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Sammanfattning Inom intensivvård bedrivs omvårdnad i en 

högteknologisk miljö. Flera av patienterna är i behov av 

andningshjälp i form av ventilatorbehandling vilket 

medför att patienten är sederad och har en 

endotrachealtub i trachea. Patienten kan inte själv 

utföra sin munvård och blir därför beroende av 

intensivvårdsjuksköterskans hjälp. Syftet med studien 

var att belysa intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet 

av munvård av intuberade intensivvårdspatienter. 

Studien utfördes med en fokusgruppsintervju och 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

Kategorierna som framkom i studien var att munvård 

handlar om prioritering, risker, teamarbete och 

kommunikation, utförande, patientperspektiv och 

ansvar. Förslag på fortsatt forskning skulle kunna leda till 

ett validerat bedömningsinstrument för munvård av 

intuberad patient samt evidensbaserade riktlinjer för 

munvård. 
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Abstract Intensive care is conducted in a high technological 

environment. Many of the patients are in need of 

breathing assistance with the help of a ventilator, which 

means that the patient is sedated and intubated. The 

patients can´t perform their oral care by themselves and 

therefore dependent on the help of intensive care 

nurses. The purpose of this study was to elucidate 

critical care nurses' experiences of oral care in intubated 

ICU patients. The study was performed with a focus 

group interview and analyzed by a content analysis. The 

categories that emerged from the study were that oral 

care is about priorities, risks, teamwork and 

communication, performance, patient perspective and 

responsibility. Suggestions for further research could 

lead to a validated assessment tool for oral care of 

intubated patients and evidensbased guidelines for oral 

care. 
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Inledning 

Munvård är för många människor en viktig del av den personliga hygienen 

(Gullbrandsen & Stubberud, 2009). Munvård leder till ren och fräsch mun, ett ökat 

välbefinnande och förebygger komplikationer. På en intensivvårdsavdelning är 

många patienter i behov av andningshjälp och kan vara intuberade, de är då i behov 

av sedering. Följden blir att de inte kan utföra sin munvård och det blir då 

intensivvårdssjuksköterskans uppgift att utföra patientens munvård.  

Intensivvårdspatienter drabbas ofta av konfusion vilket beror på den komplexa 

situationen som patienterna befinner sig i (Berry & Davidsson, 2006). Konfusionen 

kan medföra att intensivvårdspatienten inte kan kommunicera eller förstå vad som 

händer runtomkring sig. Munvård kan då upplevas som obehagligt och i många fall 

smärtsamt. 

 

För att främja hälsa och förebygga ohälsa inom intensivvården ska 

intensivvårdssjuksköterskan kunna arbeta enligt riktlinjer för basala hygienrutiner 

bland annat för att förebygga vårdrelaterade infektioner och komplikationer 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

På det västsvenska sjukhuset där den här studien utfördes fanns det riktlinjer för hur 

munvård bör genomföras på en intuberad intensivvårdspatient.  

 

För att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna främja hälsa och förebygga ohälsa ska 

arbetet utföras efter den evidens som senast finns tillgänglig inom ämnet, vilket 

utgör en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). Dessa kärnkompetenser är: personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och 

informatik.  

 

Om intensivvårdspatientens munvård inte genomförs på ett tillfredsställande sätt 

gynnas de gramnegativa bakterierna som i sin tur kan leda till infektioner hos 

patienten (Munro & Grap, 2004). Om munvård genomförs regelbundet kan 

normalfloran i munnen bevaras och på så sätt motverka eventuella infektioner så 

som ventilator associerad pneumoni (VAP). 

 

Om en patient är intuberad kan detta utgöra svårigheter för 

intensivvårdssjuksköterskan vid genomförandet av munvård av patienten (Kite, 

1995; Berry & Davidsson, 2006). Endotrachealtuben kan komma ur läge, vatten kan 

rinna ner i lungan och det kan vara svårt att få bort all tandkräm. Dessa är några av 

de svårigheter som finns vilket kan leda till att sjuksköterskan nedprioriterar 

munvården vilken blir lidande eller helt utebliven för patienten. 
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Begreppsförklaring 

 I den här magisteruppsatsen benämns specialistsjuksköterska inom 

intensivvård som sjuksköterska.  

 När patient benämns menas det en intuberad patient som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning.  

 Övervakningslista är en lista där omvårdnad samt vitala funktioner 

dokumenteras flera gånger per dygn på den västsvenska 

intensivvårdsavdelningen.  

 Endotrachealtub är en mjuk slang i plast som förs ner i trachea via munnen 

eller näsan för att skapa en fri luftväg. I den här uppsatsen är patienterna 

intuberade via munnen.  

Bakgrund 

Munvård av en intuberad patient 

En bra munhälsa och välskötta tänder är viktigt för välbefinnandet och livskvalitén 

eftersom det påverkar smakupplevelser och förmågan att tugga och svälja, vilket är 

grunden för ett välnutrierat tillstånd (Paulsson, Andersson, Wårdh och Öhrn, 2008; 

Munro & Grap, 2004).  

Munvård görs för att upprätthålla normal munflora och motverka torra, strama och 

såriga slemhinnor samt för att undvika plack på tänderna (Shi et al., 2013). 

Anledningen till borttagning av plack är att det orsakar infektioner i både tänder, 

tandkött och tandben (Munro & Grap, 2004). På alla ytor i munnen finns en biofilm 

som kallas för dental biofilm (Munro & Grap, 2004; Klinge, 2010). I biofilmen fäster 

bakterier och bildar dental plack. Bakterierna livnär sig på ämnen i saliven och vissa 

bakterier kan även utnyttja sockret i det vi äter och omvandlar sockret till syra. Syran 

fräter på tändernas emalj och bildar så småningom hål i tänderna, så kallad karies. 

