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Sammanfattning 

Bakgrund: Allt fler äldre behåller sina naturliga tänder, vilket innebär ett ökat behov av kunniga 
vårdgivare till följd av större risk för orala sjukdomar. Undersköterskor är den främsta personalgruppen 
som tar hand om de äldres munvård. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga kunskapen hos 
undersköterskeelever på gymnasiets vård-och omsorgsprogram gällande munvård och oral hälsa hos 
äldre personer. Metod: Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie som byggde på en 
enkätundersökning med totalt 24 frågor. Studien genomfördes på två skolor i en medelstor kommun i 
södra Sverige där tredjeårs undersköterskeelever tillfrågades att delta. Skolorna var en friskola och en 
kommunal skola. Resultat: Av 51 elever deltog 39 elever i studien. Majoriteten av eleverna hade 
medelgod kunskap (51 %) och de resterande hade god kunskap (49 %). Friskolan hade högre poäng än 
den kommunala skolan gällande kunskap om äldres munhälsa och munvård. Kunskapsluckor återfanns 
kring områdena gällande sambandet mellan karies och muntorrhet, rengöring av proteser samt 
mellanrumsrengöring. Slutsats: De flesta av tredjeårs undersköterskeeleverna hade medelgod till god 
teoretisk kunskap om äldres orala hälsa och munvård.  

Nyckelord: Gymnasieelever, Munvård, Munhälsobehov, Oral hälsa, Äldre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Summary 

Imminent nursing assistant’s knowledge about elderly’s oral health. 

Background: An increasing number of elderly retain their natural teeth and therefore more skilled 
caregivers are needed due to greater risk of oral diseases. Nursing assistants have the main responsibility 
of the elderly's oral care needs. Objective: To investigate the knowledge of nursing assistant students 
in the high school's healthcare- and welfare program regarding oral care and oral health among elderly 
people. Methods: This quantitative cross-sectional survey consists of 24 questions. The study was 
carried out at two schools in a medium-sized municipality in the south of Sweden where third-year 
students were asked to participate. The schools were a private school and a public school. Results: The 
study was conducted with the participation of 39 students out of 51 students. The majority of the 
students had moderate knowledge (51%) and the remaining had good knowledge (49%) about oral 
health and care. The private school was more knowledgeable about elderly’s oral health and oral care 
needs than the public school. Gaps of knowledge were found in the fields of association between caries 
and dry mouth, denture cleaning and interdental cleaning. Conclusion: The majority of the third-year 
students had moderate to good theoretical knowledge of the elderly's oral health and care.  

Keywords: Elderly, Oral care, Oral health, Oral health needs, High school students. 
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Inledning 

Undersköterskor är en viktig personalgrupp som främst tar hand om sjuka äldres munvård därför finns 
det ett stort behov av kunskap om munhälsa och munhälsobehov (Lindqvist et al, 2013). Äldre definieras 
som individer 65 år eller äldre (Orimo et al., 2006). Denna åldersgrupp ökade mellan 2010 till 2015 med 
200 000 individer i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). Äldre kan leva självständigt men en del sköra kräver 
ett visst stöd i sin vardag. Åldrande ökar risken att gå från oberoende äldre till skör äldre. Sköra drabbas 
ofta av multipla sjukdomar och tar en eller flera mediciner. Äldre i beroendefasen behöver delvis eller 
fullständig assistans (Hanson et al., 2013). I dagsläget behåller äldre fler av sina tänder längre. Fler 
tänder ger bland annat ökad risk för parodontala sjukdomar och karies (Nathe, 2017).  

Bakgrund 

Undersköterskors kompetensområde 

Arbetsuppgifter på äldreboende och inom hemtjänst 
Undersköterskors uppgift är att assistera den äldre individen att leva ett autonomt liv utifrån 
individuella förutsättningar. Några av arbetsuppgifterna är att assistera vid vardagliga sysslor såsom 
matlagning, städning och tvättning. Vidare utförs även medicinska uppgifter som utförs på delegation 
såsom att hjälpa vårdtagaren att ta sina mediciner. Det handlar även om att bistå med personlig hygien 
samt att dokumentera och följa upp den äldres munhälsa och allmänhälsa (Arbetsförmedlingen, 2015). 

Kursplan för vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet i Sverige 
Obligatoriska ämnen inom hälso- och sjukvård är bland annat: Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete 1 
samt 2. Det finns även programfördjupning med 35 alternativ varav följande behandlar äldres hälso- 
och sjukvård: Vård och omsorg vid demenssjukdom, Äldres hälsa och livskvalitet, Kost och hälsa, Kost, 
måltid och munhälsa, Hemsjukvård och Palliativ vård, (Skolverket, 2011).  
 
