmärksamma sjuksköterskor om vikten att 

kontrollera munstatusen på sina patienter, samt åtgärda eventuella munproblem. Munnen är 

lika viktig som resten av kroppen och behöver därför tas med i omvårdnadsarbetet. Trots ett 

fulltecknat schema är det inget som ligger för grund till att prioritera bort munvården. 

Vårdplaner för munvård skulle kunna utformas för att underlätta arbetet och för att munhälsan 

ska en del i omvårdnaden. Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal bör vara medvetna om att 

munnen är ett bortglömt område som behöver lyftas fram.  
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Tabell 1.Sökordsöversikt     Bilaga I 

Sökord PubMed 

MeSH-term 

Cinahl 

Subject heading list 

Munhälsa Oral health  Oral health  

Livskvalitet Quality of life  Quality of life  

Välbefinnande Well-being  Well-being  

Inställning till livet  Attitudes to life  

Omvårdnad Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 

Sjuksköterska Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 

Självförtroende Self-esteem (fritext)  

Munhygien Oral hygiene   

 

 

 

 



 
 

Tabell 2. Sökhistorik     Bilaga II 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

Cinahl 110330 MM Oral health AND MH 

Attitude to life. Limits: 

English, Research 

1 1 1 1 

PubMed 110405 MeSH (Majr) Oral health 

AND MeSH (Majr) Quality 

of life. Limits: Abstract, 

English, Adults 19+, Pub. 

2008-2011 

95 17 5 1 

Cinahl 110407 MM Oral health AND nurs* 

(fritext) Limits: English, 

Research, Pub, 2007-2011 

29 2 1 1 

PubMed 110415 MeSH (Majr) Oral hygiene 

AND nurs* NOT child* 

(fritext) Limits: English, 

Abstract, Pub. 2007-2011 

59 5 2 1 

PubMed 110415 MeSH (Majr) Oral health 

AND Self-esteem 

(fritext) Limits: English, 

Abstract, Adults 19+, Pub. 

2008-2011 

75 6 2 2 

PubMed 110415 MeSH (Majr) Oral health 

AND well-being (fritext) 

Limits: English, Abstract, 

Adults 19+, Pub. 2008-2011 

80 4 1 1 

PubMed 110415 MeSH (Majr) Oral Health 

AND nurs* (fritext) Limits: 

English, Abstract, Adults 

19+,  Pub. 2007-2011 

37 3 1 1 

Manuell 110408 Oral health care- a low 

priority in nursing 

1 1 1 1 

Manuell 110408 Patients’ experiences of the 

impact of periodontal disease 

1 1 1 1 

Manuell 110408 The impact of xerostomia on 

oral-health-related QoL 

among younger adults 

1 1 1 1 



 
 

Manuell 110331 Folke, S. 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III:1 

Publikationsår, 

Land, Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007, Sverige, 

PubMed. 

Andersson, 

K., 

Nordenram, 

G., Wårdh, I., 

& Berglund, 

B. 

 

The district 

nurse’s 

perceptions 

of elderly 

patient’s oral 

health: A 

qualitative 

interview 

study. 

Syftet var att utforska 

distriktssköterskors 

uppfattning av äldre 

patienters munhälsa. 

 

En kvalitativ studie med 

15 djupgående 

intervjuer med 

distriktssköterskor som 

jobbade i primärvården. 

Materialet från 

intervjuerna 

analyserades med hjälp 

av Grounded theory och 

kärnkategorin, 

huvudkategorier och 

underkategorier 

utformades. 

Studien visade att det 

fanns en medvetenhet 

om munhälsan hos 

äldre men det fanns 

hinder som gjorde att 

det inte togs med i 

omvårdnaden. 

Distriktssköterskorna 

ansåg att munhälsan 

och dess problem 

hörde till tandläkarens 

område. 

Grad I 

2009, USA, 

PubMed. 

Carr, A., 

Beebe, T., & 

Jenkins, S. 

An 

assessment of 

oral health 

importance. 

Result of a 

statewide 

survey. 

Syftet med studien var 

att rapportera om 

människors perspektiv 

på munhälsa, samt be 

dem beskriva hur viktigt 

det är med munhälsan 

och jämföra det med 

andra kroniska 

sjukdomar. 

