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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskors ansvarsområde är huvudsakligen omvårdnad och därför är kunskap 

inom oral hälsa betydelsefullt för att upptäcka olika sjukdomstillstånd i munhålan på ett tidigt 

stadium. Inom vården har bristande kunskap i oral hälsa rapporterats vara ett problem vilket stärker 

behovet av ökad utbildning inom oral hälsa för sjuksköterskor. Syftet med studien var att studera 

kunskap om oral hälsa bland sjuksköterskestudenter på Hälsohögskolan i Jönköping. Metod: Studien 

var en kvantitativ tvärsnittsstudie där datainsamlingen genomfördes med hjälp av ett enkätformulär. 

Bakgrundsvariabler och kunskapsfrågor bearbetades och presenterades i form av deskriptiv statistik. 

Resultat: Sjuksköterskestudenter ansåg sig ha bra praktiska och teoretiska kunskaper inom oral 

hälsa å andra sidan visade det sig att studenterna hade bristande kunskaper i en del kunskapsfrågor. 

Ett viktigt resultat som studien visar är att majoriteten av sjuksköterskestudenterna hade goda 

kunskaper i flera kunskapsområden inom oral hälsa såsom preventiva åtgärder, gingivit och 

svampinfektion i munnen. Slutsatser: Resultatet speglar goda kunskaper bland 

sjuksköterskestudenter vad gäller oral hälsa. Studiens resultat uppmuntrar till en ökad utbildning i 

oral hälsa inom sjuksköterskeprogrammet för att studenter i sitt kommande yrke ska kunna, föreslå 

och anpassa åtgärder gällande munhälsa som en vårdtagare är i behov av.  

 

Nyckelord: Förebyggande åtgärder, Orala sjukdomar, Sjuksköterskor 

 

  



Nursing students’ knowledge regarding Oral Health 

Summary 

 
Background: Nurses belong to a large group of healthcare professionals, knowledge of oral health is 

therefore important to detect disease in the oral cavity at an early stage. Lack of knowledge in oral 

health is a common problem in healthcare, which strengthens the need for increased education in oral 

health among nurses. Aim: The aim of the study was to examine knowledge of oral health among 

nursing students at the School of Health and Welfare in Jönköping University. Method: The study 

was a quantitative cross-sectional study where data collection was conducted using a questionnaire. 

Background variables and knowledge-based questions were presented by descriptive statistics.  

Results: Nursing students considered having good practical and theoretical knowledge in oral health, 

whereas they lacked knowledge within the knowledge-based questions. The findings were that the 

majority of students had good knowledge regarding preventive measures, gingivitis and oral mycositis. 

Conclusion: The result reflects a good knowledge of oral health among nursing students. The 

demonstrated result encourages increased education of oral health within the nursing program, in 

order to promote students in their upcoming profession to be able to respond, propose and adapt 

actions within oral health, which a patient requires.    

 

Keywords: Nurses, Oral diseases, Prevention 
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Inledning 

Varje år examineras cirka 5000 nya sjuksköterskestudenter i Sverige (1). Sjuksköterskor ansvarar för 

individens omsorg som är i behov av vård och utgör därmed en central roll utifrån personcentrerad 

omvårdnad. Legitimerade sjuksköterskor arbetar inom olika arbetsområden och vårdinriktningar där 

arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande. Inom yrkesprofessionens arbetsområde omfattas barn, 

ungdomar samt äldre individer (2). Den orala hälsan anses som en svår uppgift att handskas med i 

sjuksköterskans dagliga arbete (3). Ämnet oral hälsa har en låg prioritering under 

sjuksköterskeutbildningen vilket kan medföra att sjuksköterskor kan ha bristande kunskap inom 

ämnet. Munhålan är något som lätt kan förbises och avvikelser upptäcks inte alltid i god tid då 

sjuksköterskors dagliga arbete främst fokuseras på patienters generella omvårdnad. 

Bakgrund 

Kunskap inom oral hälsa 

Det finns studier som visar att sjuksköterskor saknar kännedom kring hur olika läkemedel påverkar 

munhålan och hur negativa effekter kan motverkas vid användningen av dessa (4). Det har även 

rapporterats att sjuksköterskor kan ha bristfälliga kunskaper inom oral hälsa (5, 6) vad gäller 

dokumentation, planering och utvärdering (7). Det finns även studier som påvisar att sjuksköterskor 

kan ha svårt för är att upptäcka förändringar i munhålan såsom olika slemhinneförändringar, plack 

och karies (8).  

Hos 90 % av alla sjuksköterskor anses munvården som en viktig aspekt av omvårdnad. Det finns 

däremot otillräcklig kunskap om hur munvård ska utföras bland sjuksköterskor. För att en god 

munvård ska kunna bedrivas anses användandet av rätt anpassade munhygiensprodukter som 

tandborste och tandkräm vara nödvändigt även om det utgör ett tidskrävande moment. Ett 

återkommande problem för sjuksköterskor är en begränsad utbildning i hur munvård ska hanteras på 

patienter som inte vill kooperera. Som en del i sjuksköterskors omvårdnadsansvar kan bedömning och 

utvärdering av avvikelser i munhålan hos patienter registreras med hjälp av bedömningsinstrument 

för munstatus. Ett exempel på ett bedömningsinstrument som innebär att kvalificerade åtgärder kan 

sättas in och en systematisk uppföljning av bedömningen kan utföras är Revised Oral Assessment 

Guide (ROAG-J) (10). Trots att bedömningsinstrument anses vara viktigt är användningen ej vanligt 

förekommande (9).  

Studier visar att det finns ett behov av utbildning inom oral hälsa för sjuksköterskor samt att ha 

tillgång till rätt anpassade munhygienprodukter inom sjukhusmiljöer (9). Utbildning inom 

munhälsovård kan ha en positiv effekt på kunskap och attityd hos sjuksköterskor som utför munvård 

hos individer som bor på vårdhem (11). 
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Att hälso- och sjukvårdspersonal har bristande kunskap, känner osäkerhet i samband med 

patientbehandlingar samt är tidspressade har resulterat i en situation där oral hälsa bland barn med 

sällsynta, fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar inte prioriteras som den annars borde 

(12).  

Svårigheter som barn med funktionsnedsättning har hindrar dem från att ta emot munhälsovård på 

samma villkor som andra friska barn. Barn med funktionsnedsättningar riskerar att falla mellan 

stolarna då de är omgivna av en större omvårdnadskrets vilket i sin tur medför att ingen specifik 

vårdgivare tar på sig huvudansvaret för den orala hälsan (12). 

Yrkesprofession och kompetens 

Sjuksköterskeutbildningen innefattar en kompetens som bygger på att ge stöd till personers hälsa och 

välbefinnande samt att ge vård till personer med akuta och långvariga hälsoproblem. Utbildningen är 

under ständig utveckling då kravet på den snabba kunskapsutvecklingen fortsätter öka inom hälso- 

och sjukvården. Det ökade kravet på kvalitet och kostnadseffektivitet ställs i takt med att samhället 

utvecklas. Andra kompetenser sjuksköterskan har utgörs av att kunna bemöta de behov som finns idag 

och de framtida behoven utifrån att kunna identifiera och aktivt förebygga hälsorisker. Förmågan att 

kunna söka och använda evidensbaserade kunskaper för att kunna främja hälsa och förebygga ohälsa 

hos patienten utgör därför en nödvändig del av sjuksköterskans kompetensområde (2). Det är av 

största vikt att sjuksköterskor är medvetna om att oral hälsa är en del av den allmänna hälsan och att 

det har en betydande roll för det individuella välbefinnandet och livskvalitén (13). 

Oral hälsa 

Oral hälsa definieras enligt världshälsoorganisationen (WHO) som ett tillstånd av all frånvaro från 

kroniska- och parodontala sjukdomar såsom karies och tandlossning samt andra funktionsstörningar 

som påverkar den orala hälsan (13). Den orala hälsan har flera olika inverkningar på den allmänna 

hälsan där många allmänna sjukdomar kan yttra sig i munnen. Munnens hälsa främjas genom att 

tillhandahålla en god oral hygien vilket i sin tur även främjar den allmänna hälsan. Förebyggande 

munvård utgörs av regelbundna kontroller samt upprätthållande av en noggrann munhygien.  

