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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Studier har visat att i den dagliga omvårdnaden av äldre hjälpberoende personer 

är munvården ofta försummad. Vårdpersonal utför det mesta av munvården inom 

äldreomsorgen, men sjuksköterskor har det yttersta ansvaret för omvårdnad inom hälso- och 

sjukvården och har därmed en viktig roll i att de äldre vårdtagarnas behov av munvård 

tillgodoses.   

Syfte: Att beskriva vårdpersonals erfarenheter av munvård till äldre.  

 

Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats gjordes och tio vetenskapliga artiklar 

inkluderades till resultatet efter kvalitetsgranskning. Analysen gjordes enligt Fribergs 

femstegsmodell.   

 

Resultat: Vårdpersonalens erfarenheter var att prioritering av munvård i omvårdnaden, 

tydliga riktlinjer och rutiner, kunskap och kompetens samt samarbete och tillgång till tandvård 

var viktigt för upprätthållandet av munvård. Vårdtagarnas vilja och förmåga att medverka vid 

munvård samt vårdpersonalens attityder och bemötande påverkade genomförandet av daglig 

god munvård.  

 

Slutsats: Munvård bör ingå i omvårdnadsarbetet som en prioriterad uppgift med tydliga 

riktlinjer, rutiner och ansvarsfördelning. Förfarandet av munvård kan vidareutvecklas genom 

förbättrad utbildning, omvårdnadsdokumentation med strukturerad munbedömning som 

stöd för munvårdsplan och kvalitetsbedömning av utförd munvård. Genomförandet av 

munvård kan även vidareutvecklas genom resursplanering, engagemang, samarbete och 

kommunikation mellan vårdpersonal.  

 

Nyckelord: munvård, äldre, vårdpersonal, erfarenheter och kvalitativ  
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Summary 
 

Background: Studies have shown that in the daily care of elderly, oral care is often neglected. 

Healthcare professionals perform most of oral care for elderly, but nurses have the ultimate 

responsibility for caregiving in the healthcare and thereby an important role in the older 

residents' needs of oral care.   

 

Aim: To describe healthcare professionals experience of oral care to elderly.  

 

Method: A literature review with qualitative approach was conducted and ten scientific 

articles were included into the result after the quality review. The analysis was conducted by 

the five steps model of Friberg. 

 

Results: The experience of healthcare professionals was that the priority of oral care in 

nursing, clear guidelines and procedures, knowledge and skills, cooperation and access to 

dental care was important for the maintenance of oral care. The willingness among the elderly 

and their ability to participate in the performance of oral care as well as healthcare 

professionals' attitudes and behavior affected the implementation of daily oral care.  

 

Conclusion: Oral care should be part of the daily care as a priority task with clear guidelines, 

procedures and responsibilities. The process of oral care can be developed further through 

improved education, documentation based on structured assessment to support oral care plan 

and quality assessment of performed oral care. Oral health care can also be enhanced through 

resource planning, commitment, cooperation and communication between health 

professionals. 

 

Keywords: oral healthcare, elderly, healthcare professionals, experience and qualitative   
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Inledning 

 

Antalet äldre ökar i Sverige och allt fler äldre har egna tänder, med tillägg av kronor, 

broar, delproteser eller implantat. Äldre personer tappar inte sina tänder på grund av 

ålder men med ökande ålder ökar risken för tandsjukdomar och därmed behovet av 

munvård (Wårdh, Jonsson, & Wikström, 2012). I omvårdnaden av äldre personer 

glöms ofta munvården bort och den kan även vara svår att utföra för anhöriga och 

vårdpersonal. Om munvård uteblir ökar risken att utveckla sjukdomar i munhålan 

vilket kan leda till negativ påverkan på den allmänna hälsan, försämrat näringsstatus 

och lidande för vårdtagaren (Strömberg, Holmén, Hagman Gustavsson, Gabre, & 

Wårdh, 2013). World Health Organization (2002) rekommenderar en ökad 

prioritering av tand- och munvård för äldre och särskilt utsatta grupper.  

 

Sjuksköterskors arbete styrs utifrån en holistisk helhetssyn och god munhygien är av 

stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskor har huvudansvar för 

omvårdnad inom hälso- och sjukvården och vårdpersonalen är ansvarig för att bistå 

med munvård. Teoretiskt vet vårdpersonal av alla kategorier att god omvårdnad 

omfattar munvård, men denna kunskap betyder inte alltid att munvård ges (Wårdh, 

Hallberg, Berggren, Andersson, & Sörensen, 2000). De allvarligaste munproblemen 

har registrerats hos äldre med stort omvårdnadsbehov och där det dagliga 

omvårdnadsansvaret vilar på vårdpersonalen (Strömberg, Hagman Gustavsson, 

Holmén, Wårdh, & Gabre, 2012).   
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Bakgrund 

Omvårdnad och munvård 

 

Omvårdnad utgår från en helhetssyn på människan och har som mål att främja hälsa 

och välbefinnande. Hälsa är ett tillstånd som rör hela människan och upplevelsen av 

hälsa är unik och påverkar välbefinnandet. Målet för hälso- och sjukvården är god 

hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 

1982:763). Det innebär bland annat att tillgodose vårdtagarens behov av trygghet, 

kontinuitet och säkerhet i vården. Sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom, återställa och 

bevara hälsa och lindra lidande. Enligt International Council of Nurses etiska kod för 

sjuksköterskor har varje sjuksköterska ett etiskt och moraliskt ansvar för sina 

bedömningar och beslut (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I omvårdnadsarbetet 

ska vårdtagarens resurser tillvaratas och hänsyn tas till hur livsstilsfaktorer kan 

påverka hälsa och ohälsa. All omvårdnad bör bygga på ett personcentrerat 

förhållningssätt och multiprofessionellt teambaserat arbete (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Omvårdnaden ska bygga på värdighet, integritet och respekt för det sårbara och så 

långt det är möjligt planeras och genomföras i samråd med vårdtagaren (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Att vara lyhörd för den enskilde vårdtagarens behov och 

önskningar och att följa lagar och regler ställer krav på vårdpersonalen. I vårdandet 

skapas relationer och möten bör karakteriseras av öppenhet, dialog, trygghet och 

delaktighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Omvårdnad är en vetenskap men 

också en färdighet, nämligen den intuition vårdpersonalen har att handla korrekt i 

olika situationer. Förmågan till etisk medvetenhet och att agera utifrån denna 

medvetenhet är viktigt. Tillsammans med evidensbaserad omvårdnadskunskap utgör 

denna kunskap och kompetens grunden för all god omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Munnen är ett känsligt och intimt område och att få 

utföra munvård till en annan människa är ett förtroende som ska behandlas med 

respekt.  

 

I de nationella riktlinjerna för vuxentandvård (Socialstyrelsen, 2011) fastställs att 

daglig rengöring med tandborste och fluortandkräm av munhåla och tänder är en 

förutsättning för att bevara god munhälsa. Dessa riktlinjer gäller munvård hos alla 

vuxna oavsett ålder och boendeform. Varje vårdtagare har rätt till munvård minst två 

gånger per dag och det ingår i vårdpersonalens arbetsuppgifter att hjälpa de vårdtagare 

som inte själva klarar av att sköta sin munhygien (Socialstyrelsen, 2011). Munvård till 

hjälpberoende äldre kan vara svår att utföra för vårdpersonal. Enligt Coker, Ploeg, 

Kaasalainen, & Fisher (2013) innebär begreppet munvård till hjälpberoende äldre att 

känna till vårdtagarens allmänna hälsotillstånd och munstatus, att inspektera 

munhålan, ta bort plack, rengöra munnens vävnader och tänder med hjälp av 

fluorprodukter samt upprätthålla fuktiga vävnader i munnen.  
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I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår bland annat att bedöma munhälsan, planera 

åtgärder, informera, undervisa och följa upp det munvårdsarbete som utförs av vård- 

och omsorgspersonalen samt att dokumentera, upprätta vårdplan och samverka med 

tandvården (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskans arbete ska präglas 

av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det 

innebär bland annat att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad 

och att använda omvårdnadsvetenskaplig kunskap i det praktiska vårdarbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). ROAG, Revised Oral Assessment Guide, är ett kliniskt 

användbart munbedömningsinstrument för att upptäcka problem i munnen på ett 

tidigt stadium. Det ger även stöd för genomförande av systematiska och fortlöpande 

munbedömningar så att lämpliga åtgärder kan noteras och vidtas (Andersson, 

Hallberg, & Renvert, 2002).  

 

Människans grundläggande behov 

 

Munvård är en del av den dagliga omvårdnaden (Henderson, 1966) och patientvården 

har sina grundläggande rötter i de grundbehov som människan har. ”Sjuksköterskans 

uppgift är att hjälpa individer sjuka eller friska till en god hälsa, tillfrisknande eller en 

fridfull död” (Henderson, 1982, s 10). Sjuksköterskan måste vara medveten om 

människans grundläggande behov och när människan inte kan utföra sin personliga 

omvårdnad är det sjuksköterskans uppgift att identifiera och hjälpa till med 

utförandet. God munvård är en bekräftelse på god omvårdnad (Henderson, 1966).  

Vidare är god munhygien av stor betydelse för hälsa och välbefinnande hos sköra äldre 

personer som inte kan sköta sin hygien och munvård själva och som är helt beroende 

av sjuksköterska och vårdpersonal. Henderson skriver att omvårdnaden skall vara 

individuell och göra så att vårdtagaren kan leva sitt dagliga liv så normalt som möjligt. 