En kvantitativ studie 

där1636 personer över 

18 fick erbjudande att 

delta i och där 1626 

svarade. De nådde via 

mejl, telefon eller fick 

svara på ett 

frågeformulär. 

Frågeformuläret 

innehöll frågor om deras 

allmänna hälsa samt om 

deras munhälsa. De fick 

även jämföra munhälsan 

med andra sjukdomar 

som diabetes, 

Studien visade att de 

svarande anser att 

munhälsa är mycket 

viktigt och även lika 

viktigt som andra 

medicinska sjukdomar. 

Män med en utbildning 

lägre än 

högskola/universitet 

var mindre troliga att 

rapportera om vikten 

av god munhälsa. 

Grad II 



 
 

hjärtsjukdomar och 

artrit. 

2008, Irland, 

PubMed. 

 

Costello, T., 

& Coyne, I. 

Nurses 

knowledge of 

mouth care 

practice. 

Syftet var att bedöma 

sjuksköterskors kunskap 

och tillämpning av 

munvård på medicin- 

och kirurgavdelningar. 

Ett frågeformulär 

utformades utifrån 

litteraturen med 23 

frågor rörande till 

exempel kunskapen om 

munvård, användandet 

av utrustning och 

bedömning och 

tillämpning. 200 

frågeformulär lämnades 

till tre 

medicinavdelningar och 

tre kirurgavdelningar. 

50 stycken 

sjuksköterskor svarade 

på formuläret och 43 var 

användbara i studien. 

Författarna kom fram 

till att trots att 

munvård är en viktig 

del i omvårdnaden så 

gavs den liten prioritet 

av cirka hälften av 

sjuksköterskorna. 

Studien visade att det 

var viktigt med 

uppdatering av 

kunskapen samt att det 

ska finnas bra 

instrument att utföra 

god munvård med. 

Grad II 

2009, Sverige, 

PubMed. 

Einarsson, S., 

Wärnberg 

Gerdin, E., & 

Hugoson, A. 

Oral health 

impact on 

quality of life 

in a adult 

Swedish 

population. 

 

Syftet var att beskriva 

hur munhälsan påverkar 

livskvalitet hos en 

svensk vuxen 

population. 

 

Studien var kvantitativ 

där personer mellan 20-

80 år valdes ut till 

studien och fick svara 

på OHIP-14 

frågeformuläret. Totalt 

svarade 591 personer på 

frågorna varav 425 

svarade på alla 14 

frågor. Totalt poäng på 

formuläret var 56. 

OHIP-formuläret 

berörde sju dimensioner, 

Resultatet av studien 

visar att medelvärdet 

av populationen 

upplever den orala 

hälsan som en börda 

för livskvalitet. De 

personerna med olika 

orala problem upplever 

att den påverkar deras 

välbefinnanden till 

vissa grader. 

Grad I 



 
 

med två frågor på varje 

dimension. 

2008, Sverige, 

PubMed 

Ekbäck, G., 

Nordrehaug 

Åström, A., 

Klock, K., 

Ordell, S., & 

Unell, L. 

Self-

perceived 

oral health 

among 19-

year-olds in 

Swedish 

counties. 

Syftet var undersöka 

indikatorer för 

självupplevd oral hälsa 

och från ett 

sjukdomsperspektiv hos 

19-åringar från två olika 

kliniker i Sverige. 

En kvantitativ studie där 

9089 19-åringar bjöds in 

för att delta och 3658 

personer användes i 

studien. De fick göra en 

rutinundersökning och 

även svara på en enkät 

med 13 frågor som hade 

fyra dimensioner. 

Författarna har använt 

dichotomisation, vilket 

innebär att svaren delas 

in i två tydliga 

kategorier, till exempel; 

”Ingen kunskap” eller 

”Någon eller god 

kunskap”. 

Författarna kom fram 

till att Sociala och 

emotionella aspekter är 

viktiga för hur 

munhälsan upplevs vid 

denna ålder. De 

noterade även en 

skillnad mellan könen, 

där kvinnor upplevde 

mer skam och 

depression över sin 

munhälsa än män. 

Grad I 

2007, Sverige, 

Manuell 

Folke, S., 

Fridlund, B., 

& Paulsson, 

G.   