Munhälsa och allmänhälsa 

För att patienter på bästa sätt ska få hjälp att bli av med eller i varje fall få minskade besvär är det av 

stor vikt för sjuksköterskor att ha god kännedom kring den orala hälsans bakomliggande orsaker samt 

känna till riskfaktorer som orsakas av en dålig munhälsa. En balansrubbning i munhålan orsakas av 

olika riskfaktorer som bland annat orala sjukdomar, minskad salivsekretion och medicinering (14). 

En dålig munhygien kan förutom på tänderna också ha en skadlig inverkan på resten av kroppen. 

Risken för att utveckla systemiska sjukdomar såsom luftvägssjukdomar, diabetes samt hjärt- och 

kärlsjukdomar ökar vid en dålig oral hälsa (15). Munhälsan påverkar utvecklingen av systemiska 

sjukdomar genom närvaro av bakterier vid tandköttskanten som orsakar en lokal bakteriell infektion 
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vilket i sin tur startar en inflammationsprocess som bryter ner vävnaden runt om tanden. 

Bakterieämnen och signalämnen kan på så vis komma ut i blodbanan och spridas via blodbanan. 

Personer med typ 2 diabetes har bland annat lägre pH-värde i saliv och salivflöde än icke-diabetiker 

vilket sin tur medför en ökad risk för att utveckla karies (16). Patienter med hjärt- och kärlsjukdomar 

har högre förekomst av Bleeding on probing (BOP), fördjupade tandköttsfickor och tandförlust (17). 

Dysfagi som innebär ät- och sväljsvårigheter är en vanlig förekommande problematik hos äldre 

individer samt vid flera sjukdomstillstånd såsom neurologiska sjukdomar, operationer i huvud- 

halsområdet, demens och en del cancerformer. Problematiken som dysfagi medföljer gör att individen 

har svårigheter att äta vanlig mat och ofta undviks mat med en svårtuggad konsistens samt stora 

matportioner (18). Konsistensanpassad kost är en vanlig behandling som sätts in vid dysfagi (19). Att 

individer får en kost som har rätt anpassad konsistens innebär att komplikationer som att mat och 

dryck hamnar i luftstrupen (aspiration) och felsväljning kan undvikas (20).   

Det finns ett samband mellan undernäring hos äldre och dålig munhälsa. Ofta är det svårupptäckt då 

äldre individer föredrar val av mat som är lätt att tugga och svälja. Individer som är undernärda har 

påvisat ökad förekomst av skadade, saknade och fyllda tänder: Decayed, missing, and filled teeth, 

(DMFT). Huvudkällan till ökad DMFT beror främst på konsumtion av sockerhaltiga intag mellan 

måltiderna (21). Undernäring har en negativ påverkan på immunförsvaret vilket leder till ökad risk för 

infektioner och medför att läkningsförmågan tar längre tid och därmed försvåras tillfrisknandet. 

Oral sjukdom 

Riskfaktorer 

Saliven är en viktig skyddsfaktor för tänderna men om salivflödet av någon orsak är nedsatt medför 

det flera risker för oral ohälsa. Ett lågt salivflöde medför att surhetsgraden i munnen sjunker vilket 

bidrar till att mineralerna lämnar tandytan, s.k. demineralisering och en kariesprocess påbörjas. Saliv 

innehåller flera ämnen som skyddar tänderna från syraattacker. Exempel på dessa ämnen är kalcium, 

fosfat samt proteiner (14). Saliven innehåller även antibakteriella substanser såsom lysozym, 

laktoferrin, antikroppar samt IgA som är särskilt viktiga för att skydda munslemhinnan mot bakterier 

(22). 

Ett minskat salivflöde orsakas av flera olika faktorer. Olika biverkningar till följd av en försämrad 

salivsekretion orsakas främst av olika läkemedel i samband med Sjögrens syndrom samt vid 

strålbehandling mot tumörer i huvud- och halsområdet. En reducerad halt av salivsekretion medför 

ökad risk för kariesutveckling och svårigheter med tal- och tuggförmågan (23).  

En stor andel av den svenska befolkningen idag från 65 år eller äldre förbrukar en eller flera läkemedel 

där muntorrhet är en av de vanligaste biverkningarna (23). Muntorrhet är en av de vanligaste 

biverkningarna som orsakas av mer än 500 olika läkemedel (14). Förbrukning av läkemedel med 

muntorrhet som biverkning utgörs totalt av andelen i åldersgruppen 65 år eller äldre av 76 % medan 

den högsta andelen förekommer i åldersgruppen 85 år eller äldre och motsvarar 86 % (23). 
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Muntorrhet kan lindras på olika sätt genom att exempelvis dricka och skölja munnen ofta med vatten. 

För att öka salivstimuleringen rekommenderas att äta mat med tuggmotstånd, använda sockerfria 

tuggummi, sugtabletter eller munspray (24). Individer med nedsatt immunförsvar och nedsatt 

autonomi kan behöva vända sig till tandvården för att få hjälp med att optimera sin dagliga munhygien 

och få salivstimulerande medel vid konstaterad muntorrhet (25). 

Vanliga läkemedel som orsakar muntorrhet är exempelvis medel mot magsår och reflux sjukdom, 

urindrivande medel, sömnmedel, antidepressiva medel, ACE-hämmare, kalciumantagonister, opioider 

samt läkemedel med antikolinerga effekter (14). Bland äldre åldersgrupper förbrukar kvinnor jämfört 

med män en högre andel läkemedel med muntorrhet som biverkning. Det är en viktig hälsoinsats för 

äldre att förebygga ohälsa i munnen då munhälsan utgör en central roll för livskvalité, hälsa och 

välbefinnande (23). Det finns studier som visar att individer som förbrukar flera läkemedel har ett 

lägre stimulerat salivflöde, dvs. hyposalivation samt icke-stimulerat salivflöde, dvs. vilosaliv än 

individer som förbrukar läkemedel. Ett lägre icke-stimulerat salivflöde och låg buffertkapacitet medför 

en ökad risk för utveckling av karies. Individer som förbrukar fler läkemedel kan även visa symtom 

såsom mer torra och spruckna läppar (26). 

Oral Candidos 

Svampinfektioner i munhåla och svalg orsakas huvudsakligen av Candida Albicans (CA) och namnges 

oral candidos. Närmare hälften av den vuxna befolkningen har Candida Albicans naturligt i sin 

normala munflora utan några subjektiva besvär. Då balans råder mellan Candida Albicans och den 

övriga mikrofloran i munhålan är infektionsrisken minimal. Candida Albicans blir först patogen då 

balansen av miljön i munhålan förändras till följd av sjukdom, nedsatt salivfunktion, medicinering 

eller bristande munhygien vilket i sin tur kan leda till att en svampinfektion utvecklas. Andra 

orsaksfaktorer till oral candidos är dels en dålig passform av tandproteser dels att tandproteser inte tas 

ut under natten (25).  Vid skötsel av tandproteser rekommenderas att använda en mjuk tandborste och 

oparfymerad tvål vid rengöring. Detta förhindrar skadegörelse av protesen vilket annars användning 

av exempelvis tandkräm innehållande slipmedel kan orsaka (14). 

Oral candidos förekommer i akut eller kronisk infektion och kännetecknas av vitt, pseudomembranöst, 

utseende respektive rött, erytematöst, utseende. Symtom som uppträder hos individerna med oral 

candidos är en känsla av sveda och smakförändring i munhålan. Behandling av en svampinfektion sker 

först genom att de bakomliggande faktorerna till infektionen åtgärdas och på så vis återskapas 

balansen i munhålan. En profylaktisk åtgärd för att minska infektionsrisken av oral candidos är att 

skölja munnen med vichyvatten. Då vichyvatten är basiskt motverkas därigenom oral candidos som i 

regel trivs i sur miljö (20). I de fall där svampinfektioner inte läker ut kan en läkemedelsbehandling 

behövas sättas in såsom mycostatin som har en lokal verkan eller fluconazol som verkar systematiskt i 

hela kroppen (25). 