Att borsta tänder är en enkel sak för de flesta människor, men att göra munvård på en 

sjuk person är svårt och kan vara farligt om vårdtagaren till exempel sväljer fel och får 

vätska i lungorna. Varje sjuksköterska bör kunna utföra munvård på ett effektivt sätt 

till en sjuk och hjälplös vårdtagare (Henderson, 1966). Sjuksköterskan bör också få 

familj och närstående införstådda i vårdtagarens behov och göra dem delaktiga i det 

stöd som behövs. En personlig vårdplan är en förutsättning för att hjälpa vårdtagaren 

på bästa sätt. Vårdplanen måste vara konstruerad efter vårdtagarens individuella 

behov och inte efter rutiner på någon avdelning där vårdtagaren vårdas (Henderson, 

1966). Virginia Henderson (1897–1996) var bland de första som lade grunden till 

dagens omvårdnadsteorier som används i sjuksköterskeutbildningar och hennes syn 

på omvårdnaden ligger till grund för ICN (International Council of Nurses) etiska kod 

för sjuksköterskor.  
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Munhälsa och sjukdomar i munnen 

 

Munnen har stor betydelse genom hela livet. Via munnen får vi i oss vätska och näring. 

Med munnen kommunicerar vi med andra, sjunger, skrattar och ler. Munhälsan har 

betydelse för den allmänna hälsan och tvärtom. Mottagligheten och känsligheten för 

att utveckla sjukdomar i munnen blir större med stigande ålder (van der Putten, de 

Visschere, van der Maarel- Wierink, Vanobbergen, & Schols, 2013). Ett antal allmänna 

sjukdomar kan negativt påverka munhälsan. Exempel på sådana sjukdomar är 

demens, stroke, Parkinson, reumatism, depression, diabetes, hjärt- och 

lungsjukdomar och tumörsjukdomar (Andersson, 2006). Det gäller även psykisk 

utvecklingsstörning och psykiska sjukdomar samt inopererade organ (Andersson, 

2006). Vid sjukdom och funktionshinder kan svårigheter i den dagliga livssituationen 

för en äldre person innebära att munnens skötsel inte uppmärksammas. Det är viktigt 

att munhälsan sköts för att inte få ett extra handikapp i form av tuggproblem eller 

smärta i munnen (Borreani, Jones, Scambler, & Gallagher, 2010). Muntorrhet är 

besvärande och kan orsakas av många sjukdomar och olika läkemedel som minskar 

salivproduktionen (Ambjörnsen, & Axéll, 2001). Äldre människor med flera 

sjukdomar, ett försämrat allmäntillstånd, en medicinering som ger muntorrhet och 

bristande initiativförmåga att själva efterfråga munvård löper stor risk för en kraftigt 

försämrad munhälsa om munvård uteblir (van der Putten, de Baat, de Visschere, & 

Schols, 2014, Wårdh et al., 2012).  

 

Munhälsan spelar en stor roll för hur en omvårdnadsberoende person upplever sitt 

välbefinnande då det vid svåra sjukdomar samt vid vård i livets slut är vanligt med 

olika besvär i från munhåla och svalg (Strang, 2012). Den största generella riskfaktorn 

för att utveckla sjukdomar i munhålan är bristande munhygien där bakterier tillåts 

föröka sig och bilda plack (van der Putten et al., 2014). Det handlar om sjukdomar så 

som karies, tandköttsinflammation, inflammation i munslemhinnan och tandlossning 

samt svampinfektion munhåla och svalg (van der Putten et al., 2013). Sjukdomar i 

munnen och dålig munhälsa påverkar livskvalitén och kan leda till obehag och smärta 

i munnen, försämrat näringsstatus, allmän ohälsa och försvagat immunsystem 

(Strömberg et al., 2013). Dålig munhälsa kan påverka andra sjukdomar negativt och 

det kan även leda till sjukdomar som t.ex. hjärt- och kärlsjukdom och 

lunginflammation (Shay, 2002). Tidigare var hela tandproteser vanligt, men 

tandlossning har i dag förskjutits upp i allt högre ålder och äldre personer med 

naturliga tänder har ökat och löper stor risk att utveckla karies, vilket ställer högre krav 

på vårdpersonal och anhöriga som hjälper till vid munvård (Strömberg et al., 2013).   
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Samarbete mellan tandvården och omvårdnadsprofessionen 

 

En lag om särskilt tandvårdsstöd för äldre med omfattande omvårdnadsbehov och 

personer med funktionsnedsättningar trädde i kraft år 1999 i Sverige. Den innebär 

nödvändig tandvård till sjukvårdsavgift och kostnadsfri munhälsovårdsbedömning i 

hemmet samt gratis teoretisk och praktisk munvårdsutbildning till vårdpersonalen 

(Socialstyrelsen, 2013). För att få tillgång till tandvårdsstödet krävs ett intyg från 

ansvarig sjuksköterska eller från biståndshandläggare (Hagman-Gustafsson, Holmén, 

Strömberg, Gabre, & Wårdh, 2008). Många äldre som har rätt till tandvårdsstöd 

känner inte till reformen och långt ifrån alla berättigade individer erhåller 

munhälsobedömning (Hagman-Gustafsson et al., 2008). I Sverige har uppdelningen 

mellan tandvården och hälso- och sjukvården haft en lång tradition. Utbildningarna 

har varit uppdelade i omvårdnad och odonotologi vilket har medfört att kunskapen och 

yrkesutövandet stannat kvar i de olika verksamheterna (Wårdh, 2006). Forskning har 

påvisat att sjukdomar kan få symtom i munnen och sjukdomar i munnen kan utveckla 

symtom i någon annan del av kroppen (van der Putten et al., 2014). Detta ställer krav 

på att samarbetet mellan tandvården och omvårdnadsprofessionen fungerar väl. All 

vårdpersonal bör involveras i kontakterna med tandvården och ansvarig sjuksköterska 

har ett särskilt ansvar för att sådana kontakter upprättas (Wårdh, 2006). 

Undersköterskor och vårdbiträden som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter 

räknas också som hälso- och sjukvårdspersonal och har ett personligt yrkesansvar för 

hur han eller hon utför sitt arbete (Socialstyrelsen, 2004). Termen vårdpersonal 

hänvisar till sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal, men en åtskillnad görs 

mellan de två yrkesrollerna när det är relevant att diskutera skillnaden av dem i vården.  

 

Motiv till studien 

 

Studier har visat att den växande gruppen äldre personer med stort omvårdnadsbehov 

inte får den hjälp med munvård de behöver och har rätt till (Strömberg et al., 2012; 

Wårdh et al., 2012). Vårdpersonal som har lite eller ingen formell utbildning i munvård 

utför det mesta av den dagliga munvården inom äldreomsorgen (Wårdh et al., 2012). 

Det är viktigt att finna lösningar för de munhälsoproblem som kan förväntas öka i takt 

med att andelen äldre i befolkningen ökar i hela världen (World Health Organization, 

2002). För att få en bättre förståelse för detta betydelsefulla omvårdnadsarbete är det 

viktigt att veta vilka erfarenheter vårdpersonal har om munvård till äldre.  
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Syfte 

 

Att beskriva vårdpersonals erfarenheter av munvård till äldre.  

 
 

Material och metod 

Design 

 

För att sammanställa relevant forskning inom valt ämnesområde genomfördes en 

litteraturöversikt av kvalitativa artiklar. En kvalitativ design användes för att få en ökad 

förståelse för vårdpersonals erfarenheter av munvård till äldre (Henricson & Billhult, 

2012).  Induktiv ansats användes i analysen, vilket innebär att analysen görs så 

förutsättningslöst som möjligt utifrån innehållet i artiklarnas resultat (Priebe & 

Landström, 2012).   
 

Urval och datainsamling 

 

Litteratursökningen utfördes i databaserna CINAHL, MEDLINE och Dentistry and 

Oral Sciences Source som finns tillgängliga på EBSCOhost. CINAHL och MEDLINE är 

databaser som är inriktade på omvårdnad och medicinsk forskning (Karlsson, 2012). 

Databasen Dentistry and Oral Sciences Source är inriktad på forskning om tand- och 

munvård. I samtliga databaser gjordes förvalen engelskt språk och publiceringsår 

2001-2016. I CINAHL och Dentistry and Oral Sciences Source förvaldes ”peer review”. 