Views of 

xerostomia 

among health 

care 

professionals: 

a qualitative 

study. 

Syftet var att utforska 

och beskriva hur 

vårdpersonal ser på 

muntorrhet. 

16 stycken kvalitativa 

intervjuer utfördes och 

översattes till text. 

Intervjufrågorna belyste 

olika områden av 

muntorrhet. De 16 

intervjuade hade olika 

professioner och 

intervjun utfördes på 

deras respektive 

arbetsplatser. Utifrån 

insamlat material som 

granskades noga fick 

Det författarna kom 

fram till var att det 

fanns en medvetenhet 

om patienter med 

muntorrhet bland 

vårdpersonal, men 

ändå hanterades det 

dåligt. Vårdpersonalen 

beskrev muntorrhet 

som något som 

påverkade en persons 

orala hälsa samt 

välbefinnande. 

Grad I 



 
 

författarna fram fyra 

stycken huvudkategorier 

och sju underkategorier. 

 

Muntorrhet var vanligt, 

men också ett 

underskattat och 

ignorerat problem. 

2009, Sverige, 

Manuell 

Folke, S,. 

Paulsson, G., 

Fridlund, B., 

& Söderfeldt, 

B. 

The 

subjective 

meaning of 

xerostomia- 

an 

aggravating 

misery. 

Syftet var att utforska 

det huvudsakliga 

bekymret med 

muntorrhet och försöken 

till botemedel. 

I metoden användes 

Grounded theory som 

metod i studien. 

Författarna motiverade 

valet av GT som bra för 

att nå en djupare 

förståelse till ämnet. 15 

kvalitativa intervjuer 

gjordes där de 

medverkade alla hade 

berörts av muntorrhet. 

Dialogen mellan 

intervjuaren och de 

intervjuade var fri och 

följdfrågor ställdes 

allteftersom vad de 

intervjuade berättade.  

Författarna kommer 

fram till att muntorrhet 

har förödande 

konsekvenser på 

välbefinnandet. 

Muntorrheten gjorde 

att personerna drog sig 

undan det sociala livet. 

Antalet personer med 

muntorrhet ökar med 

åldern beroende på 

sjukdomar och 

medicinering. 

Grad I 

2009, 

Storbritannien, 

PubMed. 

O’Dowd, L., 

Durham, J., 

McCracken, 

G., & 

Preshaw, P. 

Patient’s 

experiences 

of the impact 

of periodontal 

disease. 

Syftet var att undersöka 

hur kritiskt sjuka 

patienters upplever att 

tandköttssjukdomar 

påverkar deras 

vardagsliv. 

En kvalitativ studie där 

en medlem i 

undersökningsteamet 

utförde intervjuerna. 15 

intervjuer gjordes med 

både män och kvinnor i 

olika åldrar som alla 

hade olika former av 

tandsköttssjukdomar 

som tandlossning och 

tandköttsinflammation 

Författarna kom fram 

till att 

tandköttssjukdomar 

påverkar människors 

liv på ett negativt sätt 

som funktionella 

begränsningar, obehag 

och psykologiska och 

sociala 

funktionsnedsättningar. 

Grad I 



 
 

varav en intervju 

kasserades. 

2007, Sverige, 

Cinahl. 

Paulsson, G., 

Andersson, 

P., Wårdh, I., 

& Öhrn, K. 

 

Comparison 

of oral health 

assessments 

between 

nursing staff 

and patients 

on medical 

wards. 

Syftet var att utvärdera 

validiteten av oral 

bedömning utförd av 

vårdpersonal då de 

använder 

bedömningsinstrumentet 

ROAG (Revised Oral 

Assessment Guide), i 

jämförelse med 

patienters egen 

bedömning av sina orala 

problem. 

 

Kvantitativt material 

samlades in från fem 

sjukhus i Sverige där en 

utvärdering av 

patienters munhälsa 

gjordes på 

inskrivningsdagen och 

sedan utfördes varje 

dag, både av 

vårdpersonalen och av 

patienten, tills patienten 

skrevs ut. Utvärdering 

gjorde på 152 av de 398 

patienter som gick med 

på att delta i studien. 

Vårdpersonalen använde 

ROAG för 

munstatusbedömning. 