De ämnen som behandlar munhälsovård och äldres munhälsa är Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete 1, 
Vård och omsorg vid demenssjukdom, Äldres hälsa och livskvalitet samt Kost, måltid och munhälsa.  
Medicin 1 läses i och med att det bland annat handlar om läkemedelsanvändning och biverkningar. 
Vård- och omsorgsarbete 1 då den behandlar munvård, personlig hygien, kost och vätska samt 
måltidssituation. Vård- och omsorg vid demenssjukdom tar upp om kroppsnära omsorg däribland 
munhälsa. Äldres hälsa och livskvalitet ger kunskap om kroppsnära omsorg såsom munhälsa samt även 
om nutrition, kost och näringsbehov. Slutligen Kost, måltid och munhälsa som tar upp om munvård, 
munhygien, nutrition samt näringsbehov bland äldre och sjuka (Skolverket, 2011).  

Kommunala skolor och friskolor   

Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds i både kommunala skolor och fristående skolor 
(Framtidsutveckling i Sv. AB., 2018). Institutet för arbetsmarknad och utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU) undersökte år 2016 huruvida studieresultat skiljer sig mellan gymnasieelever i kommunala 
skolor och fristående skolor. När proven rättades lokalt hade eleverna från friskolor bättre resultat 



 
 

 6 

jämfört med den externa bedömningen (rättat av skolinspektionen) av samma prov där eleverna från 
kommunala skolor hade bättre resultat. Skillnaderna i studieresultat var störst bland elever med låga 
grundskolebetyg och största andelen av dessa elever gick även på friskolor. Dessutom presterade 
eleverna från friskolorna sämre på nationella proven jämfört med eleverna från kommunala skolor 
(IFAU, 2016). 

Svenskt näringsliv undersökte år 2006 skillnader i attityder bland elever, deras föräldrar och lärare 
inom både friskolor och kommunala skolor. Det var större andel elever i friskolorna som var mer nöjda 
med sina lärare inklusive arbetsmiljön jämfört med eleverna i de kommunala skolorna. Avseende 
utbildningens kvalitet fanns små skillnader mellan skolformerna. Lärarna i friskolorna ansåg att de hade 
större möjlighet att självständigt planera sitt arbete. Däremot var det större andel lärare i de kommunala 
skolorna som menade att de kunde utföra sitt arbete i lugn takt, handla på eget bevåg samt testa nya 
idéer (Svenskt näringsliv, 2006). 

Oberoende, sköra och beroende äldre 

Gruppen äldre kan delas upp i oberoende, sköra och beroende. 

Oberoende: Denna grupp är den största bland befolkningen över 65 år. Oberoende äldres sociala 
funktion är inte försämrad av generella hälsoproblem. Vissa av dessa individer lider av någon form av 
funktionshinder och/eller kronisk sjukdom. De lever ett självständigt liv i ordinärt boende.  

Sköra: Gruppen består av äldre som har förlorat social självständighet samt har allvarligare form av 
emotionella, psykiska och fysiologiska problem. De flesta av dessa bor kvar hemma med assistans av 
hemtjänst medan resterande bor i olika särskilda boenden. 

Beroende: Dessa individer tillhör den minsta gruppen som i industrialiserade länder innebär 10 % av 
befolkningen över 65 år. Den funktionella förmågan hos beroende äldre är försämrad till följd av 
försvagad fysisk samt medicinska och/eller emotionella problem. Därför är de av stort behov av 
vårdpersonalens hjälp och bor på äldreboende (Holm-Pedersen, Walls & Ship, 2015).  

Äldres orala hälsa på äldreboende 

Äldre som bor i ordinärt boende har mindre munhälsobehov än de som bodde på äldreboende. I en 
dansk studie konstaterades att äldre på boende som fick assistans hade sämre oral hälsa vad gällde 
rikliga placknivåer och allvarlig gingivit jämfört med äldre som kunde ta hand om sin munhygien. 
Dessutom hade inte den ansvariga vårdpersonalen för de boende tillräcklig kunskap om munvård. De 
boende saknade fler tänder, hade allvarligare gingivit samt parodontit och hade överlag sämre oral hälsa 
jämfört med äldre i samma åldersgrupp som bodde i ordinärt boende. En studie utförd i en medelstor 
kommun utanför Oslo kom fram till att de som bodde på äldreboende hade sämre oral hälsa avseende 
högre placknivåer och allvarligare gingivit än de som hade ordinärt boende. Daglig munhygien av 
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individer på ålderdomshem ignoreras i många fall av personalen och de boende i sin tur kan vara 
oförstående av behovet eller motsätter sig munvården (Holm-Pedersen, Walls & Ship, 2015). 