Karies kan, om den inte stoppas och emaljen återuppbyggs, infektera tandens pulpa 

och fortsätta ner till käkbenet och sprida sig vidare i kroppen. För att förhindra och 

förebygga uppkomsten av plack och karies är det viktigt att rengöra tändernas alla 

sidor både mekaniskt och ibland även kemiskt. Fluor är mycket effektivt för att 

bromsa och förebygga karies (Klinge, 2010). Fluor verkar genom att underlätta 

återuppbyggnaden och försvårar nedbrytningen av tandemaljen.    

Munvård är en omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskor ansvarar för (Berry & 

Davidson, 2006). På en intuberad intensivvårdspatient finns hinder som utgör 

problem vid munvård. Det kan bland annat vara mekaniska hinder som till exempel 

endotrachealtub och sond eller psykiska hinder som konfusion och smärta. 

Instrumenten som används vid munvård bör vara anpassade för en 
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intensivvårdspatient så som till exempel en liten mjuk tandborste samt en tandkräm 

som inte avger skum. Konfusion och smärta i munnen kan leda till att patienten 

upplever munvården som en kränkning av integriteten och kan då bli motsträvig 

(ibid). 

Munvården bör genomföras med munvatten, tandborste, tandkräm som innehåller 

fluor, mellanrumsborstar samt vid behov med muntork (Klinge, 2010; Shi et al., 

2013). Avtagbara löständer ska plockas ut och rengöras. Munvård ska ske dagligen 

(Klinge, 2010), vid intubation eller andra problem bör munvården ske var tredje till 

fjärde timme (Shi et al., 2013).  

Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner har utvecklat en omvårdnadsteori som inte 

fokuserar på vad en sjuksköterska ska göra utan snarare på hur sjuksköterskan 

förvärvar sig omvårdnadskunskap (Grey, 2010). Hon menar att sjuksköterskan 

förvärvar sig kunskap på två sätt: akademiskt och genom erfarenhet. Skillnaden 

mellan den nyexaminerade ”novisa” sjuksköterskan och den erfarna ”expert” 

sjuksköterskan är att experten har mycket kunskap och framförallt erfarenhet vilket 

gör att hon/han kan fokusera på relevanta problem och kan använda sig av 

resurserna i sin omgivning medan den ”novisa” sjuksköterskan måste förlita sig på 

sin teoretiska kunskap. Benner menar att sjuksköterskan bör använda ordet 

välmående istället för hälsa då hälsa uppfattas som psykologisk och fysiologisk term. 

Välmående uppnås när patienten känner sig omhändertagen, känner tillit till sig 

själv, kroppen och andra (ibid).  

 

Ohälsa i munnen 

Patienter med andningsinsufficiens kan bli aktuella för intubation och 

ventilatorbehandling (Larsson & Rubertsson, 2012). Vid ventilatorbehandling blåses 

luft och syrgas ner i lungan med ett övertryck, detta kan hjälpa patienten både 

genom ett förbättrat gasutbyte och genom att underlätta andningsarbetet. Skälet till 

att intuberade patienter lätt utvecklar luftvägsinfektioner som till exempel VAP är att 

endotrachealtuben förhindrar den naturliga reningen och försämrar både 

infektionsförsvaret och sväljmekanismen i larynxregionen. Normalfloran i munnen 

består av grampositiva bakterier (Pace & McCullough, 2010). Om munhygienen inte 

sköts kan de gramnegativa bakterierna frodas och orsaka tillväxt av svamp och 

allvarliga infektionstillstånd hos patienten så som VAP och sepsis. Endotrachealtuben 

blir en tillväxtplats för bakterier och eftersom en intuberad patient inte själv kan 

svälja aspireras ofta bakterieinnehållande sekret som ansamlats ovanför 

endotrachealtubskuffen (Ibid). En intuberad patient kan inte heller stänga munnen 

helt då endotrachealtuben är i vägen (Gullbrandsen & Stubberud, 2009). Munnen 

blir då lätt torr på grund av avdunstning från munhålan till omgivningen, vilket torkar 
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ut munnens slemhinna. Slemhinnan kan då bli sårig, lättblödande och krustor kan 

bildas. När munnen blir torr sjunker pH-värdet och blir då mottaglig för karies och 

svamp. Karies och svamp bidrar till dålig andedräkt samt dålig smak i munnen. Allt 

detta orsakar smärta och lidande för patienten. 

Plack på tänderna och bakteriefloran i munnen kan lätt aspireras och utvecklas till 

VAP (Stonecypher 2010).  Genom frekvent munvård, där borstning av tänderna 

minst två gånger per dag ingår, kan risken för VAP minska till mer än hälften (Grap, 

Munro, Ashtiani & Bryant, 2003; Mori, Hirasawa, Oda, Shiga, Matsuda & Nakamura, 

2006). Genom att förebygga VAP kan vårdkostnaderna och risken för dödlighet 

minska. Användning av klorhexidin vid munvård av nyintuberade patienter kan 

minska antalet bakterier i munnen, vilket i sin tur minskar utvecklingen av VAP 

(Grap, et al., 2003). 

Evidensbaserad omvårdnad betyder att bygga vården bästa möjliga vetenskapliga 

grund genom medvetenhet och systematisk strävan, vilket i sin tur har stöd i svensk 

lag (SBU, u.å). Genom att tillämpa evidensbaserad omvårdnad byggs besluten på 

bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap som komplement till erfarenhetsbeprövad 

kunskap, allt i samråd med patient och vårdpersonal.  