Den funktionen är ej tillgänglig i MEDLINE. Artiklar funna i MEDLINE söktes därför 

också i Google Scholar, för att där se om artiklarna genomgått referee bedömningar, 

det vill säga genomgått vetenskaplig granskning (Karlsson, 2012, Wallengren & 

Henricsson, 2012). I CINAHL och MEDLINE förvaldes personer över 65 år vilket inte 

går att göra i Dentistry and Oral Sciences Source utan där fick urvalet för personer över 

65 år ske manuellt. Förutom förvalen var inklusionskriterierna att artiklarna var 

primärkällor, vetenskapligt granskade och att det framkom att studierna fått ett etiskt 

tillstånd. Exklusionskriterier var student- och pilotstudier, artiklar med mixad metod 

samt artiklar som inte svarade mot syftet för denna litteraturöversikt. I 

sökningsprocessen användes de booleska termerna AND samt OR och trunkering (*) 

för att sätta sökorden i samband till varandra och för att få med böjningsformer av de 

valda sökorden (Östlundh, 2012). Samtliga sökorden som användes var oral health 

care, oral health, oral hygiene, dental health, dental care, oral care, mouth hygiene, 

elder*, aged, older, geriatric, healthcare professional*, caregiver*, nurs*, experience*, 

perception*, perspective*, attitude*, view*, qualitative, focus group*, narrative*, 

interview*, phenomenol*, grounded theory (se bilaga 1). 
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Sammanlagt gjordes tre artikelsökningar, se sökhistorik (bilaga 1). Den första 

artikelsökningen gjordes med samtliga förval och samtliga sökord och med 

publiceringsåren 2006-2016. Den sökningen gav sammanlagt 69 artiklar från de tre 

databaserna. Efter att ha läst alla artiklars titel, sammanfattning och syfte, återstod tio 

relevanta artiklar. Samtliga artiklar lästes igenom och två artiklar exkluderades. En 

artikel exkluderades på grund av mixad metod som design och en annan artikel på 

grund av att den inte överensstämde med syftet för denna litteraturöversikt (se bilaga 

1:1). Den andra artikelsökningen gjordes med färre sökord men med samtliga förval 

och med publiceringsåren 2006-2016. I CINAHL och MEDLINE användes 

ämnesorden ”oral health care” och ”qualitative” och synonymer på dessa sökord samt 

sökord för olika kvalitativa metoder. I Dentistry and Oral Sciences Source användes 

sökorden ”oral health care”, ”healthcare professional*” och ”qualitative” och 

synonymer på dessa sökord samt sökord för olika kvalitativa metoder. Den andra 

artikelsökningen gav sammanlagt 1124 artiklar från de tre databaserna. Efter att ha läst 

alla artiklars titlar och vid relevant titel även sammanfattning och syfte återstod ändå 

samma antal (åtta) identiska artiklar som vid första artikelsökningen (se bilaga 1:2). 

Den tredje och slutliga artikelsökningen gjordes med samtliga förval och samtliga 

sökord och med publiceringsåren 2001-2016. Denna artikelsökning resulterade i 

sammanlagt 165 artiklar från de tre databaserna. Efter att ha läst alla artiklars titlar, 

sammanfattningar och syften och tagit bort dubbletterna återstod sammanlagt tio 

vetenskapliga studier som överensstämde med syftet för litteraturöversikten (se bilaga 

1:3).   

 

De vetenskapliga studier som valdes och ingår i resultatet har kvalitetsgranskats med 

det granskningsprotokoll som tagits fram av Hälsohögskolan, avdelningen för 

omvårdnad (bilaga 2). Artiklarna granskades först enskilt och därefter gemensamt. De 

artiklar som hade fyra av fyra kvalitetskriterier uppfyllda i första delen av 

granskningsprotokollet och minst sex av åtta kvalitetskriterier i andra delen av 

granskningsprotokollet ansågs hålla tillräckligt hög kvalitet för att ingå i 

litteraturöversikten (se bilaga 2). De granskade artiklarna med kompletta referenser 

har redovisats i en artikelmatris (bilaga 3).   
 

Dataanalys 

 

Dataanalysen genomfördes enligt Fribergs femstegsmodell (2012a). I steg ett lästes de 

valda artiklarna igenom flera gånger för att få en djupare förståelse av innehållet och 

därefter diskuterades artiklarnas resultat gemensamt. I steg två översattes artiklarnas 

resultat. De viktigaste fynden i varje artikels resultat identifierades och granskades i 

relation till syftet för litteraturöversikten. I steg tre färgmarkerades meningsbärande 

enheter från varje artikels resultat och sammanfördes till ett word dokument för att få 

en översikt. Meningsbärande enheter valdes ut, först enskilt och därefter diskuterades 

fynden gemensamt. I steg fyra kontrasterades artiklarnas huvudfynd mot varandra för 

att upptäcka likheter och skillnader. Likheter markerades och sorterades och 
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grupperades efter innehåll som handlade om samma sak. Grupperna med huvudfynd 

gavs lämpliga rubriker och nya övergripande underkategorier formulerades och 

sammanställdes på ett pappersark. I steg fem beskrevs och sammanställdes artiklarnas 

huvudfynd utifrån de nya övergripande underkategorierna som framkom under 

analysen. Innebörden i underkategorierna och huvudkategorierna presenterades 

sedan med text som stöder innebörden i resultatet och med referenser till de 

analyserade artiklarna.  

 
 

Etiska överväganden 

 

En litteraturöversikt behöver inget etiskt godkännande, men etiska överväganden ska 

göras (Kjellström, 2012) och de riktlinjer för god medicinsk forskning som getts ut av 

Vetenskapsrådet ska följas (Forsberg & Wengström, 2015).  Etisk forskning ska ha ett 

väsentligt värde för samhället, professionen samt individen och kunskap från 

forskningen ska kunna komma till användning (Kjellström, 2012).  

 

Etiska diskussioner har förts både innan och under arbetets gång. Fusk och 

ohederlighet, t.ex. förfalskning, förvrängning, plagiat eller utebliven källhänvisning får 

inte förekomma. Alla källor har noggrant angivits för att undvika plagiat. Etiska 

diskussioner har även förts angående urvalet av artiklar. Endast vetenskapliga studier 

som har tillstånd från etisk kommitté har inkluderats i denna litteratursökning 

eftersom forskning som studerar människor ska ha ett etiskt övervägande så att 

personerna som deltar i studien inte utnyttjas eller far illa. Detta för att skydda den 

enskilda människan som är med samt ha respekt för människovärdet.  

 

Förförståelse inom valt ämnesområde finns relaterat till mångårig yrkeserfarenhet och 

anhörigvård. Därför har en reflektion över förförståelsen föregått analysen av data för 

att uppnå ett så objektivt förhållningssätt som möjligt.  
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Resultat 

 

I analysen av artiklarna utifrån syftet att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av 

munvård till äldre framkom och identifierades två huvudkategorier; organisatoriska 

förutsättningar för munvård samt vårdtagares och vårdpersonalens inställning till 

munvård och olika underkategorier till huvudkategorierna, (se Tabell I).   

 

Tabell I. Sammanställning av huvudkategorier och underkategorier. 

 
Huvudkategorier Underkategorier 

 

Organisatoriska förutsättningar för munvård Erfarenheter av att prioritera munvård  

Erfarenheter av fastlagda riktlinjer och rutiner  

Erfarenheter av utbildning och kompetens  

Erfarenheter av tillgång till tandvård 

 

Vårdtagares och vårdpersonals inställning till 

munvård 

Erfarenheter av vårdtagares vilja och förmåga att 

medverka 

Erfarenheter av vårdpersonals attityder och 

bemötande 

 

 

Organisatoriska förutsättningar för munvård 

 

Vårdpersonalens erfarenheter var att organisatoriska förutsättningar för munvård som 

innebär prioritering av munvård i omvårdnaden, tydliga riktlinjer och rutiner, kunskap 

och kompetens samt samarbete med och tillgång till tandvård var viktigt för 

upprätthållandet av munvård.  

 

Erfarenheter av att prioritera munvård 

 

Vårdpersonalens erfarenheter var att genomförande av munvård oftast hade låg 

prioritet i omvårdnadsarbetet trots erfarenheter av att munhälsan påverkade den 

allmänna hälsan och välbefinnandet hos de äldre vårdtagarna (Andersson, 

Nordenram, Wårdh, & Berglund, 2007; de Mello, & Padilha, 2009; Paulsson, 

Söderfeldt, Nederfors, & Fridlund, 2002; Reis, Marcelo, da Silva, & Leles, 2011; Sonde, 
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Emami, Kiljunen, & Nordenram, 2011; Tham, & Hardy, 2013; Unfer, Braun, Ferreira, 

Ruat, & Batista, 2012; de Visschere, de Baat, de Meyer, van der Putten, Peeters, 

Söderfeldt, & Vanobbergen, 2015). Det tog tid för vårdpersonalen att hjälpa människor 

som var långsamma och som inte förstod vad som hände (Wårdh, Hallberg, Berggren, 

Andersson, & Sörensen, 2003; Sonde et al., 2011). Vårdpersonalen ansåg att munvård 

var den svåraste och nästan mest tidskrävande arbetsuppgiften i omvårdnaden 

(Lindqvist, Seleskog, Wårdh, & von Bültzingslöwen, 2013). Daglig munvård ansågs ha 

låg prioritet jämfört med till exempel sårvård och hantering av mediciner som 

uppfattades vara viktigare (Lindqvist et al., 2013; Paulsson et al., 2002; Unfer et al., 

2012). Vårdpersonalen menade att munvård fick prioritet endast i fall av akuta 

munproblem (de Visschere et al., 2015).  

 

Vårdpersonalens erfarenheter var att munvården till äldre vårdtagare var försummad 

och eftersatt främst på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning (Andersson et al., 

2007; Lindqvist et al., 2013; de Mello, & Padilha, 2009; Paulsson et al., 2002; Reis et 

al., 2011; Sonde et al., 2011; Tham, & Hardy, 2013; Unfer et al., 2012; de Visschere et 

al., 2015). En del av vårdpersonalen trodde att försummelse av munvård berodde på 

bristande prioritering eller dålig tidsplanering mer än på tidsbrist (de Visschere, de 

Baat, de Meyer, van der Putten, Peeters, Söderfeldt, & Vanobbergen, 2015). En del av 

vårdpersonalen hade erfarenhet av en väl fungerande munvård som var integrerad i 

omvårdnaden på grund av vårdpersonal som upplevde att munvården var en viktig del 

i den dagliga omvårdnaden (Lindqvist et al., 2013; Paulsson et al., 2002; Reis et al., 

2011; Sonde et al., 2011; de Visschere et al., 2015; Wårdh et al., 2003).  