Orala hälsoproblem bland äldre 

Xerostomi och hyposalivation 

Med åldern påverkas naturligt de små salivkörtlarna vilket minskar produktionen av vilosaliv, däremot 
försämras inte de stora salivkörtlarna glandula parotis, glandula submandibularis och glandula 
sublingualis. Därmed förblir den stimulerade saliven nästintill densamma (Nordenram & Nordström, 
2000). Cirka 30 % av de äldre har xerostomi, en subjektiv upplevelse av muntorrhet (Petersen & 
Yamamoto, 2005). Xerostomi är ofta kopplat till hyposalivation det vill säga minskad salivsekretion 
(Kandelman et al., 2008). Både hyposalivation och xerostomi är vanligt förekommande bland äldre 
(Holm-Pedersen, Walls & Ship, 2015). Hyposalivation kan ge allvarliga orala hälsoproblem såsom 
talsvårigheter, tugg-och sväljsvårigheter samt hög kariesprevalens (Petersen & Yamamoto, 2005). 
Gränsvärdena för hyposalivation hos vuxna är mindre än 0,1 ml/min för ostimulerad saliv och mindre 
än 0,7 ml/min för stimulerad saliv (SBU, 2002). Salivsekretionen påverkas inte enbart av åldrande. En 
frisk äldre individ behåller en tillräcklig salivproduktion (Holm-Pedersen, Walls & Ship, 2015). Flertalet 
äldre tar minst ett läkemedel som ger nedsatt salivsekretion. Polyfarmaci (konsumtion av flertalet 
läkemedel) ökar risken att utveckla muntorrhet (Dagli & Sharma, 2014). Några läkemedelsgrupper som 
är kända för att ge minskad salivsekretion är antikolinergika, diuretika och anxiolytika. Minskad 
salivproduktion ger ökad risk för obehagskänsla från munhålan, problem med slemhinnan och dentala 
problem. Dessutom finns det studier som menar att muntorrhet bidrar till försämrad livskvalitet. 
Muntorra individer får försämrat vätskeskydd vilket kan bidra till problem med munslemhinnan. 
Försämrad salivsekretion ger dessutom mindre effektiv oral-clearance (bortsköljning av matrester och 
nedbrytningsprodukter), vilket ger risk för större plackbildning genom att fermentabla kolhydrater 
krävs för att plack ska bildas. Muntorra individer får även sänkt buffringskapacitet som ger ökad risk för 
både karies och dentala erosioner (Holm-Pedersen, Walls & Ship, 2015).  

Karies 

Karies är en infektionssjukdom som uppstår på grund av att bakterier löser upp tandens hårdvävnader 
(emalj, dentin och rotcement). Detta sker till följd av att bakterierna bryter ner fermentabla kolhydrater 
såsom sackaros och genom det bildar skadliga syror som luckrar upp tandens mineraler (Fejerskov et 
al., 2015).  

Rotytekaries och kronkaries är vanligt förekommande bland äldre världen över (Petersen & Yamamoto, 
2005, Holm-Pedersen, Walls & Ship, 2015). Traditionellt ses rotkaries som en av de huvudsakliga 
munhälsoutmaningarna bland äldre. Däremot kan rotkaries endast uppkomma om det finns 
gingivalretraktion medan det finns risk för nya kariesskador vid alla koronala ytor. Genom gingival 
retraktion blottas rotytorna vilket innebär att både dentin och rotcemet kan utsättas för karies. Dentin 
är mer sårbart för karies än emaljen därför att dess kritiska pH är ungefär 6 jämfört med emaljen vars 
kritiska pH är 5,4. Detta innebär att bakterier som saknar förmågan att minska pH till 5,4 (men kan 
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producera syror som ger ett pH-värde mellan 6–5,4) kan bilda karieslesioner på rotytorna. En individ 
med kariesbakgrund har risk för både kron- och rotkaries. Tidigare restorationer ökar även risken 
genom sekundärkaries. En individ med parodontit kan ha ökad risk för rotkaries genom fästeförlust då 
det orsakar blottade rotytor. Dessutom kan dessa individer få dolda subgingivala rotkaries lesioner 
(Holm-Pedersen, Walls & Ship, 2015). 

En förutsättning för att karies ska bildas är plackansamling. Bland de äldre finns flera riskfaktorer såsom 
delprotes, sviktande förmåga att utföra egen munvård, variationer i gingival utformning och försämrad 
synskärpa. Delprotes ger ökad kariesrisk på grund av att många individer som bär delprotes gör det 
därför att munhygienen inte prioriterats. Försämrad förmåga att utföra egenvård ger ökad kariesrisk 
genom att det blir svårare för individen att effektivt avlägsna plack. Det kan bero på naturliga 
muskelförsämringar eller sjukdomar såsom reumatism. Gingival variation för med sig ökad risk i och 
med att det blir svårare att göra rent, särskilt vid furkationsinvolveringar i molarregionen vid 
fästeförlust. En mellanrumsborste kan förenkla rengöring dock kan det vara svårt för den äldre att utföra 
rengöringen. Försämrad synskärpa medför risk därför att det kan försvåra för den äldre att se i munnen 
i badrumsspegeln (Holm-Pedersen, Walls & Ship, 2015). 

Kosten är en viktig riskfaktor gällande uppkomst av rotkaries och kronkaries. Hög frekvens av 
sockerintag innebär särskild ökad risk för rotkaries. Dock är frekvensen viktigare än mängden socker 
vid utveckling av karies. Vid pensioneringen utökar många äldre sina sociala aktiviteter vilket kan 
resultera i mer småätande. Vidare är även bearbetad stärkelse mer kariogent (Holm-Pedersen, Walls & 
Ship, 2015). 