Munvård ingår i rutinerna vid omvårdnad men det utförs på olika sätt och varierar i 

antal per dag (Soh, Ghazali, Soh, Raman, Abdullah & Ong, 2012). Ett standardiserat 

protokoll över munvården kan behövas, där borstning av tänderna och munsköljning 

av klorhexidin ingår. Det är även av vikt att sjukhusen tillhandahåller tandborste till 

patienterna samt tillgång på klorhexidin och tandkräm med fluor för att 

evidensbaserad munvård ska kunna genomföras. För att kunna göra så lika och väl 

genomförda bedömningar samt planera och följa upp behandlingen av munvård kan 

bedömningsinstrumentet Revised Oral Assessment Guide (ROAG) användas 

(Kunskapsguiden, 2011). ROAG är det munbedömningsinstrument som är reviderat 

och bedömt som användbart i Sverige, dock inte för intuberad patient (Andersson, 

2004).  

 

Riktlinjer för munvård vid en västsvensk intensivvårdsavdelning 

Enligt riktlinjerna (2014) vid en västsvensk intensivvårdsavdelning ska daglig 

inspektion av munhåla och svalg göras. Läppar, gom, insidan av kinderna, över- och 

underläpp, svalg, tunga och salivsekretion inspekteras. Ficklampa och munspatel ska 

användas och proteser tas ut före inspektion. Borstning av samtliga tandytor sker 

med mjuk tandborste och fluortandkräm morgon och kväll. Mellanrumsborste och 

tandsticka används vid rengöring mellan tänderna. På en intuberad eller 

tracheotomerad patient utförs munvården morgon och kväll.  Patienten ska vara 
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komfortabel och kufftrycket ska ligga 5-10mmHg över normalvärdet. Om 

subglottiskanal finns ska här aspireras med en 10ml spruta. Subglottiskanal är en 

kanal i endotrachealtuben som mynnar ovanför kuffen, där sekret som samlats 

ovanför kuffen kan aspireras.  Tänderna borstas med en extra mjuk tandborste med 

en tandkräm som inte inaktiverar klorhexidin (Hexident). Munnen ska sköljas med 

hexident 1mg/ml tills mun och svalg är rent. Tubläget skiftas en gång per dygn. 

Bitblock byts vid behov. Läpparna smörjs med Decubal. Munvården avslutas med att 

aspirera ur subglottiskanalen och kufftrycket återställs till normalvärde. Vidare 

uppmanas det att fukta slemhinnan ofta med vichyvatten/vanligt vatten. 

Saliversättningsmedel som Zendium Saliva gel eller Biotèn Oral balance ska användas 

frikostigt. Målet är att försöka hålla munslemhinnan fuktig (Ibid).  

Genom god munhygien på patienter som befinner sig på en intensivvårdsavdelning 

kan allvarliga tillstånd förebyggas som till exempel pneumoni och sepsis (Munro & 

Grap, 2004; Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Munvård på en intuberad patient kan 

vara svårt för sjuksköterskan att genomföra på grund av mekaniska och psykologiska 

hinder samt smärta i munhålan (Berry & Davidsson, 2006). Det är viktigt för 

sjuksköterskan att genom god munhygien motverka komplikationer, skapa ett 

välbefinnande och främja livskvalitén hos den intuberade patienten. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av 

munvård av intuberade intensivvårdspatienter. 

Metod  

Design 

Studien har en kvalitativ design och utfördes med en fokusgruppsintervju och 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys användes 

för att kunna skapa en förståelse och en uppfattning av berört ämne samt beskriva 

variationer och kunna identifiera likheter och skillnader i textinnehållet (Polit & Beck, 

2014; Granheim & Lundman, 2004). I den här studien användes en induktiv ansats 

för att analysera material som transkriberades från intervjun.  

Fokusgruppsintervju ger forskaren chansen att erhålla kunskap om ämnet som 

annars inte blir förstått då deltagarna kan tala om erfarenheter och intressen som 

annars inte hade kommit upp till ytan (Wibeck, 2010). I fokusgruppsintervjuer 

uppmanas deltagarna att dela med sig av sina tankar, erfarenheter och att jämföra 

dessa vilket gör att deltagarna själva utvecklar ämnen, utforskar djupet och ger sin 
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egen tolkning av det som diskuteras. Den här typen av intervju kan därför leda till en 

mer uttömmande intervju än separata individuella intervjuer (Ibid). 

Urval 

I studien användes ett ändamålsenligt urval (Henricson & Billhult, 2012). 

Informanterna informerades om studien muntligt på en arbetsplatsträff, skriftligt 

och via mail. Informanterna fick möjlighet att skriva upp sig på en deltagarlista vilket 

en av informanterna gjorde, resterande tre informanter anmälde sitt intresse på 

intervjudagen via avdelningschefen. 

Urvalet bestod av fyra intensivvårdssjuksköterskor från ett västsvenskt sjukhus.  

Inklusionskriterier för att få delta i fokusgruppsintervjun: 

 Specialistutbildad sjuksköterska inom intensivvård 

 Arbetat minst två år på en intensivvårdsavdelning 

Datainsamling 

Data samlades in under september 2014. Fokusgruppsintervjun bestod av ett tillfälle 

där fyra informanter medverkade. Samtliga informanter var kvinnor med mångårig 

erfarenhet av intensivvård. Intervjun pågick i cirka 40 minuter i ett avskilt 

konferensrum på det västsvenska sjukhuset. Intervjun spelades in på två telefoner 

där materialet sedan sparades ner på två olika datorer och transkriberades därefter 

ordagrant. Informanterna avidentifierades och representerades av siffrorna 1-4. 