 

Erfarenheter av fastlagda riktlinjer och rutiner  

 

Vårdpersonalens erfarenheter var att det fanns brister i riktlinjer och rutiner angående 

ansvaret för munvård (Andersson et al., 2007; Lindqvist et al., 2013; de Mello, & 

Padilha, 2009; Paulsson et al., 2002; Reis et al., 2011; Sonde et al., 2011; de Visschere 

et al., 2015). Det fanns också brister i riktlinjer och rutiner för rapportering och 

dokumentation av munvård. Otydliga kommunikationsvägar störde överföringen av 

kunskap och information mellan yrkesgrupperna (Andersson et al., 2007; Lindqvist et 

al., 2013; de Mello, & Padilha, 2009; Paulsson et al., 2002; Reis et al., 2011; Sonde et 

al., 2011; de Visschere et al., 2015). Enligt vårdpersonalen användes både muntliga och 

handskrivna rapporter vid kommunikation och ibland användes elektronisk 

patientjournal (Lindqvist et al., 2013). Dokumentation och rapporter om munstatus 

från sjukhuset saknades och information om munstatus saknades även när vårdtagare 

kom direkt från sina hem (Wårdh et al., 2003). Enligt vårdpersonalen upprättades 

vanligen ingen specifik vårdplan för munvård utan istället antogs munvård allmänt 

ingå i den totala dagliga vården (Lindqvist et al., 2013; Paulsson et al., 2002). Ibland 

fanns så kallade munvårdskort som beskrev exakt vad vårdtagaren behövde hjälp med 

och var dokumenterat av tandhygienist i samband med årlig munhälsokontroll 

(Lindqvist et al., 2013; Wårdh et al., 2003). Vårdpersonal som hade fått särskild 

utbildning i munvård hade erfarenhet av fungerande rutiner för munvård och om 
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munproblem uppstod hos en vårdtagare (Wårdh et al., 2003). En del av 

vårdpersonalen hade erfarenhet av avvikelserapportering vid problem i det dagliga 

omvårdnadsarbetet (Lindqvist et al., 2013; Sonde et al., 2011). När rutiner för 

information om tandvård till vårdtagare och anhöriga fanns gavs informationen i 

samband med ankomstsamtal och planering för vården (Sonde et al., 2011; Wårdh et 

al., 2003). Vårdpersonalen upplevde att det var viktigt att anhöriga var med i 

diskussionen om munvård och aktuella munproblem (Paulsson et al., 2002; Wårdh et 

al., 2003).  

 

Vårdpersonalens erfarenheter var att ansvarsfördelningen för munvården var otydlig 

vilket gjorde särskilt sjuksköterskans roll osäker och att ansvaret oftast lämnades till 

övrig vårdpersonal (Andersson et al., 2007; Lindqvist et al., 2013; de Mello, & Padilha, 

2009; Paulsson et al., 2002; Reis et al., 2011; Sonde et al., 2011; de Visschere et al., 

2015). Vårdpersonalen ansåg sig ha ansvar för utförandet av munvården som en del av 

omvårdnadsarbetet. De var ansvariga för att rapportera avvikelser i en vårdtagares 

munstatus till sjuksköterskorna (Lindqvist et al., 2013; de Mello, & Padilha, 2009; 

Paulsson et al., 2002; Reis et al., 2011; Sonde et al., 2011; Tham, & Hardy, 2013; de 

Visschere et al., 2015). Ibland hade vårdtagarna varsin kontaktperson bland 

personalen som gav särskilt stöd till ”sin” vårdtagare (Lindqvist et al., 2013; Sonde et 

al., 2011). Sjuksköterskor uppgav att när de tog emot rapport från övrig vårdpersonal 

om munproblem hos en vårdtagare inspekterade de personligen vårdtagarens 

munhåla (Sonde et al., 2011; Tham, & Hardy, 2013). Vid inspektion använde ingen av 

sjuksköterskorna munspegel och endast hälften av dem använde ficklampa (Sonde et 

al., 2011). Sjuksköterskor kände att de var ansvariga för munvården i särskilda fall 

såsom för vårdtagare med vård i livets slutskede och för vårdtagare som hade 

diagnostiserats med en sjukdom i munnen eller löpte risk att bli drabbad av en 

munsjukdom under vård i livets slutskede (Sonde et al., 2011). Vårdpersonalen 

upplevde att munvård var absolut nödvändigt i palliativ vård (de Visschere et al., 2015).  

 

Erfarenheter av utbildning och kompetens 

 

Vårdpersonalens erfarenheter var att de saknade färdigheter att tillhandahålla 

munvård särskilt till äldre med egna tänder. Det fanns även brister i kunskap, 

kompetens och praktiskt utförande samt oförmåga att lägga märke till de boendes 

munproblem (Andersson et al., 2007; Lindqvist et al., 2013; de Mello, & Padilha, 2009; 

Reis et al., 2011; Tham, & Hardy, 2013; Unfer et al., 2012; de Visschere et al., 2015). 

Utförandet av munvård baserades på vårdpersonalens egna erfarenhet, undervisning 

av kollegor och praktisk arbetserfarenhet (Lindqvist et al., 2013; de Mello, & Padilha, 

2009; Reis et al., 2011; Tham, & Hardy, 2013; Unfer et al., 2012; de Visschere et al., 

2015). Vårdpersonalen ansåg att det behövdes fortlöpande och regelbundna 

munvårdsutbildningar på arbetsplatsen. Framförallt behövdes praktisk utbildning i 

munvården av komplicerade proteser och naturliga tänder och träning i bemötande till 

vårdtagare som inte ville medverka (Lindqvist et al., 2013; Paulsson et al., 2002; Tham, 

& Hardy, 2013; de Visschere et al., 2015). Vårdpersonal som hade fått speciell 
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munvårdsutbildning hade däremot erfarenhet av att de kände sig kompetenta och 

trygga med att de utförde munvård på ett effektivt sätt och var bekanta med 

vårdtagarnas munstatus (Wårdh et al., 2003). Vårdpersonal som hade relativt goda 

teoretiska och praktiska kunskaper inom munvård ansåg att specifik kunskap i hur 

man bemöter ovilliga vårdtagare och hur man utför munvård på ett korrekt sätt var en 

resurs (Paulsson, et al., 2002; Sonde et al., 2011).  

 

Erfarenheter av tillgång till tandvård 

 

Vårdpersonalens erfarenheter var att tillgång till tandvård var en värdefull resurs och 

var avgörande för kvaliteten på munvårdsarbetet (Lindqvist et al., 2013; Paulsson et 

al., 2002; Reis et al., 2011; Wårdh et al., 2003). Samverkan med tandvården och 

särskilt regelbundna besök av tandhygienister medförde att tandvården blev mer 

integrerad i munvårdsarbetet och förbättrade förutsättningarna för att upprätthålla 

god munhälsa hos vårdtagarna (Lindqvist et al., 2013; Paulsson et al., 2002; Reis et al., 

2011; Sonde et al.,2011; de Visschere et al., 2015; Wårdh et al., 2003). Munhälsa 

associerades med att ha tillgång till tandvård. Vårdpersonalen ansåg samarbete med 

tandvården som mycket viktigt men såg att det ibland saknades på grund av höga 

kostnader för tandläkarvård och svårigheter att ta sig till tandvårdsklinik (de Mello, & 

Padilha, 2009; Tham, & Hardy, 2013; Unfer et al., 2012; de Visschere et al., 2015). Det 

saknades även på grund av okunskap om tandvårdsreformen för äldre personer och 

bristande rutiner för samarbete mellan hemsjukvården och tandvården (Andersson et 

al., 2007).  
 

 

Vårdtagares och vårdpersonalens inställning till munvård 

 

Vårdpersonalens erfarenheter var att vårdtagarnas och vårdpersonalens inställning till 

munvård, det vill säga vårdtagarnas vilja och förmåga att medverka vid munvård samt 

vårdpersonalens attityder och bemötande påverkade genomförandet av daglig god 

munvård.  

 

Erfarenheter av vårdtagares vilja och förmåga att medverka 

 

Vårdpersonalens erfarenheter var att bristande samarbete med de äldre som inte ville 

medverka och respekt för vårdtagarnas integritet och självbestämmande utgjorde 

svårigheter i utförande av munvård (Lindqvist et al., 2013; de Mello, & Padilha, 2009; 

Paulsson et al., 2002; Reis et al., 2011; Sonde et al., 2011; Tham, & Hardy, 2013; Unfer 

et al., 2012; de Visschere et al., 2015). Vårdtagare med kognitiv funktionsnedsättning 

uppvisade ofta motstånd och besvärliga beteenden. De kunde heller inte medverka, 

spotta eller svälja när vårdpersonalen försökte genomföra munvård och det var svårt 

för vårdtagare med kommunikationsproblem att uttrycka om de hade smärta eller 
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andra obehag i munnen (Lindqvist et al., 2013; de Mello, & Padilha, 2009; Paulsson et 

al., 2002; Reis et al., 2011; Sonde et al., 2011; Tham, & Hardy, 2013; de Visschere et al., 

2015). Vårdtagare med kognitiv funktionsnedsättning kunde uppfatta munvård som 

ett hot och reagera aggressivt eller defensivt eftersom munhålan var ett personligt och 

känsligt område. Integriteten spelade en stor roll om vårdpersonalen kunde utföra 

munvård eller inte. Vårdpersonalen fick närma sig försiktigt och det ställdes stora krav 

på kommunikationen och samarbetet mellan personalen och vårdtagaren där viljan att 

hjälpa inte fick ta överhand så det blev några skador och vårdtagarens integritet 

kränktes (Lindqvist, et al. 2013; Paulsson et al., 2002; Reis et al., 2011; Sonde, et al. 