En viktig orsak till kariesförekomst hos äldre är muntorrhet. Bland friska äldre är det främst vilosalivens 
mängd som påverkar kariesrisken. Äldre personer med vilosaliv rik på protein, amylas och fosfat har ett 
skydd mot utveckling av karies. Mängden syrabildande bakterier ökar starkt i saliven med åldern då de 
trivs i låg salivmängd. Dessutom minskar salivens skyddsfaktorer när salivmängden minskar. Äldre har 
även ökad risk för sekundärkaries på grund av fyllningsskarvar och proteser som är retentionsplats för 
bland annat laktobaciller och mutansstreptokocker (Holm-Pedersen, Walls & Ship, 2015). 

Parodontala sjukdomar  

Parodontala sjukdomar indelas i gingivit respektive parodontit. Gingivit är en inflammation i tandköttet 
som bildas på grund av bakterieansamlingar. Detta är ett reversibelt tillstånd som innebär att det kan 
återgå till sin friska form.  Gingivit kännetecknas av blödande tandkött. Parodontit uppstår till följd av 
en bakteriell infektion som orsakar vävnadsnedbrytning av bland annat kollagena fibrer och alveolärt 
ben. Parodontit är irreversibelt och detta innebär att de vävnader som brutits ner inte kan återfå sin 
ursprungliga form. Aktiv parodontit kännetecknas bland annat av blödning vid sondering och 
patologiska tandköttsfickor (Gehrig & Willmann, 2016). 

Hemmaboende äldre har lägre parodontitförekomst än de på institutioner då de kan förstå sitt eget 
vårdbehov i större utsträckning och är mer självständiga. Hög ålder ger försämrat immunförsvar, med 
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ökad parodontitrisk. Åldrande ökar även prevalensen av systemsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar 
vilket ökar parodontitrisken. Parodontit är ett av de vanligaste kroniska inflammationstillstånden bland 
betandade äldre. I en översiktsartikel från 2014 redovisades olika samband mellan parodontit och 
åldrande. Det visade sig att stigande ålder ger ökad allvarlighetsgrad av parodontit. En annan studie har 
kommit fram till att ökad allvarlighet av både parodontit och fästeförlust med åldern kan kopplas till 
tiden som parodontala vävnaderna har varit utsatta av bakteriebeläggningar (AlJenani, 2014). 

Individer som behåller sina naturliga tänder i hög ålder löper större risk för att utveckla 
parodontitsjukdomen. Risken för att utveckla parodontit är starkt kopplat till sociodemografiska 
faktorer som innefattar utbildning, kön, etnicitet, inkomst och ålder. En individs beteendemönster är 
en ytterligare påverkande faktor. Dessa inkluderar rökning, bristande munhygien, oregelbundna 
tandvårdsbesök, stress och systemiska sjukdomar däribland diabetes. Alla äldre har inte lika stor 
mottaglighet för parodontit. De som bor på äldreboende och är sköra eller beroende har sämre 
parodontal hälsa (Holm-Pedersen, Walls & Ship, 2015). 

Peri-implantit och mukosit   

Periimplantär mukosit är en reversibel inflammation i mjukvävnaden runt implantat utan benförlust. 
Periimplantit innebär en irreversibel inflammation med benförlust i vävnaden kring implantat. Ålder är 
en stor riskfaktor för både mukosit och periimplantit (Poli et al., 2016). År 2012 var det 7,5 % av patienter 
över 70 år i Västra Götalandsregionen som hade implantat (Hanson et al., 2013). 

En italiensk studie visade att äldre över 65 år och som inte är koopererande var mer benägna att utveckla 
periimplantit. Därför är det viktigt med tidig upptäckt för att kunna införa ett regelbundet 
stödbehandlingsprogram och för att bibehålla frisk periimplantär vävnad. I och med att flertalet äldre 
har kroniska systemsjukdomar löper de större risk för att utveckla periimplantit och mukosit. Att ålder 
är en stor riskfaktor kan associeras med att flertalet äldre kan få problem med att utföra bra munhygien 
till följd av bland annat hjärnsjukdomar (t.ex. demens), försämrad syn, artros och nedsatt immunförsvar 
(Poli et al., 2016). 

En japansk studie undersökte kunskapsläget om implantatvård hos totalt 189 äldreboenden. Det visade 
sig att hälften av personalgrupperna inte kunde urskilja om en boende hade implantat eller sina egna 
naturliga tänder. Dessutom var det 71 % av personalgrupperna som helt saknade kunskap om munvård 
av implantatpatienter. Studien konstaterade att det behövs utökad kunskap om implantat bland 
omsorgspersonal och tandvårdspersonal samt familjemedlemmar till den äldre med implantat (Kimura 
et al., 2015). 

En brasiliansk studie understryker vikten av bra implantathygien för att de ska ha lång överlevnad. Både 
mukosit och perimplantit påverkar implantatets livslängd. Periimplantit och mukosit är associerade 
med plackkontroll. Periimplantär benförlust uppstår till följd av bristfällig munhygien då biofilm är den 
främsta bakomliggande orsaken. Periimplantit undviks genom att mukosit behandlas i tidigt skede. Det 
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krävs större plackkontroll för läkning av mukosit än gingivit därför att munslemhinnan (mucosan) har 
långsammare läkningsprocess (Kreve et al., 2016). 