Båda studenterna medverkade under intervjun som moderator respektive som 

observatör. 

Fokusgrupp är en intervjumetod som främjar interaktioner mellan människor och 

kan då skapa en diskussion om det avsedda ämnet (Wibeck, 2012). Fokusgrupp 

användes då interaktionen mellan informanterna ger en möjlighet att nå fördjupad 

kunskap om fenomenet samt om deltagarnas egna erfarenheter. I en fokusgrupp får 

deltagarna friheten att själva lyfta fram andra perspektiv av fenomenet som de 

finner är viktiga, vilka skulle kunna vara obekanta för moderatorn och observatören. 

Moderatorn startade upp fokusgruppsintervjun och styrde med ”lätt hand” 

diskussionen mot syftet samt såg till att alla i gruppen talade. Observatören såg till 

att hela frågeområdet täcktes samt antecknade vem som sa vad.  

Intervjun startades upp med ett patientfall (Bilaga A) för att lättare få igång 

diskussionen (Wibeck, 2010). När diskussionen höll på att avta ställdes öppna 

följdfrågor.  
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Bearbetning av data 

Intervjun spelades in för att sedan transkriberas och analyseras med en induktiv 

innehållsanalys enligt Granheim och Lundman (2004). Det transkriberade materialet 

lästes igenom ett flertal gånger, även av handledare, för att kunna utläsa budskapet i 

texten. När innehållet transkriberats togs meningsbärande enheter ut. De 

meningsbärande enheterna kondenserades för att göra texten kortare och mer 

lätthanterlig, men utan att tappa innehållet i texten. Den kondenserade texten 

abstraherades genom att innehållet lyftes till en högre logisk nivå och koder bildades 

utifrån innehållet. Koder med liknande innehåll bildade subkategorier och sedan 

kategorier. Dessa kategorier används i resultatet. 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Före munvården 
aspirerar vi ju ur 
subglottiskanalen på 
tuben 

Aspirerar ur 
subglottiskanalen 

Rutiner  Utförande 

Nä och jag menar de 
(usk) behöver ju 
ändå hjälp med 
sederingen, så jag 
tycker nog ändå 
man behöver hjälpa 
till 

Sjuksköterskan 
ska vara med vid 
munvård 

Tvärprofessionellt Samarbete Teamarbete 
och 
Kommunikation 

Etik 

Tillstånd söktes från Lokala etikprövningsgruppen vid sektionen för Hälsa och 

Samhälle, Högskolan i Halmstad och godkändes enligt diarienummer UI 2014-560. 

Berörd verksamhetschef tillfrågades om tillstånd för studien efter att ha fått muntlig 

samt skriftlig information i form av ett informationsbrev. Informanterna fick skriftlig 

och muntlig information om studien och efter detta fick de välja att delta. I samband 

med intervjun fick deltagarna skriva på informerat samtycke. 

Vid all forskning, där så är möjligt, är det av största vikt att informanterna ges 

möjligheten till informerat samtycke för att den enskilde ska ha möjlighet att ta 

ställning till risken för skada och risken för eventuellt integritets intrång (Helgesson, 

2006). Enligt Helgesson (2006) innebär ett informerat samtycke att informanten har 

fått så mycket information att en förståelse uppnåtts om vad studien kommer att 

handla om för att själv kunna ta ett beslut om att medverka eller ej. Det informerade 

samtycket gäller tillsvidare och informanten har när som helst möjlighet att dra sig 
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ur studien utan att behöva ge en anledning till forskaren. I den här studien värnades 

informanternas autonomi genom att deras identiteter och allt material som 

behandlades, behandlades konfidentiellt. Då intervjun utfördes i grupp kunde inte 

informanterna vara anonyma, därför gjordes överenskommelse att det som sades 

under intervjun skulle stanna där. Materialet förvarades inlåst under studiens gång 

och förstördes när studien var avslutad och godkänd av examinator. 

Resultat 

Efter att data bearbetades framkom sex kategorier: Prioritering, Risker, Teamarbete 

och Kommunikation, Utförande samt Patientperspektiv. 

Prioritering 

Informanterna menade att munvård på intuberade patienter prioriterades högt vid 

omvårdnaden av patienten men att patientens urakuta tillstånd måste tas om hand 

om först. Informanterna ansåg att det var viktigt med munvård men det var lätt att 

den bortprioriterades. Bortprioriteringen kunde bero på att det var för mycket 

runtomkring med undersökningar av patienten, att patienten var instabil i sin 

cirkulation och/eller respiration, och att patientens hälsa och överlevnad 

prioriterades i första hand eller att det var hög arbetsbelastning på avdelningen. 

”Det är så viktigt att prioritera för oss, vi måste göra det urakuta när det 

händer, men det är klart vi tänker ju alltid på munvård.” 

Det var viktigt för informanterna att planera och ligga ”ett steg före” vid patientens 

munvård. Eftersom munvård kräver närvaro av minst två personal, flera hjälpmedel 

kan behöva användas och eventuellt behov av sederande läkemedel, var planering 

”ett måste” vid munvård av intuberade patienter.     

Risker 

För att sjuksköterskan skulle kunna genomföra munvård på ett optimalt sätt 

utfördes ständigt riskbedömningar av patientens munstatus. Informanterna talade 

vid ett flertal tillfällen under intervjun om hur de tittade, kände och utvärderade 

patientens munstatus. Riskbedömningsinstrumentet ROAG fanns på avdelningen för 

att kunna bedöma palliativa patienters munstatus regelbundet. Det framkom dock 

av informanterna att de inte använde sig av något riskbedömningsinstrument vid 

bedömningen av munnen på patienten. 