2011; de Visschere et al., 2015). Enligt vårdpersonalen kunde kunskap om 

vårdtagarens förflutna och information från anhöriga om hur vårdtagaren hade skött 

sin munvård tidigare vara till hjälp i omvårdnadsarbetet (Lindqvist et al., 2013).  

 

Äldre vårdtagare frågade oftast inte efter munvård och det var svårt att hjälpa de 

vårdtagare som fortfarande trodde sig klara av att sköta sin munvård men som inte 

självständigt kunde utföra munvård tillfredsställande (Sonde et al., 2011; Visschere et 

al., 2015). Enligt vårdpersonalen kunde hjälp med munvård till en tidigare oberoende 

person upplevas som något förolämpande av vårdtagarna och integritet kunde hindra 

dem från att prata om besvär i munnen (Andersson et al., 2007; Paulsson et al., 2002; 

Wårdh et al., 2003). Vårdtagare som var beroende av andra erbjöds möjlighet att 

bevara sin värdighet och självkänsla genom att delta i direkta beslut som påverkade 

deras vård och samtal med anhöriga behövdes när en allvarligt sjuk vårdtagare vägrade 

munvård (de Visschere et al., 2015). En del vårdpersonal hade erfarenheter av 

vårdtagare från utlandet som inte talade och förstod språket vilket kunde försvåra i 

utförandet av munvården. Missförstånd kunde även uppstå med de anhöriga om de 

inte var bra på att kommunicera på svenska (Wårdh et al., 2003). Vårdpersonalen hade 

också erfarenhet av att hjälp med det praktiska munvårdsförfarandet kunde uppfattas 

positivt av vårdtagare det vill säga att få hjälp med de saker de inte kunde göra själva 

(Paulsson et al., 2002). Om vårdtagare efterfrågade och gärna tog emot den hjälp med 

munvård som erbjöds och vårdpersonalen kände sig uppskattad hade det en positiv 

effekt på utförandet av munvård (de Visschere et al., 2015). Om vårdtagare eller deras 

familjemedlemmar var mer medvetna om munhälsa och tandvård och efterfrågade 

stöd och hjälp med munvård hade det också en positiv effekt på utförandet av munvård 

(Lindqvist et al., 2013; de Visschere et al., 2015).   

 

Erfarenheter av vårdpersonals attityder och bemötande 

 

Vårdpersonalens erfarenheter var att deras uppfattningar om munhälsa, attityder till 

munvård och bemötande hade inflytande på den munvård de erbjöd och utförde till de 

äldre vårdtagarna (Lindqvist et al., 2013; Paulsson et al., 2002; Reis et al., 2011; Sonde 

et al., 2011; Tham, & Hardy, 2013; de Visschere et al., 2015; Wårdh et al., 2003). 

Vårdpersonalen hade erfarenheter av att det fanns ett samband mellan problem i 

munnen och svårigheter med näringsintag, dåligt humör, oförmåga att kommunicera 

och samarbeta. Dålig munhälsa kunde påverka livskvalitet och andra sjukdomar 
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negativt och leda till försämrat allmäntillstånd, risk för undernäring, infektioner och 

lunginflammation (Andersson et al., 2007; Lindqvist et al., 2013; Paulsson et al., 2002; 

Reis et al., 2011; Sonde et al., 2011; Tham, & Hardy, 2013; de Visschere et al., 2015). 

En del av vårdpersonalen var ointresserad och brydde sig inte om vårdtagarnas 

munvård då de upplevde att munvård var motbjudande och avskyvärt eller själva led 

av tandvårdsrädsla. Även dåliga munhälsa hos vårdtagare avskräckte från att utföra 

daglig munvård (Lindqvist et al., 2013; Paulsson et al., 2002; Sonde et al., 2011; Tham, 

& Hardy, 2013; de Visschere et al., 2015; Wårdh et al., 2003). Vårdpersonalen hade 

erfarenhet av kollegor som inte stöttade daglig munvård och som hade en inställning 

att de gjorde så gott de kunde. Gick det inte att utföra munvård så gick det inte och då 

struntade den vårdpersonalen i munvården (Paulsson et al., 2002; Sonde et al., 2011; 

de Visschere et al., 2015; Wårdh et al., 2003). Vårdpersonalen hade erfarenhet av att 

det krävdes ansvarskänsla och mod att bemöta bristande engagemang från kollegor 

(Wårdh et al., 2003). Enligt vårdpersonalen var det svårt att övervaka om och hur väl 

daglig munvård hade gjorts då problem i munnen och symtom syntes först efter ett tag 

(de Visschere et al., 2015). En del av vårdpersonalen hade ett holistiskt 

helhetstänkande på munhälsa och välbefinnande. De kände ansvar och motivation att 

tillhandahålla munvård eftersom de ansåg att munvård var viktigt och de hade 

kreativitet när det gällde det praktiska förfarandet (Paulsson et al., 2002; Sonde et al., 

2011; Wårdh et al., 2003).  

 

Vårdpersonalen hade erfarenhet av att munvård ställde stora krav på engagemang och 

påhittighet, tålamod och uthållighet, förståelse och flexibilitet. De kände medkänsla 

och empati för de vårdbehövande äldre vårdtagarna och försökte ta hänsyn till 

vårdtagarnas självbestämmanderätt och attityder till munvård (Paulsson et al., 2002; 

Reis et al., 2011; Sonde et al., 2011; Wårdh et al., 2003). En del av vårdpersonalen hade 

ett lugnt och värdigt uppträdande för att kunna lirka med vårdtagare när 

munvårdsarbetet tog tid och vårdtagare inte ville medverka. Vårdpersonalen gav inte 

upp om svårigheter uppstod vid det första mötet utan väntade en stund för att komma 

tillbaka senare och de behandlade alltid både samarbetsvilliga och icke-

samarbetsvilliga vårdtagare med respekt (Paulsson et al., 2002; Reis et al., 2011; Sonde 

et al., 2011; Wårdh et al., 2003). En del av vårdpersonalen hade erfarenhet av 

samarbete och att personalen hjälpte varandra i svåra situationer eller turades om när 

en kollega inte kunde utföra munvård till en ovillig vårdtagare (Lindqvist et al., 2013; 

Reis et al., 2011; Sonde et al., 2011; de Visschere et al., 2015; Wårdh et al., 2003). 

Vårdpersonalens erfarenhet var att bekräftelse från omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska och tandhygienist på att de utförde god munhälsovård på ett effektivt 

sätt hade en positiv effekt på utförandet av munvård (de Visschere et al., 2015).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Genom en litteraturöversikt kunde internationell och relevant forskning presenteras. 

Syftet var att studera vårdpersonals erfarenheter av munvård till äldre och kunde 

besvaras genom kvalitativ design (Henricson & Billhult, 2012). Induktiv ansats 

upplevdes ändamålsenlig för att så förutsättningslöst som möjligt tolka och skapa 

förståelse för personers erfarenheter kring ett fenomen (Priebe & Landström, 2012). 

En litteraturöversikt passade väl med tanke på avsatt tid, då andra former av studier 

är betydligt mer omfattande och tidskrävande (Forsberg & Wengström, 2015). Under 

arbetsprocessen och framför allt under analysen och resultatbeskrivningen, har 

förförståelse kontinuerligt diskuterats för att förhindra att resultatet påverkas, vilket 

stärker trovärdigheten och pålitligheten (Priebe & Landström, 2012). Tidigare 

erfarenhet av att skriva uppsats saknas och kan påverka trovärdigheten.   

Datainsamlingen pågick under en och en halv månad. Artiklarna söktes i tre olika 

databaser för att få så stor bredd som möjligt och för att inte missa relevanta artiklar 

(Friberg, 2012b). Användandet av fler än en databas ses som en styrka i 

datainsamlingen. Det stärker trovärdigheten på litteraturöversikten eftersom det ökar 

möjligheten att hitta artiklar som svarar mot litteraturöversiktens syfte (Henricson, 

2012). Databaserna som valdes är uppbyggda på mestadels engelskspråkiga artiklar 

och därför gjordes alla sökningar med engelska sökord. Sökorden valdes utifrån 

litteraturöversiktens syfte. Sökorden var engelskans motsvarighet till orden munvård, 

äldre, vårdpersonal, erfarenheter och kvalitativ samt synonymer på dessa sökord och 

sökord för olika kvalitativa metoder. Engelska är inte modersmålet och det finns en 

viss språklig barriär som kan bidra till att en del sökord omedvetet blivit exkluderade, 

vilket kan påverka och reducera trovärdigheten (Östlundh, 2006). Sökorden som 

valdes förekommer i stor utsträckning vid forskning inom omvårdnad och då 

sökningarna specificerades kan eventuellt relevanta artiklar oavsiktligt ha sorterats 

bort, vilket är viktigt att vara medveten om och förhålla sig till (Karlsson, 2012). De 

booleska söktermer AND samt OR och trunkering (*) användes för att bredda 

sökningen inom ett specificerat ämnesområde och för att få så många relevanta artiklar 

som möjligt inom det valda forskningsområdet, vilket stärker tillförlitligheten 

(Östlundh, 2012). Då antalet sökord blev många borde ännu mer tid ha använts till 

sökprocessen och valet av sökord, både beträffande synonymer till ämnesorden och 

olika variationer på kombinationer av valda sökord. Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier användes för att avgränsa det valda ämnesområdet och för att få 

artiklar som svarade mot litteraturöversiktens syfte samt för att stärka resultatets 

bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricsson, 2012). Engelska är ett internationellt 

språk vilket medförde att artiklar från olika världsdelar kom med i sökningen. Engelska 

är som sagt inte modersmålet och det finns risk för viss feltolkning. Texten och 

innehållet i artiklarna kan ha missuppfattats eller misstolkats, vilket kan påverka och 
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reducera tillförlitligheten och därför avsattes mycket tid till att granska och analysera 

innehållet i artiklarna (Henricsson, 2012).  