Oral candidos  

Den vanligaste svampinfektionen i munhålan är candidos som bildas på grund av ökad tillväxt av 
svamporganismer. En individ med frisk mun har en mikroflora i munhålan som enbart består av 0,001 
svamporganismer. Faktorer som ökar risken för bildning av munhålesvamp är försvagat immunförsvar, 
hyposalivation, hög intagsfrekvens av sockerhaltig föda och tobaksrökning i och med ökad 
keratinisering av munslemhinnan (Axéll, 2016). Ytterligare faktorer som främjar bildning av candida är 
läkemedelsanvändning, dålig munhygien, tandproteser som behålls i munnen under natten samt 
illasittande proteser. Munhålesvamp kan visa sig antingen som akut eller kronisk. Den akuta varianten 
är vit medan den kroniska varianten är röd. I många fall är symtomen lindriga men vissa individer kan 
känna av sveda och få ändrad smakupplevelse (Gabre & Twetman, 2017).  

Munhålesvamp har ökande frekvens i samband med åldrande. Det är mycket viktigt att förebygga 
candida bland äldre. Särskilt avtagbara proteser ökar risken för candida, därför är det viktigt att de 
mekaniskt görs rent noga efter varje måltid. Genom att göra rent protesen sker ingen effektiv minskning 
av mikroorganismer i den tandlösas mun. Det krävs både mekanisk rengöring och förvaring av protesen 
i antimikrobiell vätska över natten för att minska risk för svampbildning. Anledningen till att 
rengöringen blir ineffektiv är att gamla plastresiner på ytan blir luckra med tiden, vilket underlättar för 
fästning av candida. Särskilt för sängliggande patienter kan slemhinnan dessutom behöva rengöras med 
en bomullspinne för att på så sätt förbättra individernas munhygien (Holm-Pedersen, Walls & Ship, 
2015). 

Proteskomplikationer  

Prevalensen av tandprotesbärare har minskat i Jönköpings kommun sedan 1973. År 1973 var det totalt 
57 individer (15 %) av totalt 390 individer mellan 60–80 år som hade helprotes i båda käkarna. I samma 
åldersgrupp år 2013 hade fem individer (1 %) helprotes i båda käkarna. Vad gäller helprotes i en käke i 
åldrarna mellan 60–80 var det 25 individer (6 %) som hade detta år 1973 medan samma åldersgrupp år 
2013 var det åtta individer (2 %) som hade helprotes i en käke. När det kommer till avtagbara delproteser 
var det år 1973 totalt 42 individer (11 %) i åldrarna 60-80 år som hade detta jämfört med år 2013 då det 
var 12 individer (3 %), (Norderyd et al., 2015). 

Protesstomatit är en vanlig slemhinnelesion som är viktig att upptäcka tidigt hos äldre. Vanligen bildas 
det till följd av candida orsakat av dålig passform på protesen. Andra bakomliggande orsaker kan vara 
allergisk reaktion mot protesmaterialet eller uppkomst av systemiska sjukdomar. Det finns ett starkt 
samband mellan protesstomatit och hög placknivå samt bristande proteshygien. Av de äldre med 
fullprotes är det 11–67 % som lider av stomatit. Andra riskfaktorer är att protesen används under natten 
och att den inte blötläggs som den ska. Ytterligare vanliga proteskomplikationer är proteshyperplasi och 
traumatisk ulcerativ lesion. Proteshyperplasi (4–26 %) uppstår oftast på grund av illasittande protes 
(Petersen & Yamamoto, 2005). Proteshyperplasi sker på grund av kroniskt trauma från illasittande 
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protes och innebär ökad vävnadstillväxt i antingen labiala veck eller kindslemhinnan (Farlex Partner 
Medical Dictionary, 2012). Traumatisk ulcerativ lesion innebär sårbildning i orala mucosan orsakat av 
obalanserad eller förhöjd ocklusion till följd av protes med dålig passform (Coelho et al, 2004).  
Illasittande proteser är starkt associerade med sårbildningar och annan skada i munslemhinnan som i 
värsta fall kan övergå till maligna förändringar i epitelskiktet. Därför är det viktigt att individer med 
proteser besöker tandvården regelbundet med täta intervaller. Bästa sättet att förebygga protesstomatit 
är täta tandvårdsbesök med anpassade råd gällande munhygien (Holm-Pedersen, Walls & Ship, 2015). 

Oral hälsorelaterad livskvalitet bland äldre 

Oral hälsorelaterad livskvalitet (eng. Oral Health Related Quality of Life, OHRQoL) handlar om hur 
munnen påverkar en individs sömn, födointag, sociala liv och självkänsla. Begreppet behandlar även 
individens tillfredställelse avseende sin egen orala hälsa (Sischo & Broder, 2011). Oral hälsorelaterad 
livskvalitet påverkas av ett flertal åtskilliga faktorer däribland sociala, funktionella och psykologiska. En 
ytterligare påverkande faktor är individens upplevelse av obehag och smärta (Bennadi & Reddy, 2013). 