Vid inspektionen inspekterade informanterna patientens tunga, slemhinnor, läppar 

och tänder samt efter trycksår av endotrachealtuben. De kunde då se om det fanns 
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rodnad, irriterade områden, beläggningar, lösa tänder, lättblödande områden eller 

sår i munnen.   

”Redan när man ”tubar” patienten ser man hur det ser ut i munnen liksom 

med slemhinnor om det är sprucket och rött eller om det blir värre efter 

intubationen, att det har spruckit i slemhinnorna och så.” 

Vid vissa tillfällen kunde det finnas hinder för att utföra munvård, till exempel 

patientens sjukdomstillstånd samt fysiska hinder som riskerade att patientens 

munvård försvårades eller helt uteblev. Informanterna uppgav att om en sond satt 

oralt kunde detta utgöra ett hinder då det blev svårt att se och komma åt ordentligt i 

munnen. Det fanns tillfällen då patienterna var så lättblödande eller hade en 

pågående blödning i munnen att denna blev ett hinder så munvård endast kunde 

bestå av att skölja munnen med vatten.  

Det fanns tillfällen då patienten riskerade att bli utan munvård, helt eller delvis, 

vilket kunde hända vid förflyttning från en annan vårdavdelning eller om 

sjuksköterskan kände sig rädd för att skada patient med dåligt munstatus. 

”Sen kan dom ha så dåligt tandstatus ibland att man nästan är rädd att man 

tar sönder tänderna.” 

De risker vid munvård som framkom av informanterna var bland annat risken att 

endotrachealtuben ”åkte ut” när den inte var fixerad vid tublägesbyte, att patienten 

aspirerar vid kräkning på grund av otillräcklig sedering, att patienten upplevde det 

obehagligt samt att tandpetare kunde brytas av och göra skada i munnen.  

”Det finns en risk att tuben åker ut när man ska byta över då den inte är 

tejpad.” 

Informanterna menade att det var viktigt att förebygga komplikationer som 

tillexempel VAP genom att ha huvudändan höjd i minst 30 grader och aspirera ur 

subglottiskanalen för att minska risken för aspiration. Det var också viktigt att 

inspektera huden där tejpen som fixerat endotrachealtuben suttit samt huden där 

endotrachealtuben ”legat an” för att uppmärksamma risken för eventuella trycksår. 

Patienternas tänder borstades i normala fall minst morgon och kväll för att undvika 

risken av att få beläggning på tänderna.   

”…det är jätteviktigt att man tittar här i mungipan (visar med handen) att 

det inte blir tryck där.” 

Teamarbete och kommunikation 

Informanterna uppgav att munvård på intuberade patienter skedde i ett samarbete 

som oftast innefattar sjuksköterska och undersköterska men kunde även involvera 
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tandsköterska, tandläkare och tandhygienist. Munvården måste utföras av minst två 

ur personalen varav en ska vara sjuksköterska som bland annat kan reglera 

sederingen för att göra det komfortabelt för patienten. Vid svårigheter kontaktades 

tandspecialister för att bedöma munstatus och för att patienten skulle kunna få 

bästa möjliga munvård. 

”däremot tycker jag att det blir lite komplicerat när patienten har bryggor 

och sånt i munnen...då får dom här specialisterna komma…” 

”Och sen kanske sedera lite mer.” (Innan munvården) 

”Ja ökar remifentanylet och ultivan kanske.” (Innan munvården) 

Dokumentation i patientjournal samt övervakningslista bidrar till att föra information 

vidare till de övriga i teamet kring patienten. Informanterna uppgav att det var först 

när något avvikande, som till exempel infektioner eller inflammationer, sågs som 

detta dokumenterades i patientjournalen. Genomförd munvård dokumenteras dock 

på övervakningslistan som tillexempel ”T” för tandborstning och ”F” för fuktning av 

mun och/eller läppar. Dokumentationen på övervakningslistan var endast en 

kvalitetssäkring på att munvården var utförd men beskrev ej patientens munstatus.  

”…T för tandborstning, har vi bytt så skriver vi det (tubläget), F för fukta, så 

ha vi ju, vi dokumenterar.” 

Informanterna upplevde att det oftast var undersköterskan som utförde stora delar 

av munvården. Undersköterskan klarade dock inte att utföra munvården på 

patienten helt ensam då sedering och analgetika reglerades av sjuksköterskan samt 

vid byte av tubläge då det krävdes två personer. Det är dock sjuksköterskans ansvar 

att munvården utförs samt genomförs korrekt.  

”Man måste vara två när man gör det här och en ska vara sjuksköterska.” 

 

Utförande 

Informanterna beskrev att om det under inspektion av munnen hittades tecken på 

komplikationer som till exempel svampbeläggning, torra spruckna slemhinnor/läppar 

så sattes åtgärder snabbt in. Åtgärderna kunde vara till exempel att återfukta 

munnen regelbundet eller medicinska som smärtlindring, sedering eller andra 

läkemedel. 

”Och sen vad det är för beläggning då kanske man får sätta in mycostatin.” 
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Vid munvård på intuberade patienter användes flera hjälpmedel. Ficklampa 

användes vid inspektion av munnen för att kunna bedöma patientens munstatus. 

Solrosolja och munslemhinnesalva mjukade upp och befuktade munslemhinnorna. 