Sammanlagt gjordes tre artikelsökningar i databaserna, två inledande och en egentlig, 

för att stärka bekräftelsebarheten i litteraturöversikten (Friberg, 2012b). 

Artikelsökningen valdes först med publiceringsåren 2006–2016. Den första 

artikelsökningen gav 69 artikelträffar men endast åtta relevanta artiklar som svarade 

på syftet (se bilaga 1:1). Under arbetets gång befarades första artikelsökningen varit för 

snäv på grund av för många sökord och i samråd med bibliotekarie valdes att göra en 

andra artikelsökning med färre sökord. Den andra artikelsökningen gav 1124 

artikelträffar men ändå inga ytterligare artiklar (se bilaga 1:2). Resultatet av de första 

två artikelsökningarna blev för få artiklar som svarade på syftet, så efter övervägande 

utökades publiceringsintervallet i sökningen med fem år till så att tidsperioden blev 

2001– 2016. En nackdel med att inkludera äldre forskning kan vara att forskning anses 

vara en färskvara och att forskning äldre än tio år är ”för gammal”. En fördel med att 

inkludera äldre forskning kan vara möjligheten att jämföra äldre forskning med nyare 

forskning. Antalet kvalitativa artiklar om munvård var överhuvudtaget väldigt få och 

antalet kvantitativa artiklar var övervägande. Den tredje artikelsökningen som gjordes 

gav 165 artikelträffar och resulterade i sammanlagt tio vetenskapliga studier som 

överensstämde med syftet för litteraturöversikten (se bilaga 1:3). Utförlig redovisning 

av urval, sökord och datainsamling stärker litteraturöversiktens möjlighet till 

reproducerbarhet, vilket ökar pålitligheten och trovärdigheten (Henricsson, 2012).  

 

Sedan granskades de tio resultatartiklarna med hjälp av ett granskningsprotokoll 

framtaget av Hälsohögskolan i Jönköping (bilaga 2). I den första delen av 

granskningsprotokollet var samtliga fyra kvalitetspoäng tvungna att vara uppfyllda för 

att artiklarna skulle granskas vidare. Samtliga artiklar erhöll minst sex av åtta 

kvalitetspoäng i den andra delen av granskningsprotokollet, vilket ansågs som att 

artiklarna höll tillräckligt hög kvalité för att ingå i litteratursökningen och artiklarnas 

kvalitet stärker litteratursökningens pålitlighethet (Henricson, 2012). Endast 

vetenskapliga artiklar som hade tillstånd från etisk kommitté inkluderades i denna 

litteratursökning vilket ökar det vetenskapliga värdet på litteraturöversikten 

(Wallengren & Henricsson, 2012). Artiklarna kvalitetsgranskades både enskilt och 

gemensamt och bedömdes på ett likvärdigt sätt, vilket stärker trovärdigheten 

(Wallengren & Henricson, 2012). I kvalitetsgranskningen exkluderades ingen av 

artiklar på grund av låg vetenskaplig kvalitet. Efter genomförd kvalitetsgranskning 

kvarstod tio artiklar som användes i resultatet. En artikelmatris (se bilaga 3) 

upprättades för att sammanställa huvudfynden i respektive artikel på ett tydligt sätt, 

vilket ger trovärdighet till litteraturöversikten (Henricson, 2012). Vid granskning av 

artiklar till den här litteraturöversikten accepterades fem artiklar från Sverige 

respektive tre artiklar från Brasilien. Det innebär att den här litteraturöversiktens 

resultat har reducerad överförbarhet, eftersom åtta av tio artiklar är från två länder. 

Litteraturöversiktens resultat grundas även på en artikel från Australien och en artikel 

från Nederländerna. Under arbetets gång upptäcktes att det var svårt att finna 
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kvalitativ forskning inom ämnesområdet munvård till äldre och med vårdpersonal som 

respondenter.  

 

Vid analysen lästes samtliga artiklar flera gånger enskilt och sedan diskuterades 

artiklarna tillsammans. Artiklarnas resultat översatte från engelska till svenska med 

hjälp av lexikon vilket inte upplevdes som svårt men tidskrävande. De viktigaste fynden 

från varje artikels resultat som relaterade till syftet för litteraturöversikten valdes ut 

enskilt. Meningsbärande enheter från varje artikels resultat markerades och 

sammanfördes till word dokument, vilket inte upplevdes som svårt men tidskrävande. 

Meningsbärande enheter valdes ut enskilt och sedan jämfördes och diskuterades 

fynden med tanke på likheter och skillnader mellan de olika artiklarna. Vid gemensam 

jämförelse framkom liknande resultat vilket stärker trovärdigheten och pålitligheten i 

litteraturöversikten (Wallengren & Henricson, 2012). Detta steg i analysen upplevdes 

inte heller svårt men tidskrävande. Likheter markerades och sorterades och 

grupperades efter innehåll som handlade om samma sak. Grupperna med huvudfynd 

gavs lämpliga rubriker och nya övergripande underkategorier formulerades och 

sammanställdes på ett pappersark. Detta steg i analysen upplevdes som mycket svårt 

och framförallt att formulera nya övergripande kategorier och att gruppera innehållet 

under ”lämplig” kategori. De nya övergripande kategorierna omformulerades flera 

gånger vilket var mycket tidskrävande. Artiklarnas huvudfynd sammanställdes 

slutligen utifrån de nya övergripande underkategorierna och därefter 

huvudkategorierna som framkom under analysen. Innebörden i underkategorierna 

och huvudkategorierna presenterades med text som stöder innebörden i resultatet och 

med referenser till de analyserade artiklarna. Samtliga resultat utifrån studiens syfte 

är redovisade och ingen relevant information har blivit avsiktligt eller systematiskt 

exkluderat. Alla artiklar som ingår i arbetet har redovisats och alla fynden i 

originalartiklarna som framkommit har presenterats så objektivt som möjligt för att 

inte förvränga resultatet. Analysen beskrevs så noggrant som möjligt för att stärka 

litteraturöversiktens pålitlighet, trovärdighet, bekräftelsebarhet och möjlighet till 

överförbarhet (Henricsson, 2012). Under arbetsprocessens gång har reflektion om 

förförståelse kontinuerligt återkommit, för att bearbeta materialet så objektivt som 

möjligt då det påverkar pålitligheten av litteraturöversikten (Henricsson, 2012).  

 

Litteraturöversikten har granskats av två handledare och fyra studiekamrater i 

handledargruppen. De har läst litteraturöversikten och gett konstruktiv kritik under 

arbetets gång vilket ökar trovärdigheten i arbetet samt stärker pålitligheten och 

bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2012).  Litteraturöversikten har också 

lästs av två erfarna sjuksköterskor. Resultatet från tio artiklar och från fyra olika länder 

kan inte överföras till att gälla all vårdpersonal och alla äldre personer i behov av hjälp 

med munvård. Det kan inte heller överföras till att gälla för alla nationer vilket leder 

till att överförbarheten av resultatet anses som reducerad, trots det är resultatet helt 

entydigt. I vilken omfattning resultatet kan överföras till liknande grupper blir dock 

upp till läsaren att avgöra (Wallengren & Henricson, 2012).   
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Resultatdiskussion 

 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva vårdpersonalens erfarenhet av munvård till 

äldre och de två huvudkategorier som framkom var ”erfarenheter av organisatoriska 

förutsättningar för munvård” och ”erfarenheter av vårdtagares och vårdpersonals 

inställning till munvård”. Vårdpersonalens erfarenheter var att det var dessa 

omständigheter som främst påverkade upprätthållandet av daglig god munvård.   

 

I resultatet framkom att munvård var svårt att utföra, tidskrävande och inte ansågs lika 

viktigt som andra arbetsuppgifter i omvårdnaden. Munvård var ofta ett lågt prioriterat 

omvårdnadsområde på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist vilket bekräftas av 

andra studier (Coleman, & Watson, 2006; Costello, & Coyne, 2008; Hilton, Sheppard, 

& Hemsley, 2016; Wårdh, & Sörensen, 2005; Wårdh et al., 2012). I en amerikansk 

observationsstudie av munvård (Coleman, & Watson, 2006) dokumenterade 

vårdpersonalen att de gav munvård till vårdtagarna men det visade sig att i 

verkligheten var det inte mer än 16% av de äldre vårdtagarna som faktiskt fick hjälp 

med munvård. Studier har visat att de mest vårdbehövande äldre vårdtagarna fick 

otillräcklig hjälp med munvård som inte genomfördes på ett effektivt sätt och äldre 

personer i behov av hjälp med munvård hade sämre munhygien jämfört med äldre som 

kunde sköta sin munvård själva (Chalmers & Pearson 2005; Strömberg et al., 

2012).   Sjuksköterskor har en viktig roll som bland annat omfattar att systematiskt 

initiera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet samt utveckla 

omvårdnadsarbetet inom den egna verksamheten (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). Resultatet visade också att då munvård prioriterades var vårdpersonalen 

kunnig, kompetent och engagerad.   