Patienterna själva 

använde ett 

frågeformulär för att 

utvärdera sin egna orala 

hälsa.  

Det visades finnas en 

bra överensstämmelse 

av vårdpersonalen och 

patienters uppfattning. 

ROAG ansågs vara ett 

bra mätinstrument för 

att göra patienters orala 

problem synliga. 

Grad II 

2004, Kanada, 

Cinahl 

Penner, A., & 

Timmons, V. 

Differences 

in Masculine 

and Feminine 

Perceptions 

of Quality of 

life and Oral 

health. 

Syftet var att jämföra 

manliga och kvinnliga 

uppfattningar av oral 

hälsa och livskvalitet. 

 

En kvantitativ studie där 

275 personer svarade på 

frågeformuläret The 

Subjective Oral Health 

Indicators som mäter 

frågor kring den orala 

hälsan och 

Studien visade att män 

hade mer svårigheter 

med att tugga mat samt 

att de var mer oroliga 

för hur deras tänder 

såg ut, medan kvinnor 

oroade sig för att ha en 

Grad II 



 
 

uppfattningen om 

livskvaliteten. Av de 

547 personerna som fick 

frågeformuläret 

hemskickat var det 275 

som svarade och av 

dessa var 76,4 % 

kvinnor och 18,2 % 

män. Sedan jämfördes 

männens svar med 

kvinnornas svar för att 

utgöra de eventuella 

skillnader som uppkom. 

konversation med 

någon. Kvinnor hade 

även mer problem med 

att äta ihop med andra 

samt att skratta och le. 

Kvinnor angav även 

sig ha mer problem i 

munnen än män.   

2009, Sverige, 

PubMed 

Stenman, J., 

Hallberg, U., 

Wennström, 

J., & 

Abrahamsson, 

K. 

Patients 

Attitudes 

Towards Oral 

Health and 

Experience of 

Peridontal 

Treatment: A 

qualitative 

Interview 

Study. 

 

Syftet var att analysera 

patienters attityder 

omkring oral hälsa och 

erfarenheter av 

parodontala 

behandlingar. 

Kvalitativa intervjuer 

gjordes med 16 stycken 

patienter, av vilka 7 

stycken var män, före 

och efter att de gjort en 

behandling av tandköttet 

eller liknande. 

Intervjuerna fokuserades 

på hur patienterna 

upplevde behandlingen, 

vilka effekter som den 

gav samt hur de såg på 

framtiden med hänsyn 

till 

tandlossningssjukdomar. 

Grounded Theory 

användes för att 

analysera intervjuerna.  

Resultatet visar 

patienters upplevelse 

av parodontala 

behandlingar. Det visar 

hur sårbar patienten är 

i situationen och 

behovet av 

kommunikation för att 

patienten ska känna att 

han/hon har kontroll 

över situationen. 

Grad I 

2006, Nya Thomson, M., The impact of Syftet med studien var Den kvantitativa studien Författarna kom fram Grad I 



 
 

Zeeland, 

PubMed 

Lawrence, H., 

Broadbent, J., 

& Poulton, R. 

 

xerostomia 

on oral-

health-related 

quality of life 

among 

younger 

adults. 

att undersöka 

förhållandet mellan 

muntorrhet och oral 

hälso-relaterad 

livskvalitet bland yngre 

vuxna. 

började med att mäta 

munhälsan hos 1037 

barn födda 1972-1973 

munhälsa upp till tre års 

ålder. Senare användes 

data från deras 

tandläkarbesök vid 26 

och 32 års ålder. Vid 32 

års ålder skedde en 

utvärdering på 972 

personer (96 % 

överlevnad). 90 % av 

dessa var av Europeisk 

härkomst. 

Frågeformuläret som 

användes var OHIP-14. 

till att muntorrhet är 

starkt associerat med 

dålig livskvalitet 

relaterat till oral hälsa 

bland 32-åringar. 

Studien visade att 

muntorrhet är av 

betydelse för både 

unga och äldre. 

2000, Sverige, 

Manuell. 

Wårdh, I., 

Hallberg, L., 

Berggren, U., 

Andersson, 

L., & 

Sörensen, S. 

 

Oral health 

care- a low 

priority in 

nursing. 

 

Syftet var att undersöka 

vårdpersonals attityder 

mot munvård. 