Obehandlade orala infektioner kan sprida sig via blodbanan till kroppens övriga delar och orsaka fokal 

infektion (28). Blodet är normalt bakteriefritt men vid bakteriemi närvarar bakterier i blodet vilket kan 

uppkomma hos människor med endokardit, pacemaker och hjärtsjukdomar. Viktiga förebyggande 
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åtgärder för att hindra spridningen av bakterier i blodet är munsköljning med klorhexidin samt intag 

av antibiotika före en tandvårdsbehandling såsom scaling eller rotplaning. Vid bristande munhygien 

kan behandlingsresultatet försvagas vilket i sin tur ökar infektionskänsligheten i munhålan (25). Av 

denna anledning är det ytterst viktigt att dessa patienter är helt infektionsfria i munhålan innan 

påbörjad tandbehandling. 

Karies 

Trots att utvecklingen av dagens tandvård har gått i positiv riktning utgör karies fortfarande en stor 

del av orala sjukdomar bland den svenska befolkningen. Av den vuxna befolkningen har cirka 26 % 

behandlats för karies mellan 2011-2012 (29). Karies är den mest vanligaste förekommande sjukdomen 

bland orala sjukdomar och kan drabba alla åldersgrupper. Risken för att utveckla karies är individuellt 

och i de flesta fall är det oundvikligt att drabbas av karies någon gång i livet (30). 

Karies definieras som en substansförlust i tänderna och orsakas av olika bakterier såsom 

Mutansstreptokocker och Lactobaciller (14). Emaljens yta löses upp av bakterier som bildar syror, 

vilket i sin tur kan leda till att en kavitet bildas då ett kariesangrepp inte behandlas i tid. En 

kariesskada kan förekomma i olika grader, från en initial kariesskada till en manifest skada (31). 

Initialkaries är första stadiet av karies och begränsas till emaljytan där tandens yta fortfarande är 

intakt. Vid en manifest skada utbreder sig kariesangreppet tydligt i dentinet där en kavitet bildas (14). 

En omfattande kariesskada kan ha infektion som en medförande konsekvens och kan uttrycka sig i 

inflammation, smärta och obehag samt förlust av tandsubstans. Basala och preventiva åtgärder för 

karies enligt nationella riktlinjer är att minska frekvensen av sockerintag och borsta tänderna med 

tandkräm innehållande 1500 ppm fluor två gånger dagligen (32).  

Gingivit 

Gingivit är den vanligaste formen av parodontal sjukdom. När patogena bakterier ostört får växa till i 

tandköttskanten uppstår inflammation i mjukvävnaden runt tanden. Tillståndet är reversibelt och är 

begränsat till gingivan. Inflammationen leder till att gingivan förändras i form och färg samt att 

tandköttskanten blir svullen och mer rödaktig till skillnad från ett friskt tandkött som däremot är 

stramt och ljusrosa till färgen (14).  

Gingivit kan även vara ett symtom på tandsten som har bildats under tandköttskanten, så kallat 

subgingival tandsten och syns vid exempelvis tandborstning då tandköttet är lättblödande. Detta kan 

motverkas genom att borsta alla ytor på tänderna mer noggrant särskilt kring gingivalranden. 

Tandsten som bildas över tandköttskanten benämns däremot som supragingival tandsten. Till 

utseende är tandsten ljust till färgen och har en hård yta. Tandsten bildas till följd av att mjuka 

beläggningar, så kallat plack, fastnat kring tänderna som vid kontakt med saliv hårdnar med tiden 

(14). 

Gingivit delas in i plackinducerad och icke plackinducerad gingivit. Plackinducerad gingivit är mest 

förekommande och orsakas av bakterier som får verka ostört och därmed orsakar en inflammatorisk 

reaktion i gingivan vilket i sin tur ger upphov till symtom såsom rodnad, svullnad och lättblödande 
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gingiva. Icke plackinducerad gingivit orsakas av systemiska faktorer såsom blodsjukdomar och 

endokrina sjukdomar (14).  

En förbättrad munhygien genom regelbunden tandborstning och användning av tandkräm med tillsats 

av antimikrobiell substans har en förebyggandet effekt av gingivit. Vid återkommande gingivit är en 

elektrisk tandborste mer effektiv jämfört med en manuell tandborste (33).  

Parodontit 

Parodontit är en irreversibel infektionssjukdom som medför en gradvis stigande förlust av tändernas 

stödjevävnader om den lämnas obehandlad och på sikt leder till tandlossning. Något som 

kännetecknar tandlossning är exponering av tandroten vilket bidrar till att tänderna kan upplevas som 

långa till utseende. Parodontit delas in i kronisk, aggressiv och nekrotiserande parodontit. Kronisk 

parodontit kan uppkomma i alla åldrar men är vanligast bland den vuxna befolkningen där cirka 47 % 

drabbas (14).  

Under 2011-2012 behandlades cirka 15 % av den svenska befolkningen för parodontit. Det finns ett 

tydligt samband mellan parodontit och ålder där sjukdomen ökar från 20 års ålder upp till 75 års ålder 

(29, 34). Åtgärderna för parodontit omfattas både av egenvård samt professionell tandvård. En 

förbättrad munhygien och användning av tandkräm och munsköljning med antimikrobiell substans är 

ett exempel på egenvårdsåtgärd. Icke-kirurgiska och kirurgiska åtgärder ingår som professionella 

åtgärder för att utesluta en infektion och förhindra fortsatt förlust av stödjevävnad runt tänder och 

tandimplantat (34). 

Personer med olika fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar har en ökad risk för en försämrad 

munhälsa. Individer med tandproteser har en högre kognitiv förmåga samt bättre gång och balans än 

tandlösa individer utan tandproteser. En förbättring av munhälsan bland dessa personer kan 

åstadkommas genom att öka kännedom kring problemet samt vidta preventiva och terapeutiska 

åtgärder som patienterna är i behov av (35).  

Problemformulering 

Tandvårdspersonal är inte ensamma om att bedöma patientens munhälsostatus utan sjuksköterskan 

har också ansvar för dokumentation av patientens omvårdnad där munhälsan ingår som en del av 

dokumenteringen.  Att som sjuksköterska ha kännedom om hur olika orala sjukdomar kan påverka 

den allmänna hälsan och hur de kan förebyggas kan leda till en bättre generell hälsa hos patienter. 

Ämnet oral hälsa har visat sig ej vara högprioriterat under sjuksköterskeutbildningen vilket kan 

medföra att sjuksköterskor kan ha bristande kunskap inom ämnet (4). Studier har även visat att en 

bristfällig kunskap inom oral hälsa (5,6) vad gäller dokumentation, planering och utvärdering har 

rapporterats (7). Därför är det intressant att studera kunskap om oral hälsa bland 

sjuksköterskestudenter. 
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Syfte 

Syftet med studien var att studera kunskap om oral hälsa bland sjuksköterskestudenter på 

Hälsohögskolan i Jönköping. 

 

Material och Metod 

Design 

Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie där data samlades in genom enkäter.  

 

Population  

I Jönköping University [JU] finns fyra fackhögskolor med ca 10 000 studenter samt ca 2000 

internationella studenter. Fackhögskolorna är Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och 

kommunikation, Tekniska högskolan och International Business School (36). Studiens population var 

studenter som gick i sjuksköterskeprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping. 

Sjuksköterskeutbildningen består av en treårig grundutbildning med två intag per läsår och omfattas 

av 180 högskolepoäng (37).  

Urval 

Urvalet i studien bestod av sjuksköterskestudenter i termin 5 på Hälsohögskolan i Jönköping. Målet 

med studien var att 100 studenter skulle besvara enkäten. Totalt var det 94 studenter registrerade i 

termin 5 och valdes till följd av att de befann sig på campus under perioden då enkäterna delades ut. 

Exklusionskriterier i studien var utbytesstudenter, studenter som inte tillhörde termin 5 samt 

studenter som inte kunde förstå och läsa svenska eftersom enkäten var utformad på svenska. 