 

Något annat som framkom i resultatet var att det fanns brister i riktlinjer och rutiner 

kring munvård samt otydlig ansvarsfördelning vilket stöds i andra studier (Coker et al., 

2013; Costello, & Coyne, 2008; Hilton et al., 2016; Miegel, & Wachtel, 

2009).  Sjuksköterskor var oftast inte delaktiga i det dagliga munvårdsarbetet och hade 

inte alltid kunskapen om att de hade det yttersta ansvaret för att munvård utfördes. 

Ingen av artiklarna i resultatet tog upp rutiner för strukturerade munbedömningar, 

vilket var förvånande. Regelbundna munbedömningar hos äldre vårdtagare är av 

högsta vikt för att tidigt upptäcka, förebygga och utvärdera munproblem som annars 

kan förbises i omvårdnadsplaneringen (Andersson, Hallberg, Lorefält, Unosson, & 

Renvert, 2004; Chalmers, & Pearson, 2005; Costello, & Coyne, 2008). I 

sjuksköterskors arbete ingår att utarbeta och tillämpa evidensbaserade riktlinjer och 

rutiner inom omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Tillämpning av 

strukturerade riskbedömningar är exempel på evidensbaserad 

omvårdnadsvetenskaplig kunskap i det praktiska vårdarbetet. En standardiserad 

munbedömning ger ett munstatus som ligger till grund för åtgärder och uppföljningar 

i munvårdsplanen. Redan för flera decennier sedan, år 1966, betonade Virginia 

Henderson att munvården var en viktig del i den basala omvårdnaden och munvård 

fanns med i vårdplanen och dokumentationen.  
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Riktlinjer och rutiner kring munvård inkluderar förutom dokumentation också andra 

kommunikationsvägar mellan vårdpersonal för att säkerställa informationsöverföring 

och avvikelserapportering. Johnson & Schoenfelder (2012) föreslår att syftet med 

riktlinjer och rutiner är att vägleda och ge praktisk information till vårdpersonal i 

tillhandahållandet och dokumentationen av munvård och bör bestå av tre viktiga 

huvudkomponenter: 1) bedömningsinstrument för utvärdering av munhålan och 

munproblem; 2) praktiska förebyggande metoder och beteende och 

kommunikationsstrategier för att använda vid tillhandahållande av daglig munvård; 

och 3) användning av en vårdplan för munvård för att upprätthålla en långsiktig 

munhälsa. I resultatet framkom att när det fanns munvårdsansvarig vårdpersonal, en 

tydlig ansvarsfördelning och tydliga rutiner fungerade utförandet av daglig god 

munvård.  

I resultatet framkom att vårdpersonalen ofta saknade kunskap i munvård och 

kompetens att lägga märke till de äldres munproblem. De saknade även färdigheter att 

tillhandahålla munvård särskilt till äldre med egna tänder och vårdtagare med 

utmanande beteenden vilket bekräftas i flera andra studier (Costello, & Coyne, 2008; 

Preston, Punekar, & Gosney, 2000; Bruan-Wimmer, & Ruiz-Skol, 2012; Nicol, 

Sweeney, McHugh, & Bagg, 2005). Munhälsorelaterad utbildning bör ingå i 

grundutbildningen för all vårdpersonal samt kontinuerlig fortbildning i munvård till 

vårdpersonal på arbetsplatser (Preston et al., 2000; Bruan-Wimmer, & Ruiz-Skol, 

2012; Nicol et al., 2005). Henderson verkade för en bred grundutbildning till 

sjuksköterskor och menade att varje sjuksköterska bör kunna utföra effektiv munvård 

till en sjuk och hjälplös patient. Sjuksköterskor som har huvudansvar för vårdtagarnas 

omvårdnad och munvård inom hälso- och sjukvården behöver ha tillräcklig kunskap 

om munsjukdomar, hur man förebygger dem och hur man använder ett 

munbedömningsinstrument (Andersson et al., 2002). I sjuksköterskors arbete ingår 

bland annat att utbilda, vägleda och handleda studenter och vårdpersonal (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Bästa förutsättningarna för att underlätta munvård till 

vårdtagare med demens är att utbilda vårdpersonal eftersom munvård till vårdtagare 

med demens kräver en viss grad av skicklighet och erfarenhet (Lee, Wu, & Plassman, 

2015). Munvård till äldre med egna tänder, broar och implantat är också svår att utföra 

och mer komplicerad jämfört med munvård vid proteser. Nya utbildningsstrategier 

behövs som är mer praktiskt inriktade där vårdpersonalen får träna på att ge munvård 

(Chalmers, & Pearson, 2005).  

 

Resultatet visade att tillgång till tandvård och samarbete med tandvården var viktigt 

för upprätthållandet av god munvård vilket stöds i andra studier (Batchelor, 2015; 

Chalmers, & Pearson, 2005; van der Putten et al., 2013; Wårdh & Wikström, 2014; 

Wårdh, et al. 2012). Antalet äldre med egna tänder ökar och det ställer högre krav på 

samverkan mellan tandvården och hälso- och sjukvården som gemensamt måste verka 

för att munvården prioriteras så att äldre vårdtagare kan behålla en god munhälsa 

(Batchelor, 2015). I sjuksköterskans yrkesroll ingår att främja samarbete med andra 

närstående discipliner och skapa rutiner för samverkan (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2014). Förbättrade munvårdsrutiner är ett av de i särklass 

viktigaste förbättringsområdena inom omvårdnad för äldre (Wårdh et al., 2012).  

 

Sjuksköterskor i Sverige har behörighet att utfärda tandvårdsintyg för de vårdtagare 

som är berättigade till munhälsobedömningar enligt tandvårdsreformen och därmed 

får tandvården kännedom om dessa äldre vårdtagare (Hagman-Gustafsson et al., 

2008). Den svenska tandvårdsreformen rekommenderar och erbjuder gratis teoretisk 

och praktisk utbildning till anställd vårdpersonal (Wårdh, & Sörensen, 2005). 

Hembesök av tandhygienister som utför munhälsobedömningar hemma hos 

vårdtagarna är viktiga tillfällen då vårdpersonal bör vara med, få information och 

utbildning och därmed bli mer delaktig i munvården (Wårdh, et al. 2012). Resultatet 

visade att munvårdsansvarig vårdpersonal och regelbunden närvaro av 

tandvårdsteamet hade ett positivt inflytande på upprätthållandet av daglig god 

munvård. När det inte fanns tillgång till tandvård för de äldre upplevde vårdpersonalen 

att avsaknad av samarbete med tandvården försämrade munhälsan hos de äldre. 

 

I resultatet framkom att det svåraste i omvårdnadsarbetet enligt vårdpersonalen var 

att bistå med munvård till de äldre med kognitiva funktionsnedsättningar och 

kommunikationsproblem som vägrade att medverka vilket även framkommit i andra 

studier (Adam, & Preston, 2006; Lee et al., 2015; Chalmers, & Pearson, 2005; Connell, 

McConnell, & Francis, 2002; Wårdh et al., 2012). Vårdtagare med demens hade mer 

munhälsoproblem än vårdtagare utan demens och munhälsoproblemen var mer 

uttalade i allvarligare stadium av sjukdomen (Adam, & Preston, 2006). Att bistå med 

munvård till en vårdtagare som inte vill och samtidigt respektera vårdtagarens 

integritet och självbestämmande, ställer krav på vårdpersonalen. Enligt Henderson 

ligger beslutet om vård i patientens händer och patienten får aldrig känna sig 

utlämnad. All omvårdnad har en etisk dimension och sjuksköterskan har ansvar att 

förmedla sin kunskap om hur vårdpersonalen bevarar vårdtagarnas autonomi och 

integritet, visar respekt och ger förutsättningar för delaktighet i den dagliga 

omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Vårdtagarens munhälsa är 

beroende av att vårdpersonalen behärskar praktiska färdigheter och har ett 

förhållningssätt som möjliggör en god vårdrelation (Chalmers, & Pearson, 2005). 

Förutom god personkännedom och goda kunskaper om beteenden vid 

demenssjukdom behövs även inlevelseförmåga, lugn, fantasi och tålamod. Enligt 

Henderson ska patienten vara i fokus och personcentrerad vård tillämpas.  

 

Vårdpersonalens attityder, uppfattningar och bemötande hade inflytande på den 

munvård de utförde till de äldre vårdtagarna vilket stöds i andra studier (Forsell, 

Kullberg, Hoogstraate, Herbst, Johansson, & Sjögren, 2010; Dharamsi, Jivani, Dean, 

& Wyatt, 2009; McKelvey, Thomson, & Ayers, 2003; Wårdh, Andersson, & Sörensen, 

1997; Wårdh, et al., 2012; Wårdh et al., 2000). Studier har visat att skillnader mellan 

kunskap och beteende påverkas av vårdpersonalens attityder och uppfattningar om 

munvård (Wårdh, et al., 1997; Wårdh et al., 2000; Forsell et al., 2010). En del 
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vårdpersonal ansåg att det var brist på empati och ren lathet från vårdpersonalen att 

inte borsta tänderna på de äldre (Wårdh et al., 2012). Personliga värderingar har 

betydelse för hur vi interagerar och i mötet med vårdtagaren bör vårdpersonalen alltid 

vara medveten om den utsatthet det innebär att vara beroende av vård och ha respekt 

för personens integritet och självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor som bygger 

på Hendersons omvårdnadsteori ska omvårdnad och munvård utföras med känsla och 

vara anpassad till vårdtagarens behov. Sjuksköterskor ska aktivt medverka till att 

utveckla en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och att upprätthålla 

omvårdnadens värdegrund (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I resultatet 

framkom att vårdpersonal som kände ansvar och hade empati för vårdtagarna också 

hade mod att bemöta bristande engagemang från kollegor och var motiverade till att 

utföra munvård även där det var svårt och komplicerat.  
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Slutsatser och kliniska implikationer 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt var helt entydigt. Munvård ska ingå i 

omvårdnadsarbetet som en prioriterad uppgift med tydliga riktlinjer, rutiner och 

ansvarsfördelning. Förfarandet av munvård kan vidareutvecklas genom förbättrad 

utbildning och höjd kompetens inom framförallt praktiskt förfarande och bemötande. 