För att fukta slemhinnor och lösa upp krustor användes vanligt kranvatten och 

vichyvatten. Specialtandborstar som kan borsta insida och utsida av tandraden 

samtidigt kunde vara ett hjälpmedel om patienten inte kunde gapa ordentligt. För 

att patienten inte skulle bita ihop och skada endotrachealtuben användes ett så 

kallat bitblock som låg mellan tandraden och byttes vid behov. Vid byte av bitblocket 

användes en spatel för att patienten inte skulle kunna bita ihop då bitblocket byttes 

samt vid munvården då bitblocket tillfälligt avlägsnades. När patienterna var extra 

känsliga i munnen användes muntork istället för tandborste. 

”…så att de inte biter i själva tuben utan direkt i ”tuggbussen” (bitblock) 

istället. Så det är ju något vid bytar vid behov, den kan bli kleggig och äcklig 

liksom av slemmet.” 

”Är dom lite lättblödande och så här får man vara lite försiktig då brukar vi 

ta ”tara-pinnen” (muntork).”  

Informanterna talade om flera rutiner som sjuksköterskan använde sig av vid 

munvård på intuberade patienter. Innan munvården påbörjades sederades och 

smärtlindrades patienten efter behov. Huvudändan höjdes till minst 30 grader, 

kufftrycket kontrollerades samt subglottiskanalen aspirerades, på de 

endotrachealtuber där subglottiskanal finns, för att minska risken för aspiration. 

Tänderna borstades morgon och kväll, efter tandborstningen användes 

klorhexidinlösning. Slemhinnorna fuktades oftast flera gånger per dag. Tubläget 

byttes från mungipa till mungipa en gång per dag för att motverka trycksår. När 

munvården avslutades aspirerades subglottiskanalen, kufftrycket kontrollerades och 

lungorna auskulterades för att kontrollera att endotrachealtuben inte kommit ur 

läge. 

”Sen när vi har borstat tänderna färdigt här så gör vi om samma procedur 

igen, kolla asså suger ur den där subglottis kanalen, kollar kufftrycket.” 

Sjuksköterskans patientperspektiv 

Informanterna uppgav att de vid utförandet av munvård gjorde detta utifrån 

patientens perspektiv. De menade att det är viktigt att se till så att patienten inte 

upplever det som obehagligt med munvård. Genom att öka sedering och/eller 

analgetika innan munvården påbörjades kunde sjuksköterskan säkerställa att 

patienten var komfortabel.  
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”Är det obehagligt så måste man sedera patienten, dom ska ju inte uppleva 

obehag av att man behöver hålla rent i munnen.” 

Om patienterna var ”lätt sederade” kunde patienterna ibland medverka genom att 

bland annat gapa större vid uppmaning, vilket tolkades som att patienten tyckte det 

var skönt att få munnen rengjord.  

Endotrachealtub samt sedering utgjorde ett hinder för att patienten skulle kunna 

kommunicera och samarbeta med sjuksköterskan vid munvård. Patienten hade 

därför svårt att uttrycka om det var besvärligt, vilket upplevdes som en svårighet vid 

munvården.   

”Alltså man, patienten kan inte själv vara med och medverka och tala om 

att det är smärtsamt men vi kan ju ändå uppfatta det som att man kan 

lindra för patienten liksom.” 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att ”belysa intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av 

munvård av intuberade intensivvårdspatienter” vilket besvarades genom en 

fokusgruppsintervju, vilken analyserades av en kvalitativ innehållsanalys (Wibeck, 

2010). Om syftet hade varit att generalisera resultatet till en större population hade 

en kvantitativ ansats varit att föredra. Genom att använda kvalitativ metod 

möjliggörs chansen att upptäcka kunskaper, tankar och erfarenheter av fenomenet 

(Ibid).  

Studenterna medverkade vid en provgenomgång av en fokusgruppsintervju med 

kurskamrater eftersom ingen av studenterna hade erfarenhet av metoden sedan 

tidigare. Innan starten av intervjun informerade moderatorn om valet av 

intervjumetodik och förklarade meningen med fokusgruppsintervju. Möjligen gick 

informationen om fokusgruppsintervjun inte fram vilket ledde till att interaktionen 

mellan informanterna blev lidande då de ibland ville involvera moderatorn samt 

observatören i diskussionen. Fokusgruppsintervjun innefattade fyra informanter 

vilka alla uppfyllde inklusionskriterierna. Under intervjun var det ibland svårt att 

hålla igång en diskussion vilket resulterade i korta meningar i analysmaterialet. En av 

informanterna kom sent samt var tvungen att lämna rummet vid ett tillfälle vilket 

störde diskussionen. Rummet där intervjun hölls var rektangulärt vilket underlättade 

då moderatorn och observatören kunde sitta en bit ifrån fokusgruppen för att inte 

störa interaktionen i fokusgruppen. 
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Resultatets validitet kan påverkas då det i fokusgruppsintervju kan uppstå 

grupptryck vilket kan påverka diskussionen i intervjun om medlemmarna inte vågar 

säga det de tänker (Wibeck, 2010). Ett eventuellt grupptryck motverkades genom att 

i början av intervjun påpeka att vad som sägs stannar informanterna emellan. Då 

informanterna hade mångårig erfarenhet av munvård på intuberade patienter kan 

detta styrka studiens validitet. Fler aspekter av fenomenet hade kunnat ses om 

informanterna varit en mer heterogen grupp med män och kvinnor som deltagare 

samt om de hade lång respektive kort erfarenhet av fenomenet. 