 

Enkätutformning 

Studiens enkät (Bilaga 1), bestod av 22 slutna frågor och inkluderar sju bakgrundsvariabler. Tretton av 

frågorna i enkäten är hämtade från en tidigare använd och validerad enkät av Gren & Juklen (2010) 

(38), medan resterande 9 frågor (1, 2, 4-7, 13, 20, 22) utformades av författarna. Samtliga frågor i 

enkäten var formulerade på svenska och besvarades genom att ringa in ett svarsalternativ per fråga 

med undantag för frågan där åldern skulle anges. 
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Enkätens frågor bestod av kunskapsfrågor relaterade till oral hälsa. Bakgrundsvariablerna innefattade 

kön, ålder, studenters egenbedömning av praktiska och teoretiska kunskaper inom oral hälsa, tidigare 

undervisning i oral hälsa, tidigare arbetslivserfarenhet samt övrig utbildning inom vården. Frågorna 8-

12 behandlade preventiva åtgärder kring munhälsa och munhygien. Frågorna 13-18 berörde orala 

sjukdomar och frågorna 19-21 handlade om olika tandkonstruktioner. Fråga 22 behandlade den egna 

uppfattningen av munhälsans betydelse i relation till den allmänna hälsan.  

 

Genomförande 

Programansvarig för sjuksköterskeutbildningen kontaktades i förväg via e-post i form av ett 

samtyckesbrev (Bilaga 2) och informationsbrev (Bilaga 3) för att få tillstånd att dela ut enkäten. Ett 

möte bokades därefter med programansvarig där författarna fick ett skriftligt godkännande.  

 

Enkäten testades först genom en pilotstudie på Hälsohögskolan i Jönköping för att säkerställa att 

enkätfrågorna var begripliga, att de tolkades och uppfattades korrekt av deltagarna samt tiden det tog 

att besvara frågorna. Fem sjuksköterskestudenter i termin tre tillfrågades att besvara enkäten. Inga 

korrigeringar gjordes efter pilotstudien då deltagarna förstod och tolkade frågeformuläret korrekt.  

 

Författarna kontaktade därefter kursansvarig via e-post för att bestämma tid och plats för utdelning av 

enkäten. Enkäten delades personligen ut av författarna till sjuksköterskestudenterna i termin 5 i 

samband med kursintroduktioner. Samtliga studenter som fanns på plats vid tillfällena när enkäten 

delades ut tillfrågades om deltagande. I samband med att enkätutdelningen utfördes av författarna 

gavs muntlig och skriftlig information angående studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och kunde 

när som helst avbrytas, att data skulle behandlas konfidentiellt samt att det framgick på enkätens 

framsida att deltagarna kunde ta del av studiens resultat på DIVA. Det tog cirka 15 minuter för att ge 

muntlig information och för deltagarna att besvara enkäten. 

 

Då flera studenter inte var på plats vid utdelningstillfället kompletteras enkätinsamlingen ytterligare 

vid ett tillfälle då fler studenter som var på plats kunde delta. Kontakt med ansvariga för andra kurser 

togs på nytt och tillfälle bestämdes för att dela ut enkäten. Ifyllda enkäter samlades därefter in av 

författarna på plats efter att de besvarats av deltagarna.  

Statistisk analys 

Data har bearbetats och sammanställts utifrån deskriptiv statistik och presenteras i form av figurer, 

tabeller samt text i resultatet. Samtliga enkätfrågor mellan 1-22 innehöll den kvantitativa variabeln 

ålder samt de kvalitativa variablerna kön och kunskapsfrågor och har presenteras genom deskriptiv 

statistik. Rätt svar av kunskapsfrågorna valdes att presenteras i resultatet. En dikotomisering utfördes 

av de felaktiga svarsalternativen på kunskapsfrågorna 8-21 (Bilaga 4).  
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Etiska aspekter 

Studien genomfördes med hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven; informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Informationskravet beaktades genom 

att deltagarna informerades om syftet med studien i både muntlig och skriftlig form samt att deras rätt 

att bestämma över sitt medverkande har beaktats och därigenom uppfylldes samtyckeskravet. Alla 

uppgifterna av deltagarna i studien behandlades konfidentiellt genom att författarna såg till att ingen 

obehörig hade tillgång till dem och därmed uppfylldes konfidentialitetskravet. De insamlade 

uppgifterna om deltagarna har inte använts till något annat syfte än det aktuella forskningsändamålet 

och därmed uppfylldes nyttjandekravet.  

 

Andra etiska principer som ytterligare beaktades i denna studie värderar godhetsprincipen som har till 

avsikt att kunskaper utvecklas bland studenterna, icke-skada principen som eftersträvar att ingen 

skada uppkommer bland deltagarna under studiens gång till följd av påfrestningar från författarnas 

sida samt rättviseprincipen som följdes utifrån att alla deltagare hade lika stor chans att medverka i 

studien (39, 40). 

 

Eventuella risker som studien kan komma att medföra är om deltagarna i enkäten upplever att någon 

fråga är kränkande eller att de upplever att studien ifrågasätter deras kunskap om oral hälsa. Av detta 

skäl kommer information till deltagarna att tydliggöras gällande rätten att neka till sitt medverkande i 

studien och därmed uppfylldes autonomiprincipen (39, 40). Studiens författare genomgick även en 

etisk egengransking tillsammans med ansvarig handledare på Hälsohögskolan i Jönköping.  

 

Resultat  

Deltagare 

Av 94 terminsregistrerade studenter tillfrågades 75 studenter att besvara enkäten då resterande 19 

studenter inte närvarande vid enkätutdelning och betraktades som externt bortfall i studien. Av de 75 

studenter som deltog var 66 (88 %) kvinnor och 9 (12 %) män. Deltagarna var mellan åldrarna 22-51 år 

och hade en medelålder på 28 år. Medelåldern för kvinnor var 28 år respektive 27 år för män.  

Internt bortfall 

Av 75 enkäter var samtliga frågor besvarade för 66 enkäter. Nio enkäter var ofullständigt ifyllda men 

inkluderades och redovisas i resultatet då det bestämdes för att inte exkludera någon enkätfråga pga. 

internt bortfall. 
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Kunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet 

På frågan om hur studenterna värderar sina praktiska och teoretiska kunskaper inom oral hälsa 

svarade 50 (67 %) att de hade bra praktiska kunskaper och 51 (68 %)  bra teoretiska kunskaper medan 

de studenter som värderade sina praktiska och teoretiska kunskaper som dåliga var 13 (17 %) 

respektive 17 (23 %) (Tabell 1).  

Tabell 1. Fördelning i antal (n) och andel (%) av respondenternas uppskattning av sina praktiska och 

teoretiska kunskaper inom oral hälsa. 

Hur tycker du att dina praktiska och teoretiska kunskaper  

inom oral hälsa ser ut?  

(Fråga 3) 

Totalt n=75  
n(%) 

Praktiska kunskaper  

Mycket bra 11 (15 %) 

Bra 50 (67 %) 

Dåliga 13 (17 %) 

Teoretiska kunskaper  

Mycket bra 6 (8 %) 

Bra 51 (68 %) 

Dåliga 17 (23 %) 

 

På fråga 4 om studenter tidigare fått undervisning i oral hälsa uppgav 31 (41 %) att de fått 

undervisning inom högskola och universitet. Det var 15 (20 %) av studenterna som angav att de inte 

hade fått någon tidigare undervisning inom oral hälsa (Tabell 2). 

Tabell 2. Fördelning av tidigare undervisning inom oral hälsa redovisat i antal (n) och andel (%). 

Har du tidigare fått undervisning i oral hälsa? 
(Fråga 4) 

Totalt n=75  
n (%) 

Nej 15 (20 %) 

Grundskolan 24 (32 %) 

Gymnasiet 5 (7 %) 

Högskolan/Universitet 31 (41 %) 

 

På fråga 5 om studenterna tidigare hade fått undervisning i oral hälsa under sin 

sjuksköterskeutbildning angav majoriteten bland respondenterna att de fått undervisning i oral hälsa 

vid ett föreläsningstillfälle. Av studenterna var det 9 (12 %) som inte hade fått något 

föreläsningstillfälle (Tabell 3). 