Äldres munhälsobehov  

Ett ramdokument framtaget av Folktandvården Sverige har sammanställt rekommendationer för äldres 
munhälsobehov och munvård. 

Basprofylax - karies 

Basprofylax vad gäller karies bland äldre är tandborstning med två centimeter fluortandkräm med 
ungefär 1500 ppm (vanligen 1450 ppm) två gånger per dag i två minuter. Vidare rekommenderas 
fluorsköljning med 0,2 % natriumfluorid en gång per dag i en minut. Fluoreffekten blir lika effektiv om 
en muntork doppas i 0,2 % natriumfluoridskölj och därefter gnids mot insidan av läpparna, tungan och 
mucosan i cirka 20 sekunder. Muntork är ett alternativ för de individer som saknar förmåga att använda 
munskölj (Folktandvården Sverige, 2017). 

Tilläggsprofylax - karies 

För äldre med hög kariesrisk och/eller kariesaktivitet rekommenderas utöver basprofylax antingen 
fluortandkräm med cirka 1500 ppm tre gånger per dag eller fluortandkräm med hög fluorhalt på 5000 
ppm så kallad Duraphat tandkräm två gånger per dag. Det som avgör vilket alternativ som bör användas 
är om individen kan spotta ut tandkrämen eller inte. Individer som saknar förmåga att spotta ut 
tandkrämen bör använda 1500 ppm tre gånger per dag som tilläggsprofylax. När det kommer till kosten 
är rekommendationen att minska frekvensen av intag. Dock har flertalet beroende och sköra ett stort 
näringsbehov och därför krävs eventuellt intag av många små måltider. Om den äldre äter på natten 
rekommenderas fluorsköljning med 0,2 % natriumfluoridlösning efteråt. Ifall den äldre har ett högt 
intag av sockerrika livsmedel bör det sänkas (Folktandvården Sverige, 2017). 
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Basprofylax parodontala sjukdomar  
 
Egenvården är av största vikt för att förebygga parodontala sjukdomar. Detta inkluderar tandborstning 
två gånger per dag med effektiv teknik samt användning av approximala hjälpmedel en gång per dag 

(Folktandvården Sverige, 2017). 

Tilläggsprofylax parodontala sjukdomar 

För äldre som har svårigheter med sin egenvård kan kemisk plackkontroll vara ett bra komplement 
genom klorhexidinsköljning 0,2 % eller klorhexidingel som kan appliceras i gelskena eller på 
tandborste/mellanrumsborste. Vid användning av klorhexidinpreparat ska alltid tandkräm utan 
natrium-lauryl-sulfat användas (Folktandvården Sverige, 2017).  

Problemformulering 

Äldre är en utsatt grupp därför krävs stora insatser inom vården. Fler och fler behåller sina tänder upp 
i åldrarna. Fler tänder innebär ökad risk för orala sjukdomar såsom parodontala sjukdomar. När äldre 
förlorar förmågan att ta hand om sin egen orala hälsa till följd av sjukdom är de i beroendeställning till 
vårdgivaren, i många fall undersköterskor. Därför är det essentiellt att undersköterskor har tillräcklig 
kunskap för att tillgodose äldres munhälsobehov. 

Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga kunskapen hos undersköterskeelever på gymnasiets vård-och 
omsorgsprogram gällande munvård och oral hälsa hos äldre personer. 

Frågeställning 

- Hur skiljer sig kunskapen mellan skola A (friskola) och skola B (kommunal skola) ? 

- Hur ser blivande undersköterskors kunskap ut avseende; mukosit, muntorrhet, munhälsobehov, 
parodontit, periimplantit, proteskomplikationer, proteshygien, gingivit och karies?  

Material och metod 
 
Design 

Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie vilket undersöker en grupp individer vid en viss tidpunkt 
(Henricson, 2017). Syftet med denna enkätstudie var att undersöka gällande vad tredjeårs 
undersköterskeelever på gymnasiets vård-och omsorgsprogram i en medelstor kommun rapporterar sin 
kunskap om äldres munhälsa och munvård.   
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Population och urval 

I en medelstor kommun i södra Sverige finns två gymnasieskolor som erbjuder vård-och 
omsorgsprogrammet. Studiens urval bestod av tredjeårselever från dessa skolor. Tredjeårselever valdes 
då de har kommit längst i sin utbildning och därför genomgått majoriteten av programmets kurser. 
Skola A vilket var en friskola hade en tredjeårsklass med 30 elever och skola B som var en kommunal 
skola hade en tredjeårsklass med 21 elever det vill säga totalt 51 elever. Studiens exklusionskriterie var 

de som inte behärskade svenska språket då enkätfrågorna är utformade på svenska. 