En kvalitativ innehållsanalys kan anpassas till olika syften, forskarens erfarenhet och 

vad som ska granskas (Granheim & Lundman, 2013). Resultatet blir mer 

sammanhängande och pålitligt ju bättre datamaterialet är och beroende på 

forskarens erfarenhet. Data kan analyseras utifrån dess manifesta eller latenta 

innehåll. Med manifest innehåll menas det innehåll som faktiskt sägs medan det 

latenta innehållet är en tolkning av vad deltagarna talar om. 

Vid analysen av datan är det viktigt att vara medveten om sin förförståelse i ämnet 

(Granheim & Lundman, 2013). Förförståelsen i studien bestod till hög del av 

teoretisk kunskap då studenterna inte hade praktisk erfarenhet av fenomenet. 

Bristen på praktisk förkunskap gjorde att studenterna kunde vara öppna för att 

upptäcka ny kunskap och få en djupare förståelse för fenomenet vilket är viktigt 

enligt Granheim och Lundman (2013). De båda handledarna i studien hade långvarig 

praktisk erfarenhet av att utföra munvård på intuberade patienter vilket gav en 

balans vid tolkning av meningsbärande enheter och kategorier. Detta styrker 

studiens validitet. 

Resultatdiskussion 

För att skapa ett gott välbefinnande och livskvalité hos intensivvårdpatienten är 

munvården en viktig del av omvårdnaden (Berry & Davidsson, 2006; Munro & Grap, 

2004). Enligt Yeung och Chui (2010) utförs munvård efter att livräddande åtgärder 

avslutats men är högt prioriterat (Ganz, Fink, Raanan, Asher, Bruttin, Nun & 

Benbinishty, 2009). Detta bekräftades av informanterna då omvårdnadsåtgärden 

munvård prioriterades högt efter det att patientens urakuta tillstånd åtgärdats. 

Informanterna kunde även se tecken till att patienterna uppskattade att få munnen 

rengjord genom att de ibland medverkade genom att öppna munnen vid munvård. 

Enligt Patricia Benner uppnås välmående när patienten känner sig omhändertagen 

och kan känna tillit till sin kropp och andra (Grey, 2010). Genom att utföra munvård 

av patienten kan patienten känna sig omhändertagen och känna tillit till personalen. 

Om inga hinder fanns borstades tänderna i regel morgon och kväll.  Enligt 

informanterna fuktades patienternas slemhinnor och läppar oftast flera gånger per 

dag. Enligt Shi et al. (2013) är detta en viktig basal åtgärd för att motverka torra, 
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strama, såriga slemhinnor och läppar samt för att undvika plack på tänderna. Genom 

att ofta fukta munnen, inspekterades patienternas munnar ofta vilket gjorde 

åtgärder snabbt kunde sättas in vid de första tecknen på komplikationer som till 

exempel svampinfektion. Vid snabbt insatta åtgärder kunde smärta och obehag, 

relaterat till munstatus, snabbt motverkas och lindras. 

Stor betydelse för att förhindra VAP är att minska risken för aspiration genom att 

avlägsna sekret ovanför endotrachealtubskuffen (Larsson & Rubertsson, 2012; di 

Filipo, Casini & dr Gaudio, 2011). Många åtgärder informanterna tog upp för att 

minska aspiration genomfördes rutinmässigt genom att huvudändan på sängen 

höjdes till minst 30 grader, kufftrycket kontrollerades samt aspiration ur 

subglottiskanalen både innan och efter munvården av patienten. 

Enligt riktlinjerna för munvård på den västsvenska intensivvårdsavdelningen ska 

hjälpmedel som tandsticka användas vid rengöring mellan tänderna för att motverka 

plackbildning (Lokala riktlinjer enligt västsvenskt sjukhus, 2014). Tandstickorna som 

erhölls på avdelningen var enligt informanterna sköra och kunde lätt gå sönder. 

Risken var då stor att tandstickan skulle kunna skada patienten i munnen eller glida 

ner i svalget, vilket medförde att tandstickor inte användes så ofta. Sjuksköterskorna 

bör kunna känna sig bekväma och säkra med att använda de hjälpmedel som 

tillhandahålls på avdelningarna.  

Borstning av tänderna och sköljning med klorhexidin vid munvård är fysiska och 

kemiska sätt att minska bakterietillväxten i munhålan (Grap, et al., 2003). Båda dessa 

metoder användes på den västsvenska intensivvårdsavdelningen där studien 

genomfördes.  

Informanterna uppgav att de försökte göra det så bekvämt för patienten som möjligt 

vid munvård genom att öka sedering och smärtlindring. Smärta i munnen samt 

konfusion kan leda till att patienten upplever munvården som en kränkning och kan 

då bli motsträvig (Berry & Davidsson, 2006). Viljan att patienten ska vara 

komfortabel under munvården visade att informanterna hade ett patientperspektiv 

med sig i sitt arbete med och runt patienten. Samtidigt kunde informanterna 

uttrycka att sederingen kunde utgöra ett hinder eftersom patienten inte kunde 

förmedla sig vid munvården.  

Informanterna upplevdes generellt följa de riktlinjer som gällde på deras klinik 

(Lokala riktlinjer enligt västsvenskt sjukhus, 2014). Vid speciella omständigheter som 

till exempel en pågående blödning i munnen eller lättblödande munslemhinnor 

avvek rutinerna från riktlinjerna.  

ROAG är det enda munbedömningsinstrument som är bedömt som användbart i 

Sverige (Andersson, 2004). Det innefattar inte intuberade patienter och det finns 

inget rekommenderat munbedömningsinstrument i klinikens riktlinjer. Något 
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evidensbaserat munbedömningsinstrument som kan användas på intuberade 

patienter har inte gått att hitta. Det kan vara ett hinder för optimal munvård för 

patienten då bedömningen och planeringen kan se olika ut beroende på vilken 

sjuksköterska som utför bedömningen. Används ett godkänt bedömningsinstrument 

blir bedömningarna mer likvärdiga och munvården får en högre kvalité 

(Kunskapsguiden, 2011; Yilsiz, Durna & Akin, 2012; Ganz, et al., 2009).   