Tabell 3. Fördelning i antal (n) och andel (%) av tidigare undervisning i oral hälsa under 

sjuksköterskeutbildningen. 
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Har du fått undervisning i oral hälsa under sjuksköterskeutbildningen? 

(Fråga 5) 

Totalt n=75  
n (%) 
 

Nej 9 (12 %) 

Ja, vid ett föreläsningstillfälle 58 (78 %) 

Ja, vid två föreläsningstillfällen 7 (9 %) 

Ja, vid tre eller fler föreläsningstillfällen 1 (1 %) 

 

På fråga 6, om studenterna hade någon tidigare arbetslivserfarenhet inom vården uppgav 21 (28 %) att 

de hade mindre än ett års arbetslivserfarenhet, 29 (39 %) hade upp till fem års arbetslivserfarenhet 

och 17 (22 %) hade över fem års arbetslivserfarenhet. Bland respondenterna var det 8 (11 %) som inte 

hade någon tidigare arbetslivserfarenhet inom vården (Figur 1).  

 

Figur 1. Fördelning i antal (n) och andel (%) av respondenternas svar gällande tidigare 

arbetslivserfarenhet inom vården. 
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På fråga 7 uppgav majoriteten av studenterna att de inte hade någon övrig utbildning inom vården. Av 

respondenterna som hade någon övrig utbildning inom vården var det 28 (37 %) (Figur 2)

 
 

Figur 2. Fördelning i antal (n) och andel (%) av övrig vårdutbildning bland respondenterna. 

Preventiva åtgärder 

På frågan om vilken åtgärd som är viktigast för att bevara tänderna friska uppgav 72 (96 %) rätt svar.  

Bland respondenterna var det 62 (83 %) som svarade rätt om frågan när det är viktigast att borsta 

tänderna. På frågorna om vad som kännetecknar ett bra munsköljmedel och hur muntorrhet lindras 

svarade 71 (95 %) respektive 63 (84 %) rätt svar. Vad gäller frågan om vad fluorets främsta nytta var 

det 35 (47 %) av respondenterna som angav rätt svar (Tabell 4).  

Tabell 4. Antal (n) och andel (%) respondenter som angett rätt svar på frågorna kring preventiva 

åtgärder. 

 Totalt rätt svar 

n=75  

n(%) 

Totalt bortfall 

n=75  

n(%) 

Vilken är den viktigaste åtgärden för att bevara tänderna friska? 

(Fråga 8) 
72 (96 %)  

När är det viktigast att borsta tänderna? 

(Fråga 9) 
62 (83 %)  

Vad kännetecknar ett bra munsköljmedel?  

(Fråga 10) 
71 (95 %) 1 (1 %) 

Hur lindras muntorrhet? 

(Fråga 11) 
63 (84 %)  

Vad gör fluor främst för nytta? 

(Fråga 12) 
35 (47 %) 1 (1 %) 
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Karies, gingivit, parodontit och svampinfektion 

På fråga 13 om hur det går att se om någon har hål i tanden/tänderna angav 7 (9 %) bland 

respondenterna rätt svar.  På frågan om hur tandsten ser ut angav 57 (76 %) rätt svar. Det var 45 (60 

%) respektive 67 (89 %) respondenter som angav rätt svar på frågorna gällande vad som ska göras om 

tandköttet blöder vid tandborstning och om vilken färg ett friskt tandkött har. Av respondenterna var 

det 24 (32 %) som besvarade fråga 17 med rätt svar gällande hur det går att se om någon har 

tandlossning. För fråga 18 uppgav 53 (71 %) bland respondenterna rätt svar om vad som görs åt en 

svampinfektion på munslemhinnan (Tabell 5). 

Tabell 5. Respondenternas svar gällande kunskap kring orala sjukdomar redovisat i antal (n) och andel 

(%).  

 Totalt rätt svar 

n=75  

n(%) 

Totalt bortfall 

n=75  

n(%) 

Hur går det att se om någon har hål i tanden/tänderna? 

(Fråga 13) 7 (9 %) 4 (6 %) 

Hur ser tandsten ut? 

(Fråga 14) 
57 (76 %) 
 

2 (3 %) 

Vad ska du göra om tandköttet blöder vid tandborstning? 

(Fråga 15) 
45 (60 %) 2 (3 %) 

Vilken färg har ett friskt tandkött? 
(Fråga 16) 67 (89 %) 1 (2 %) 

Hur går det att se om någon har tandlossning? 

(Fråga 17) 
24 (32 %) 2 (3 %) 

Vad gör man åt en svampinfektion på munslemhinnan? 
(Fråga 18) 53 (71 %) 4 (5 %) 

 

Tandkonstruktioner 

På fråga 19 om vad som används vid borstning av protes angav 2 (3 %) bland respondenterna rätt svar. 

Majoriteten av respondenterna hade svarat rätt på fråga 20 om när det är viktigast att ta ut protesen ur 

munnen (Tabell 6).  

Tabell 6. Fördelning i antal (n) och andel (%) gällande kunskap kring tandkonstruktioner bland 

respondenterna. 

 
 

Totalt rätt svar 
n=75  
n(%) 

Totalt bortfall 
n=75  
n(%) 

Vad används vid borstning av protes?  

(Fråga 19) 
2 (3 %) 3 (5 %) 

När är det viktigast att ta ut protesen ur munnen?  

(Fråga 20) 
69 (92 %) 1 (1 %) 
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På fråga 21 om vilka sorters tandersättningar som är avtagbara respektive fastsittande besvarades 

respektive delfrågor a-e med rätt svar av majoriteten.  Delfråga a. angavs av 56 (75 %) respondenter, 

delfråga b. angavs av 67 (89 %) respondenter, delfråga c. angavs av 69 (92 %) respondenter, delfråga d. 

angavs av 45 (60 %) respondenter och delfråga e. angavs av 69 (92 %) respondenter (Tabell 7). 

Tabell 7. Fördelning i antal (n) och andel (%) av rätt angivet svar bland respondenterna gällande 

kunskap om tandkonstruktioner. 

Det finns flera sorters tandersättningar.  
Vilka av dessa nedanstående är avtagbara respektive 
fastsittande?  
(Fråga 21) 

Totalt rätt 
svar 
n=75  
n(%) 

Totalt bortfall 
n=75  
n(%) 

a. Helprotes 56 (75 %) 3 (4 %) 

b. Delprotes 67 (89 %) 4 (6 %) 

c. Kronor 69 (92 %) 2 (3 %) 

d. Broar 45 (60 %) 3 (4 %) 

e. Implantat 69 (92 %) 3 (4 %) 

 

Munhälsa och allmänhälsa 

På fråga 22 om munhälsans betydelse för den allmänna hälsan ansåg majoriteten av respondenterna 

att det var mycket viktigt medan 10 (13,3 %) av respondenterna ansåg att det var relativt viktigt (Figur 

3).  

 
Figur 3. Respondenternas svar kring vilken betydelse munhälsan har för den allmänna hälsan 

redovisat i antal (n) och andel (%). 
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Diskussion 

I studiens resultat framkom det att studenterna ansåg sig ha bra praktiska och teoretiska kunskaper 

inom oral hälsa. Ett annat viktigt resultat som studien visar är att majoriteten av 

sjuksköterskestudenterna hade goda kunskaper i flera kunskapsområden inom oral hälsa. Resultatet 

visade en hög svarsfrekvens bland studenterna vad gäller rätt svar av kunskapsfrågorna kring 

preventiva åtgärder, gingivit, svampinfektion och tandkonstruktioner. Däremot visste studenterna inte 

vilken nytta fluor främst har, vad som kännetecknar karies och parodontit, hur skötsel av tandproteser 

sker samt vilka tandersättningar som är avtagbara respektive fastsittande.  