Enkät 

Enkäten (bilaga 1) har 24 slutna frågor som utformades efter studiens syfte. Fyra av frågorna vilka är: 7, 
8, 10 och 16 har inspirerats av examensarbetet Munvård för äldre, Vårdpersonalens kunskaper och 
förutsättningar för munvård på ett äldreboende (Khalaj & Westberg, 2012). Övriga frågor har 
konstruerats av författarna. Enkäten är uppdelad i bakgrundsvariabler (kön, ålder samt 
kunskapsbakgrund) och 19 kunskapsfrågor om munhälsa. Bland frågorna om munhälsa (fråga 6–24) 
finns det ett korrekt svarsalternativ bland flera icke-korrekta svarsalternativ, vilket besvarades med ett 
kryss. Dessa frågor handlar om muntorrhet, karies, gingivit, parodontit, mukosit, periimplantit, 
proteskomplikationer och munhygienrutiner.  

Pilotstudie 

För att representera studiens population åldersmässigt testades enkätfrågorna genom en pilotstudie 
med 7 deltagare mellan 18–23 år. Denna åldersgrupp valdes eftersom gymnasieutbildning kan påbörjas 
senast då man fyller 20 år (Skolverket, 2015). Syftet var att säkerställa att enkätfrågorna var 
lättförståeliga, besvarade studiens syfte samt för att ge uppfattning om svarstiden för enkätfrågorna. 
Utifrån pilotstudien ändrades fråga 19 till ett påstående med sant eller falskt som svarsalternativ, istället 
för olika svarsalternativ. Frågan blev då mer enklare att förstå.  

Genomförande 

Rektorerna kontaktades via mail med bifogat informationsbrev (bilaga 2) innehållande information om 
studiens syfte, som betonade att deltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas. Efter 
godkännande av rektorerna via mail kontaktades därefter ansvariga lärare för tredjeårseleverna på 
respektive gymnasieskola via mail. Enkäterna delades ut av författarna vid två tillfällen. I samband med 
utdelningen av enkäterna till eleverna gavs muntlig information om studiens syfte och att deltagandet 
var frivilligt, att de kunde avbryta när de ville samt att data skulle bevaras konfidentiellt. Eleverna 
informerades muntligt om att de hade möjlighet att ta del av studiens resultat via DiVA portal och 
Jönköping University biblioteks hemsida. Samtycke gavs genom att deltagarna valde att svara på 
enkäten. Enkäterna förvarades i ett kassaskåp så att inga utomstående fick tillgång till dem samt 
förstördes efter godkänd och avslutad studie. Enkäten tog upp till 10 minuter att besvara. 
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Analys av data 

Enkäterna numrerades efter att de hade samlats in. Numreringen användes som identifikation vid 
inmatning av data i SPSS. Dessutom uppdelades enkäterna i skola A och B för att kunna särskilja de två 
skolorna samt jämföra dem. Enkäterna analyserades med hjälp av SPSS-programmet (Statistical 
Package for the Social Sciences version 25,00). Beräkningarna av svaren på enkätfrågorna presenterades 
med deskriptiv statistik och redovisades i löpande text samt med tabeller och diagram. Varje fråga under 
rubriken kunskapsfrågor i enkäten poängsattes där varje rätt svar innebar 1 poäng. Minimum- var 0 och 
maxpoäng var 19. Poängsumman per individ graderades i olika nivåer av kunskap och graderades av 
författarna. Låg kunskap var 0-9 poäng då individen som svarar på enkäten har under 50 % av 
kunskapsfrågornas sammanlagda poäng. Medelgod kunskap innebar 10-15 då individen har mer än 50 
% och under 80 %. Graderingen för god kunskap är mellan 16–19 då individen besitter minst 80 % och 
upp till 100 % av kunskapen i enkäten (Tabell 1). 

För att undersöka skillnader i kunskap mellan skola A och B utfördes även analytisk statistik med hjälp 
av chi-två test med korstabeller på kunskapsfrågorna 6-19 samt 21-24 som handlade om 
munhälsobehov, gingivit, karies, muntorrhet, proteskomplikationer, proteshygien, periimplantit, 
mukosit samt parodontit. Chi-två test med korstabeller användes i syfte att ta reda på om det fanns en 
statiskt signifikant skillnad mellan skolorna. Statistisk signifikansnivå var ≤0,05. 

 
Tabell 1. Gradering av kunskap. 
 

Gradering av kunskap: Antal poäng 
Låg kunskap 0–9 
Medelgod kunskap 10–15 
God kunskap 16–19 

 

Etiska överväganden 

De fyra grundläggande forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktades under hela examensarbetets gång. 
Informationskravet uppfylldes genom informationsbrev till skolornas rektorer och muntlig information 
till eleverna om studiens syfte och frivilligt deltagande. I enlighet med samtyckeskravet fick deltagarna 
själva bestämma om de ville delta eller inte. Konfidentialitetskravet togs hänsyn till genom att enkäterna 
förvarades i ett kassaskåp så att obehöriga inte fick tillgång till dem. Efter avslutad studie förstördes all 
insamlad data. Nyttjandekravet följdes då informationen från enkäterna endast användes till att svara 
på studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). En etisk egengranskning utfördes tillsammans med 
handledare. Deltagarna kommer att få tillgång till studiens resultat via DiVA portal och Jönköping 
University bibliotekets hemsida.   
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 Resultat 

Deltagare  

Av 51 elever tillfrågades 39 elever (76 %) att delta i studien. I både skola A och B deltog alla elever som 
var på plats när enkäterna delades ut. I skola A deltog 22 av 30 elever (80 %) i enkätstudien. I skola B 
deltog 17 av 21 elever (81 %). Av de 39 deltagarna var det 34 kvinnor (87 %) och 5 män (13 %). Deltagarna 
var i åldern 18–20 år med genomsnittlig ålder på 18 år (kvinnor 18 år och män 19 år). I skola A var 
medelåldern 19 år medan medelåldern i skola B var 18 år (Tabell 2).   