Det framkom av informanterna att sjuksköterskan bör vara aktiv vid munvården av 

patienten för att bland annat kunna reglera sederingen för att göra det komfortabelt 

för patienten samt vid tublägesbyte, då det finns risk att endotrachealtuben hamnar 

ur läge. En sjuksköterska med specialistkompetens har inte bara en praktisk kunskap 

utan även en teoretisk kunskap om omvårdnad vilket Patricia Benner uttrycker 

(Grey, 2010). Därav är det viktigt att sjuksköterskan inte bara ägnar sig åt det 

medicinska utan även med vid omvårdnaden av patienten. Genom att rådfråga och 

involvera tandsköterska, tandläkare och tandhygienist vid svårigheter vid munvård 

kan sjuksköterskan öka kvalitén på munvården för att främja hälsa och motverka 

ohälsa hos patienten.  

En rädsla som fanns hos informanterna var att endotrachealtuben skulle komma ur 

läge vilket skulle kunna vara livshotande. Samma rädsla återfinns i studien av Yeung 

och Chui (2010) där de beskriver att sjuksköterskorna upplever en rädsla över att 

tuben ska komma ur läge vid munvården och att munvården då skulle kunna bli 

lidande. Detta kan vara en stark anledning till att vara minst två personal vid 

munvården så att en kan fixera tuben med händerna och den andra utföra 

munvården på patienten. 

Vanligen dokumenterades endast avvikande munstatus i journalen och utförandet av 

munvården noterades på övervakningslistan. För att säkerställa en säker vård är det 

viktigt att dokumentera patientens munstatus för att vidarebefordra viktig 

information om patienten till de övriga i teamet. Informatik utgör en av de sex 

kärnkompetenserna för sjuksköterskan där dokumentation är en viktig punkt för att 

utföra och vidarebefordra nödvändig information för att säkerställa god vård (Qsen, 

2012). 

Informanterna hade bred kunskap och mångårig erfarenhet av att genomföra 

munvård av intuberade intensivvårdspatienter vilket troligtvis innebar att alla 

informanterna är ”expert”-sjuksköterskor enligt Patricia Benners teori (Grey, 2010). 

Detta gjorde att de kunde fokusera på relevanta problem genom att utvärdera 

bedömningen av munnen och sätta in åtgärder. 

När de kliniska riktlinjerna på det västsvenska sjukhuset granskades framkom det att 

riktlinjerna var svagt evidensbaserade, eftersom de bland annat saknar 

evidensbaserade aktuella referenser. Vidare saknas beskrivning av de risker som kan 
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förekomma vid munvård av intuberad patient, till exempel allvarlig blödning. 

Patientperspektivet bör beskrivas tydligare, eftersom åtgärder om patienten visar 

obehag och svårigheter vid kommunikationen före och under munvården saknas. 

Vården ska i största möjliga mån bygga på en medvetenhet och strävan efter den 

senaste vetenskapliga forskningen i kombination med klinisk erfarenhet (SBU. u.å; 

SFS 1998:531). Därför bör riktlinjerna revideras för att uppnå en högre grad av 

evidens. 

Konklusion 

I studien belystes intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av munvård av intuberade 

patienter. Det framkom att inget validerat bedömningsinstrument finns att tillgå på 

avdelningen samt att riktlinjerna endast hade svag evidens. Informanterna har en 

bred kunskap och erfarenhet och utgick från ett patient- samt 

omvårdnadsperspektiv, de beskrev även vilka risker som finns med att utföra 

munvård.  De ansåg vidare att det är viktigt att sjuksköterskan är aktiv tillsammans 

med undersköterskan eftersom sjuksköterskan är ansvarig för patientens munhälsa 

och säkerhet. Vid svårigheter att utföra munvården konsulteras specialister inom 

tandvård. 

Vidare forskning bör leda till ett bedömningsinstrument för munvård anpassat för 

intuberade patienter på en intensivvårdsavdelning samt evidensbaserade riktlinjer 

för munvård på det västsvenska sjukhuset. Om ett bedömningsinstrument för 

munvård av intuberade patienter tas fram kan kvaliteten på vården höjas och öka 

välbefinnandet hos den intuberade intensivvårdspatienten. 
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Bilaga A 

Case munvård: 

Agda född 1935 inkom till infektionskliniken från hemmet med en sepsis. Tidigare sjukdomar är 

sjögrens syndrom, hjärtsvikt, förmaksflimmer och TIA. Agda är vital för sin ålder. 

Agda försämras och tas över till IVA. Vid ankomst till IVA orkar hon inte med andningsarbetet och 

beslut tas om intubering. För att tolerera tuben behöver Agda ha en lätt sedering, hennes 

medvetande är därför fluktuerande.  Agda är cirkulatoriskt stabil. 

Efter två dagars intubering tar du följande munstatus på Agda: 

Röst: går inte att utvärdera 

Läppar: Torra, spruckna 

Munslemhinnor: Röda, torra, områden med beläggning 

Tunga: Inga papiller, röd torr, beläggning 

Tandkött: Svullet, rodnat, lätt blödande vid munvård 

Tänder och implantat: Beläggning 

Protes: Har ingen 

Saliv: Munspegel glider inte alls 

Sväljning: går inte att utvärdera 

 

 

Hur är dina tankar kring Agdas munvård? 
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