Metoddiskussion 

Då föreliggande studie har utgått ifrån dels gamla och dels nya referenskällor kan detta medföra att 

referenskällorna kan betraktas både som en styrka och svaghet i studien vad gäller kunskap om oral 

hälsa bland sjuksköterskor/sjuksköterskestudenter. En svaghet kan vara att det inte fanns nyare 

forskning kring ämnet vilket har gjort att författarna har fått utgå från tillgängliga studier. Nyare 

studier bekräftas däremot genom gamla studier vilket författarna betraktade som en styrka. 

Studiens författare valde enkäter som undersökningsmetod eftersom att en enkät är kostnads- och 

tidseffektiv i jämförelse med kvalitativa intervjuer där textmassa och bearbetning blir mer omfattande. 

En annan anledning till valet av metoden var att enkäter skulle reducera riskerna för opartiskhet från 

författarnas sida genom att studenterna besvarade enkäten självständigt (39).  

Utformningen av kunskapsfrågorna i enkäten har i efterhand betraktats av författarna både som en 

fördel och en nackdel då kunskapsfrågorna utformades på ett lättförståeligt språk vad gäller 

exempelvis olika begrepp inom oral hälsa exempelvis genom att begrepp som karies beskrevs som ”hål 

i tänderna”, gingivit beskrevs som ”blödande tandkött” och parodontit som ”tandlossning” etc. Detta 

kan ha medfört att läsaren på så sätt kunnat lista ut det rätta svaret bland svarsalternativen eftersom 

svarsalternativen av kunskapsfrågorna på ett sätt gav läsaren en form av vägledning.  

Något som författarna hade kunnat göra annorlunda vad gäller formulering av kunskapsfrågorna 

skulle vara att använda sig av öppna frågor istället för slutna frågor vilket lämnar utrymme för läsaren 

att fritt besvara frågan. Svårigheter med denna typ av frågor är risken för att författarna gör egna 

tolkningar av svaren och därmed blir resultatet inte tillförlitligt. En annan fördel med enkätfrågorna 

var att det gav en hög svarsfrekvens bland deltagarna i studien.  

Målgruppen i studien var sjuksköterskestudenter i termin 5 vilket bestämdes till följd av att termin 6 

inte var tillgängliga då de befann sig under verksamhetsförlagd utbildning under samma period 

enkätstudien skulle utföras. En anledning till att termin 5 valdes ut var på grund av att det förväntades 

att studenterna i detta stadie skulle ha fått med sig kunskaper om oral hälsa under deras 

utbildningsgång.  Orsaken till varför studenter i andra terminer i sjuksköterskeutbildningen inte 

valdes berodde på att de befann sig i ett för tidigt stadie av deras utbildning för att kunna ha fått med 

sig lika mycket kunskaper som studenterna i termin 5 kan tänkas ha fått.  
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Frivilligheten till deltagandet i studien framgick både muntligt och skriftligt men då författarna delade 

ut enkäten på plats kan detta ha påverkat deltagarnas beslut om att medverka. Ur ett etiskt perspektiv 

kunde författarna informerat deltagarna om att de kunnat lämna in en tom enkät i efterhand då 

författarna skulle samla in enkäterna. På så sätt hade ingen känt sig tvungen eller upplevt sig påtryckt 

att delta i studien från författarnas sida. Ett alternativ till författarnas enkätutdelning vore om den 

aktuella föreläsaren delade ut dem eller att författarna skickade enkäterna via e-post till de som inte 

var närvarande. Författarna hade inte haft möjlighet att styra över vilken information som skulle ges 

muntligt om föreläsaren skulle utföra enkätutdelningen själv. En nackdel med att skicka ut enkäter via 

e-post kan medföra risken för en låg svarsfrekvens och därmed förlorar den statistiska analysen 

undersökningens trovärdighet och kan ge ett missvisande resultat. Författarna tog därför beslutet om 

att inte dela ut enkäterna via e-post.  

För att samma studenter som urvalet inte skulle inkluderas i studien genomfördes därför en 

pilotstudie för sjuksköterskestudenter i termin 3 på Hälsohögskolan i Jönköping. Pilotstudien har 

medfört att författarna har kunnat säkerställa frågorna och fått en uppfattning om tidsåtgången för 

den besvarade enkäten. Det framkom att inga frågor misstolkades och därför behölls frågorna som de 

var utan att de behövde formuleras om. 

Datainsamlingen genomfördes vid två olika tillfällen varav ett seminarietillfälle och ett tillfälle av två 

parallella kursintroduktioner. Av 94 tillfrågade studenter medverkade totalt 75 i enkätstudien. Det 

fanns ett externt bortfall på totalt 19 studenter som inte var närvarande vid respektive 

utdelningstillfälle eller inte hade tid att besvara enkäten av någon okänd anledning. En tänkbar orsak 

som hade kunnat påverka det externa bortfallet var om studenterna i förväg hade fått information om 

att en enkätstudie skulle utföras på seminarietillfället, så hade detta kunnat leda till att fler antal 

närvarande studenter. De ofullständigt besvarade enkätfrågorna betraktades som internt bortfall i 

studien. En anledning till att kunskapsfrågorna inte besvarades fullständigt kan bero på att kännedom 

saknades eller att bristande intresse fanns för den aktuella frågan. 

Efter datainsamlingen framkom det utifrån bakgrundsvariablerna att det inte fanns några direkta 

åldersskillnader mellan deltagarna samt att det inte fanns någon jämn fördelning mellan könen vilket 

har medfört att det inte var relevant att utföra någon jämförelse i föreliggande studie. 

Bortfallet hade kunnat undvikas om utdelningen av enkäterna hade genomförts vid ytterligare ett 

annat tillfälle enbart för de studenter som hade intresse att delta men inte kunnat vara närvarande vid 

tidigare utdelningstillfällen. Författarna ville ge alla studenter samma möjlighet att delta i enkäten och 

på så sätt hade det varit ett mer rättvist tillvägagångssätt. Då studiens författare hade en tidsram att 

rätta sig efter ledde detta till att det blev omöjligt för ännu ett utdelningstillfälle av enkäten. En 

jämnare könsfördelning av grupperna hade medfört ett mer tillförlitligt resultat i studien. 
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Resultatdiskussion 

Majoriteten av sjuksköterskestudenterna i studien ansåg att de hade bra praktiska och teoretiska 

kunskaper om oral hälsa. Av studenterna ansåg sig 67 % ha bra praktiska kunskaper respektive 68 % 

för teoretiska kunskaper. I resultatet framkom att studenterna hade rätt svar på kunskapsfrågor i flera 

områden som preventiva åtgärder när det gäller daglig munvård, kännetecken för bra munsköljmedel 

samt lindring av muntorrhet. Ett annat område som studenterna också hade kännedom kring var om 

gingivit vad hur tandsten ser ut, vad som ska göras när tandkött blöder vid tandborstning, vilken färg 

ett friskt tandkött har samt vad som görs åt en svampinfektion. Inom området tandkonstruktioner 

visste studenterna även när på dygnet det är viktigast att ta ut tandprotesen. Att studenterna har 

kännedom kring dessa områden ger dem redskap i sitt kommande yrke att kunna upptäcka och 

bemöta de behov som en vårdtagare har samt att även ge råd och remittera till tandvården vid behov. 

Trots att studenterna hade goda kunskaper inom flera kunskapsområden var det färre studenter som 

inte visste vad fluor främst har för nytta, hur det går att se om någon har hål i tänderna, vad som 

kännetecknar tandlossning, vad som används vid borstning av protes samt vilka sorters 

tandersättningar som var avtagbara eller fastsittande. En förklaring till varför det finns bristande 

kunskap inom dessa områden kan tänkas bero på att de flesta frågorna är relaterade till praktiska 

åtgärder som studenterna inte har stött på under deras VFU.  

Bedömningsinstrument av munstatus ingår inom sjuksköterskans profession och bör därför utgöra en 

del av de praktiska kunskaperna som sjuksköterskestudenterna får under sin utbildning.  Bedömning 

av munstatus är ett viktigt instrument för att problem ska kunna upptäckas i god tid och som annars 

lätt kan missas vid en utebliven kontroll. Detta styrks av en studie som påtalar att sjuksköterskor 

ansåg bedömningsinstrument vara viktigt för att kunna upptäcka tidiga sjukdomstecken i munhålan 

(41).  