Kontinuerlig omvårdnadsdokumentation med strukturerad munbedömning som stöd 

behövs samt munvårdsplan med uppföljning och kvalitetsbedömning av utförd 

munvård. Genomförandet av munvård kan också vidareutvecklas genom 

resursplanering, samarbete och kommunikation mellan vårdpersonal samt 

tillgänglighet till tandvård, stöd från tandhygienister och medverkan av 

närstående. Vårdpersonalens ansvarskänsla och empati för vårdtagarna samt 

motivation till munvård är avgörande för upprätthållandet av daglig god munvård 

inom äldreomsorgen.  

 

Något som blev tydligt under arbetets gång var att Sverige hade forskare som 

medförfattare i utländska studier och att svenska studier ofta var referenser i utländska 

studier. Detta kan ses som att Sverige ligger väl framme i forskningen och 

medvetenheten om vikten av munvård i omvårdnaden. Svensk kvalitativ forskning om 

munvård till äldre har kommit längre jämfört med internationellt och många andra 

länder men artiklar med kvalitativ forskning om munvård var få och artiklar med 

kvantitativ forskning var övervägande. Framförallt är det få kvalitativa studier som 

fokuserar på sköra äldre. Mer kvalitativ forskning behövs om munvård till äldre och 

kunskap från forskningen behöver implementeras och bli tydlig i den dagliga praktiska 

omvårdnaden.    
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term care facilities: a 
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Att identifiera 
egenskaper av 
munhälsovård som ges 
till äldre vårdtagare på 
äldreboende 
 

 
Intervjuer 
 
Innehålls-
analys 
 
36 vård-
personal 

 
Vårdpersonalens 
erfarenheter var att 
munvården inte följde 
någon form av protokoll 
eller standardisering och 
att munvården skedde 
empiriskt och ansvaret 
lämnades till vårdgivaren. 
Vårdpersonalens 
erfarenheter av 
svårigheter för god 
munvård var de höga 
kostnaderna för 
tandläkarvård, bristen på  
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samarbete med både 
anhöriga och de äldre 
själva, munstatus och 
allmänna hälsotillstånd 
hos de äldre och den  
begränsade tid som fanns 
tillgänglig för vårdgivarna 
att utföra munvård 
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Nursing personnel´s 
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grounded theory 
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Att skapa en modell 
för hur vårdpersonal 
ser på munhälsa 
generellt och 
munhälsa hos 
vårdtagare speciellt, 
genom att använda ett 
hälsobefrämjande 
perspektiv  
 

 
Intervjuer  
 
Grounded 
Theory  
 
17 vård-
personal  
med olika 
ansvars-
områden  

 
Vårdpersonalens 
erfarenheter var att de 
använde fyra olika 
förhållningssätt för att 
upprätthålla munhälsan 
baserat på; rutiner, 
teoretisk och praktisk 
kunskap och flexibilitet, 
som i sin tur grundade sig 
i vårdpersonalens 
värderingar av vikten av 
munhälsa (vårdpersonals 
syn på både sin egen och 
vårdtagare munhälsa 
samt kunskap och 
eventuellt 
helhetstänkande) och 
vårdpersonalens beteende 
för att utföra munvård 
(passivt eller aktivt 
tillvägagångssätt och 
motivation) 
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elderly – a qualitative 
study of health 
caregivers´perceptions 
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Att undersöka 
vårdgivares 
uppfattningar om 
munhälsovård och (för 
att förstå hinder 
respektive potentiellt 
positiva) faktorer som 
påverkar arbetet 
 

 
Intervjuer 
och 
observation 
 
Innehålls-
analys  
 
10 vård-
personal  

 
Vårdpersonalens 
erfarenheter var att 
munvården som utfördes 
inte följde något 
standard-protokoll och 
brist på kunskap och 
bristande samarbete med 
de äldre var de största 
hindren för 
tillfredsställande 
munvård. 
Vårdpersonalens 
erfarenheter var att 
munvården ofta 
försummades p.g.a. hög 
arbetsbelastning, tidsbrist 
och motstridiga 
prioriteringar samt att 
munvården uppfattades 
som en krävande 
arbetsuppgift  
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vårdpersonalens 
uppfattning om 
munvård till dementa 
och sjuksköterskors 
uppfattning om sitt 
ansvar för att övervaka 
munvårdsinsatser 

 
Intervjuer 
och fokus-
grupper  
 
Kvalitativ 
analys  
 
4 sjuk-
sköterskor 
och  
9 vård-
personal 
 

 
Vårdpersonalens 
erfarenheter var att det 
som försvårade 
munvårdsarbetet till 
vårdtagarna var oklara 
ansvarsområden för olika 
yrkeskategorier och brist 
på riktlinjer och rutiner 
för munvård och brist på 
riktlinjer för att dela 
information mellan de  
olika yrkesgrupperna 
samt begränsad tid till 
utförande av munvård 
och vårdtagarens vägran 
att medverka till munvård 
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Att identifiera de stora 
frågorna för att 
tillhandahålla och få 
tillgång till 
munhälsovård på 
äldreboenden på 
viktoriansk 
landsbygden, från 
vårdpersonalens 
perspektiv  
 

 
Intervjuer 
och fokus-
grupper  
 
Kvalitativ 
analys  
 
3 sjuk-
sköterskor 
och 13 vård-
personal 

 
Vårdpersonalens 
erfarenhet av munvård 
var att de saknade 
färdigheter att 
tillhandahålla munvård, 
särskilt till äldre med 
egna tänder och daglig 
munvård försummades på 
grund av en ökande 
arbetsbelastning och 
otillräckliga resurser för 
att kunna hantera 
munvården 
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Att beskriva hur 
vårdpersonalen 
upplever mun-
hälsostatus hos de 
äldre och rutiner för 
munvård på äldre-
boende, upplevda 
hinder för god mun-
hygien och sambandet 
mellan vård-
personalens egen 
munvård och den 
munvård de utför till 
de äldre samt 
vårdpersonalens 
kompetens och behov 
av utbildning inom 
munvård 
 

 
Intervjuer 
 
Fenomeno-
logisk analys 
 
26 vård-
personal 

 
Vårdpersonalens 
erfarenhet var att 
försummelse i 
genomförandet av 
munvården berodde på 
avsaknad av tid och 
personal, opåverkbara 
hinder utanför 
vårdpersonalens ansvar, 
samt att uppfattningar 
och attityder om den egna 
munhälsan hade 
inflytande på den 
munvård som erbjöds till 
de äldre vårdtagarna och 
vårdpersonalen erfor 
motsägelser i kunskap om 
munhälsa och metoder för 
utförande i munhälsa   
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Oral Sciences 
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The integration of oral 
health care into day-
to-day care in nursing 
homes: a qualitative 
study 
 
Att beskriva 
vårdpersonalens 
(SSK:or/USK:or) 
upplevelser av vad som 
hindrar respektive 
möjliggör utförandet 
av munvård 

 
Intervjuer 
och  
fokus-
grupper  
 
Kvalitativ 
analys 
 
36 sjuk-
sköterskor 
och under-
sköterskor 
samt  
30 vård-
personal med 
olika 
ansvars-
områden  
 

 
Vårdpersonalens 
erfarenheter var att 
hinder för utförande av 
munvård var bland annat 
respekt för vårdtagarens 
självbestämmande när 
han/hon inte ville 
medverka, negativ 
upplevelsebaserad 
munhälsovård av 
vårdpersonalen, 
vårdtagarens dåliga 
munstatus och  
vårdpersonalens  
oförmåga att lägga märke 
till vårdtagarnas 
munproblem 
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Att undersöka hur 
vårdpersonal med 
speciellt munvårds-
uppdrag hade upplevt 
att utföra sina nya 
arbetsuppgifter med 
munhälsovård på sina 
respektive 
vårdavdelningar på 
äldreboenden  
 

 
Intervjuer 
 
Grounded 
Theory 
 
4 vård-
personal med 
munvårds-
utbildning 
och speciellt 
munvårds-
uppdrag  

 
Vårdpersonalens 
erfarenheter av att utföra 
munvård med 
expertkompetens var att 
det krävdes ansvar, mod 
att bemöta bristande 
engagemang från 
kollegor, förmåga att 
hantera problem, t.ex. 
besparingar och olika 
förändringar på boendet, 
empati för vårdtagare som 
var ovilliga att 
samarbeta/medverka och 
bekräftelse från 
omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska och 
tandhygienist att de 
utförde god 
munhälsovård på ett 
effektivt sätt  
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