Studien var kvalitativ 

där 22 stycken 

undersköterskor och 

hemsjukvårdare från 

olika vårdhem i Sverige 

intervjuades om sin 

egen uppfattning om att 

bistå med munvård. 

Deras tankar och 

känslor togs även i 

anspråk. Två av 

intervjuerna gjordes av 

första författaren 

(Wårdh) och resterande 

20 gjordes av en 

legitimerad 

Studien visade att 

munvård var av dåligt 

prioriterat. Munvård 

ansågs som viktigt och 

många av de svarande 

ansåg att det måste bli 

gjort, men 

vardagsproblem och 

andra måsten kom i 

vägen. 

Grad I 



 
 

sjuksköterska. Detta för 

att de svarande skulle 

känna sig mer bekväma 

med en sjuksköterska 

som känner till vården 

bättre än vad en 

tandläkare gör. 

Intervjuerna spelades in 

och skrevs ner av en 

sekreterare. Utifrån det 

insamlade materialet 

kunde huvudkategorier 

och underkategorier 

formas enligt Grounded 

Theory. 

 

 

 



 
 

ROAG (Revised Oral Assessment Guide)                                                Bilaga IV 

Lokalisation Metod Graderad 

symptomb

eskrivning 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Åtgärd vid 

symptom 

Röst Tala, lyssna. Normal 

röst 

Torr, hes, 

smackande 

Svårt att 

tala 

Konsult läkare 

Läppar Observera. Lena, 

ljusröda, 

fuktiga 

Torra, 

spruckna, 

munvinkelra

gader 

Såriga, 

blödande 

Konsult läkare, 

remiss 

tandläkare 

Munslemhin

nor 

Avlägna 

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, 

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 

  

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 

längst med 

kindens insida. 

Glider lätt Glider trögt Glider inte 

alls 

Hjälp med 

munhygien, 

munspegel glider 

trögt: 

salivstimulerand

e medel, 



 
 

munspegel glider 

inte alls: 

saliversättningsm

edel 

Sväljning 

relaterat till 

smärta och 

muntorrhet 

Svälja, 

observera och 

fråga 

Obehindra

d sväljning 

Obetydliga 

sväljproblem 

Uttalande 

sväljproble

m 

Konsult läkare 

 

Källa: Andersson, P., Bjurbrant Birgersson, A-M., & Wårdh, I. (2009). Kvalitetsindikatorer 

            för munhälsa. Ingår i E. Idvall (red.), Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad, 5:e 

            upplag. (s.59-69). Stockholm: Gothia Förlag AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OHIP-14 (Oral Health Impact Profile)                                                                  Bilaga V                           

Question 

1. Have you had trouble pronouncing any words because of problems with your teeth, mouth 

or dentures? 

   

2. Have you felt that your sense of taste has worsened because of problems with your teeth, 

mouth or dentures? 

 

3. Have you had painful aching in your mouth? 

          

4. Have you found it uncomfortable to eat any foods because of problems with your teeth, 

mouth or dentures? 

 

5. Have you been self-conscious because of your teeth, mouth or dentures? 

                            

6. Have you felt tense because of problems with your teeth, mouth or dentures? 

 

7. Has your diet been unsatisfactory because of problems with your teeth, mouth or dentures? 

                            

8. Have you had to interrupt meals because of problems with your teeth, mouth or dentures? 

 

9. Have you found it difficult to relax because of problems with your teeth, mouth or 

dentures? 

                          

10. Have you been a bit embarrassed because of problems with your teeth, mouth or 

dentures? 

 

11. Have you been a bit irritable with other people because of problems with your teeth, 

mouth or dentures? 

                            

12. Have you had difficulty doing your usual jobs because of problems with your teeth, mouth 

or dentures? 

 

13. Have you felt that life in general was less satisfying because of problems with your teeth, 

mouth or dentures? 

                            

14. Have you been totally unable to function because of problems with your teeth, mouth or 

dentures? 

 

Svarskala från 0-4 

Källa: Brennan, DS., & Spencer, AJ. (2004). Dimensions of oral health related quality of life 

            measured by EQ-5D+ and OHIP-14. Health and Quality of life outcomes, 2 (35), 1-9. 