Det fanns ingen fråga angående bedömningsinstrument av munstatus i enkäten, det vore därför 

intressant att studera närmare på kunskapen kring användningsområdet och hur det bör tillämpas i 

praktiken. 

Vid frågan om vad som ska göras om tandköttet blöder vid tandborstning angav 60 % av studenterna 

rätt svar vilket gav ett bättre resultat än studien av Gren & Juklen (2010) med liknande syfte där en 

snarlik fråga ställdes och 50 % av deltagarna hade rätt svar. I samma studie (Gren & Juklen, 2010) 

svarade 92,9 % rätt på frågan om vad som görs åt en svampinfektion på munslemhinnan medan rätt 

svar bland studenterna i föreliggande studie var 71 % (38). Majoriteten av studenterna visste däremot 

det rätta svaret på frågan om vilken färg ett friskt tandkött har samt hur färg och konsistens på 

tandsten ser ut. 

Majoriteten av studenterna svarade att den dagliga munvården var den viktigaste åtgärden för att 

bevara tänderna friska samt att de visste att tänderna ska borstas efter sista kvällsmålet. De flesta 

studenterna hade även kunskap om att en hög fluorhalt kännetecknar ett bra munsköljmedel och att 

muntorrhet kan lindras genom att dricka och skölja munnen ofta med vatten.  
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Utöver detta var studenterna medvetna om att det var viktigast att ta ut protesen innan läggdags vilket 

tyder på att studenterna hade insikt om hur viktigt det är med preventiva åtgärder för att förhindra 

uppkomst av problem i munhålan. 

Ett annat resultat som framkom i studien var att 77 % av studenterna svarade att de hade fått ett 

föreläsningstillfälle inom oral hälsa respektive 9 % som hade fått två föreläsningstillfällen och endast 1 

% vid tre eller fler föreläsningstillfällen. Det som var anmärkningsvärt var att 12 % av studenterna 

svarat att de inte hade fått något föreläsningstillfälle vilket var förvånande då studenterna gick samma 

sjuksköterskeutbildning. En tänkbar orsak till resultatet kan bero på att studenterna hade valbara 

kurser och därför kan det se olika ut vad de har fått med sig för kunskap kring oral hälsa från de olika 

kurserna. En annan orsak till att det skiljer sig mellan svarsalternativen kan bero på att studenterna 

kan ha missat ett eller flera föreläsningstillfällen på grund av sjukdom eller någon annan okänd 

anledning. Däremot går det inte att dra någon slutsats för vilket innehåll som framgick i de 

föreläsningstillfällen som studenterna hade fått. Då ämnet oral hälsa är omfattande kan ett eller flera 

föreläsningstillfällen inte räcka till för att täcka upp all kunskap och information som ämnet består av. 

Det finns ett behov av antingen en enskild kurs om oral hälsa eller att ämnet oral hälsa ingår som en 

del i sjuksköterskestudenternas övriga kurser för att säkerställa att studenterna inte endast får ytlig 

information om ämnet som annars kan glömmas bort.  

Resultatet visade att majoriteten av studenterna hade någon form av tidigare arbetslivserfarenhet 

inom vården där de flesta hade upp till fem års arbetslivserfarenhet. Detta kan tänkas komma till nytta 

eftersom de lättare kan ta till sig kunskaper i sin utbildning. Resultatet visade också på att majoriteten 

av studenterna inte hade någon övrig utbildning inom vården och endast 37 % hade en övrig 

vårdutbildning.   

Att oral hälsa har samband med den allmänna hälsan går att utläsa från föreliggande studie där 

majoriteten ansåg att munhälsan hade en mycket viktig betydelse för allmänhälsan vilket styrks av 

Petersen (2003) som menar på att allmänhälsa och välbefinnande är bundna till oral hälsa (42).  

Den orala hälsans betydelse har fått en viktigare roll i samhället där det har blivit allt mer viktigare att 

vara mån om sin munhälsa. Detta utgör ett behov av ökade resurser som fördelas rätt inom vården för 

att på bästa sätt möjliggöra ett gott samarbete mellan olika professioner, i det här fallet mellan 

tandvårdspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal. Flera studier har också påtalat vikten av ett 

samarbete mellan professionerna vilket poängterar att behovet finns (43).  

Det vore därför intressant att studera närmare på huruvida studenterna i studien skulle ställa sig till 

förslaget av ett tvärprofessionellt arbete mellan sjuksköterskor och tandvårdspersonal då denna studie 

inte har fördjupat sig i detta område. 

Sambandet mellan munhälsa och den allmänna hälsan har sedan länge varit känt vilket också 

bekräftas av nyare studier som har gjorts (44). Att sjuksköterskestudenter känner till sambandet kan 

medföra en positiv inställning till den orala hälsan för den kommande professionen.  
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För att människan ska ses ur ett helhetsperspektiv innebär det att den orala hälsan ska betraktas som 

en viktig del av den allmänna hälsan. En ökad utbildning kring den orala hälsan inom 

sjuksköterskeprogrammet vore önskvärt för att studenter i sitt kommande yrke ska kunna, föreslå och 

anpassa åtgärder som en vårdtagare är i behov av. Ett tvärprofessionellt arbete mellan berörda 

professioner vore eftersträvansvärt för ett ökat hälsofrämjande arbete i samhället. 

Slutsatser 

Studiens resultat visade att sjuksköterskestudenterna på Hälsohögskolan i Jönköping hade goda 

kunskaper kring oral hälsa inom flera kunskapsområden, däremot saknades kunskaper vissa 

kunskapsområden, framförallt vad gäller karies och parodontit.  

Med utgångspunkt från studiens resultat uppmuntras vidare forskning för att fastställa kunskaper om 

oral hälsa inom sjuksköterskeutbildningen i övriga universitet och högskolor i Sverige. Vidare 

forskning med kvalitativa studier rekommenderas utifrån denna studie för att observera 

sjuksköterskors kliniska vardag huruvida hantering och bedömning av munhälsan utförs eftersom de 

ansvarar för munvården hos patienterna. 
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Bilaga 1 - Enkät 

 

Sjuksköterskestudenters kunskap om oral hälsa 

 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskestudenters kunskaper om oral 

hälsa i årskurs 3, termin 5. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Medgivande till att delta i studien ges i samband med att enkäten fylls i. Insamlat 

material kommer endast att behandlas av studiens författare och förvaras 

oåtkomligt för obehöriga. När studien är examinerad och godkänd kommer allt 

insamlat material att förstöras. 

 

Besvara frågorna genom att ringa in ett svarsalternativ.  

 

1. Kön? 

a. Man  

b. Kvinna 

c. Annat 

 

2. Ange födelseår: _______________ 

 

3. Hur tycker du att dina praktiska och teoretiska kunskaper inom oral hälsa ser ut? 

 

3a. Praktiska: 

a. Mycket bra 

b. Bra 

c. Dåliga 

d. Mycket dåliga 

 

3b. Teoretiska: 

a. Mycket bra 

b. Bra 

c. Dåliga 

d. Mycket dåliga 

 

4. Har du tidigare fått undervisning i oral hälsa? 

a. Nej 

 

Om ja,  

 

b. Grundskolan 

c. Gymnasiet 

d. Högskola/Universitet 
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5. Har du fått undervisning i oral hälsa under sjuksköterskeutbildningen? 

a. Nej 

b. Ja, vid ett föreläsningstillfälle 

c. Ja, vid två föreläsningstillfällen 

d. Ja, vid tre eller fler föreläsningstillfällen 

 

6. Har du någon tidigare arbetslivserfarenhet inom vården? 

a. Mindre än 1 år 

b. Upp till 5 år 

c. Över 5 år 

d. Ingen erfarenhet 

 

7. Har du någon övrig utbildning inom vården? 

a. Ja 

b. Nej 

 

8. Vilken är den viktigaste åtgärden för att bevara tänderna friska? 

a. Regelbundna tandläkarbesök 

b. Daglig munvård 

c. Rätt kost 

 

9. När är det viktigast att borsta tänderna? 

a. Innan frukost 

b. Efter frukost 

c. Efter lunch 

d. Efter sista kvällsmålet 

 

10. Vad kännetecknar ett bra munsköljmedel? 

a. Hög alkoholhalt 

b. Hög fluorhalt 

c. Hög karieshalt 

 

11. Hur lindras muntorrhet? 

a. Dricka och skölja munnen ofta med vatten 

b. Dricka vad som helst och äta mat som man inte behöver tugga mycket 

c. Undvika fet mat och fria radikaler 

 

12. Vad gör fluor främst för nytta? 

a. Dödar bakterier 

b. Stärker tänderna 

c. Motverkar hål i tänderna 

d. Gör tänderna vitare 
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13. Hur går det att se om någon har hål i tanden/tänderna? 

a. Tanden har en matt yta till utseende 

b. Det finns stora gropar på tandytan 

c. Tanden har svarta och mörka prickar 

d. Det finns en spricka på tanden 

 

14. Hur ser tandsten ut? 

a. Ljust till färgen och hårt 

b. Mörkt och mjukt 

c. En mörk svårborttaglig fläck 

d. Ljust till färgen med en mjuk yta 

 

15. Vad ska du göra om tandköttet blöder vid tandborstning? 

a. Borsta hårdare 

b. Sluta borsta 

c. Borsta mjukare 

d. Borsta mer noggrant 

 

16. Vilken färg har ett friskt tandkött? 

a. Mörkröd 

b. Röd 

c. Ljusrosa 

 

17. Hur går det att se om någon har tandlossning? 

a. Personen har långa tänder 

b. Tänderna har förflyttat sig 

c. Tanden är drabbad av karies sedan tidigare 

d. Tanden får en mörkare färg 

 

18. Vad gör man åt en svampinfektion på munslemhinnan? 

a. Använder sig av antibiotika 

b. Sköljer med vichy-vatten 

c. Sköljer med ett munsköljmedel med hög alkoholhalt 

 

19. Vad används vid borstning av protes? 

a. Tvål 

b. Tandkräm 

c. Munsköljmedel 
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20. När är det viktigast att ta ut protesen ur munnen? 

a. Innan läggdags  

b. På morgonen 

c. Efter kvällsmålet 

 

21. Det finns flera sorters tandersättningar. Vilka av dessa nedanstående är 

avtagbara resp. fastsittande? Ringa in rätt svar. 

 

a. Helprotes   Avtagbar  Fastsittande 

b. Delprotes   Avtagbar  Fastsittande 

c. Kronor   Avtagbar  Fastsittande 

d. Broar  Avtagbar  Fastsittande 

e. Implantat   Avtagbar  Fastsittande 

 

22. Hur viktigt anser du att munhälsans betydelse har för den allmänna hälsan? 

a. Inte alls viktigt 

b. Relativt viktigt 

c. Mycket viktigt 

d. Vet ej, saknar kunskap/information  

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Samtyckesbrev 

Jönköping 2017 januari 27 

 

 

 

Samtyckesbrev 

Undertecknad ger härmed sitt medgivande till att Lily Imeraj och Noor Majed får genomföra en 

enkätstudie på sjuksköterskestudenter i termin 5, för att få underlag till C-uppsats 

Tandhygienistprogrammet, Hälsohögskolan Jönköping. Syftet med studien är att undersöka 

sjuksköterskestudenters kunskap om oral hälsa. 

 

 

_____________________ 

Ort och datum 

_____________________ 

Underskrift 

_____________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 – Informationsbrev 

Jönköping 2017 januari 27 

 

 

 

Förfrågan till programansvarig på sjuksköterskeprogrammet 

Hej!  

Vi är två studenter som heter Lily Imeraj och Noor Majed från tandhygienistprogrammet på 

Hälsohögskolan i Jönköping. Vi håller nu på med vår C-uppsats med syftet att studera kunskap om 

oral hälsa bland sjuksköterskestudenter i termin 5 på Hälsohögskolan i Jönköping. Studien kommer att 

ha en kvantitativ ansats där datainsamlingen kommer att ske med hjälp av en enkät. Enkäten består 

av 21 frågor med både öppna och slutna svarsalternativ.  

I sjuksköterskans arbete av den dagliga omvårdnaden anses munhålan som den svåraste uppgiften 

att handskas med då det är okänt huruvida oral hälsa prioriteras. Ett tvärprofessionellt samarbete 

mellan tandvårdspersonal och hälso-och sjukvården har stor betydande vikt för att tidigt kunna 

upptäcka samt förebygga orala sjukdomar.  

Studien kommer att genomföras med hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven; informationskravet 

kommer att beaktas genom att deltagarna informeras om syftet med studien samt frivilligheten till 

medverkandet. Deltagarna kommer att informeras i både muntlig och skriftlig form. Deltagarna i 

studien ska ha rätt att bestämma över sin medverkan och därmed kommer samtyckeskravet att 

uppfyllas. Uppgifterna av de ingående i studien kommer att behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet 

innebär att de insamlade uppgifterna om deltagarna inte får användas till något annat syfte än det 

aktuella forskningsändamålet. 

Förfrågan till dig som programansvarig är om vi får dela ut vår enkät till sjuksköterskestudenter vid ett 

föreläsningstillfälle som tar ca 10 min att fylla i. Under förutsättning att vi får Ditt godkännande önskar 

vi att få kontakta aktuell föreläsare för att boka tid. Ni har möjlighet att ta del av resultatet i form av en 

rapport om så önskas. 

Tacksam för svar så snart som möjligt!  

 

Vänliga hälsningar 

Noor Majed    Lily Imeraj 

Tandhygieniststudent  Tandhygieniststudent   

mano1313@student.ju.se  imha08hi@student.ju.se  

Jag ger härmed mitt samtycke till att sjuksköterskestudenterna i termin 5 vid hälsohögskolan i 
Jönköping får delta i studien. 

__________________________ _________________________ 
Programansvarig    Ort och datum 
 
Ansvarig handledare: Susanne Einarson. Hälsohögskolan i Jönköping. 
E-post: susanne.einarson@ju.se 

mailto:mano1313@student.ju.se
mailto:imha08hi@student.ju.se
mailto:susanne.einarson@ju.se
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Bilaga 4 - Dikotomisering 

 

Dikotomisering på kunskapsfrågorna 8-20 

 Före dikotomisering Efter Dikotomisering 

Fråga 8 
Regelbundna tandläkarbesök 

Rätt kost 
Fel svar 

Fråga 9 

Innan frukost 

Efter frukost 

Efter lunch 

Fel svar 

Fråga 10 
Hög alkoholhalt 

Hög karieshalt 
Fel svar 

Fråga 11 

Dricka vad som helst och äta mat som man inte 

behöver tugga mycket 

Undvika fet mat och fria radikaler 

Fel svar 

Fråga 12 

Dödar bakterier 

Motverkar hål i tänderna 

Gör tänderna vitare 

Fel svar 

Fråga 13 

Det finns stora gropar på tandytan 

Tanden har svarta och mörka prickar 

Det finns en spricka på tanden 

Fel svar 

Fråga 14 

Mörkt och mjukt 

En mörk svårborttaglig fläck 

Ljust till färgen med en mjuk yta 

Fel svar 

Fråga 15 

Borsta hårdare 

Sluta borsta 

Borsta mjukare 

Fel svar 

Fråga 16 
Mörkröd 

Röd 
Fel svar 

Fråga 17 

Tänderna har förflyttat sig 

Tanden är drabbad av karies sedan tidigare 

Tanden får en mörkare färg 

Fel svar 

Fråga 18 
Använder sig av antibiotika 

Sköljer med ett munsköljmedel med hög alkoholhalt 
Fel svar 

Fråga 19 
Tandkräm 

Munsköljmedel 
Fel svar 

Fråga 20 
På morgonen 

Efter kvällsmålet 
Fel svar 
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