Tabell 2. Deltagarnas kön, ålder, Skola A och B  

 Skola                                       Ålder  

 

                                          
A  

  18 19 20 Total Medelvärde 

Kvinna 12 7 2 21 19 

55 % 32 % 9 % 95 % 

Man 0 0 1 1 20 

0 % 0 % 5 % 5 % 

Total 12 7 3 22 19 

55 % 32 % 14 % 100 % 

 

B 

Kvinna 12 1 0 13 18 

71 % 6 % 0 % 76 % 

Man  3 1 0 4 18 

18 % 6 % 0 % 24 % 

Total 15 2 0 17 18 

88 % 12 % 0 % 100 % 

 

A+B 

Kvinna 24 8 2 34 18 

62 % 21 % 5 % 87 % 

Man 3 1 1 5 19 

8 % 3 % 3 % 13 % 

Total 27 9 3 39 18 

69 % 23 % 8 % 100 % 
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Externt bortfall  

Det var 12 deltagare (24 %) som var frånvarande av totalt 51 elever. Det var åtta av 30 elever (27 %) som 
var frånvarande i skola A och fyra av 21 elever (19 %) i skola B. 

Internt bortfall 

Totalt besvarade 37 av 39 elever på samtliga frågor. Av de två eleverna som inte svarade på alla frågor 
var det en som inte svarade på en bakgrundsfråga (fråga 3) och en som inte svarade på en kunskapsfråga 
(fråga 16). Författarna valde att inkludera de två enkäterna i studiens resultat.  

Bakgrundsvariabler gällande kunskap (fråga 3-5) 

Angående frågan var elevernas inhämtade kunskap om äldres munhälsobehov och munvård främst 
kommer från (utbildningen, eget intresse eller annat håll) var fördelningen 29 elever (76 %) från 
utbildning, åtta elever (21 %) från annat håll respektive en elev (3 %) av eget intresse (Figur 1).  Av de 
som svarade annat håll var det från; folktandvården, arbete inom äldreboende, arbete inom hemtjänsten 
samt arbete och praktik inom äldrevården.  

 
 
Figur 1. Elevernas svar på var de främst har inhämtat kunskap om äldres munhälsobehov och munvård (n=38). 

Angående frågan gällande självuppskattad kunskap var det 21 elever (54 %) som kände att de inte hade 
tillräcklig kunskap om äldres munhälsobehov. Det var 11 elever (28 %) som upplevde att de hade 
tillräcklig kunskap medan 7 elever (18 %) inte visste om de hade tillräcklig kunskap eller ej (Figur 2).   
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Figur 2. Elevernas svar om självuppskattad kunskap (n=39).  
 

Angående frågan gällande tidigare undervisning i äldres munhälsa under vård- och 
omsorgsutbildningen skilde sig detta åt.  Det var 32 elever (82 %) som menade att de fått undervisning 
om äldres munhälsa under utbildningen medan fyra elever (10 %) påpekade att de inte fått undervisning 
och tre elever (8 %) visste inte om de hade fått undervisning i detta eller ej (Figur 3). I skola A var det 
fyra elever (18 %) som menade att de inte fått undervisning om äldres munhälsa och två elever (9 %) 
visste inte om de hade fått undervisning. De resterande 16 eleverna (73 %) i skola A menade att de fått 
undervisning. Vad gäller skola B var det en elev (6 %) som inte visste om hen fått undervisning. De övriga 
16 eleverna (94 %) i skola B konstaterade att de har erhållit undervisning om äldres munhälsa.  

 

Figur 3. Elevernas svar om tidigare undervisning i äldres munhälsa och munvård under vård- och omsorgsutbildningen. 
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Kunskapsfrågor (frågor om munhälsa) 

Deltagarnas svar på frågor gällande munhälsa presenteras i tabell 4. Samtliga deltagare svarade på alla 
frågor förutom fråga 16 som handlade om vanliga muntorrhetsbesvär. Svarsalternativen på varje fråga 
presenteras med det rätta svaret först. 

Tabell 4. Översiktstabell, deltagarnas svar på kunskapsfrågorna  

Fråga  Svar        
N 

   
% 

Fråga 6. Den dagliga rekommenderade munhygienrutinen för äldre 
(utan proteser och eller implantat) är tandborstning med fluortandkräm 
2 gånger/dag, rengöring mellan tänderna (t.ex. mellanrumsborstar) och 
sköljning med fluor. 
n=39 

Sant (rätt) 38 97 

Falskt (fel) 1 3 

Fråga 7.  När är det viktigast att utföra munvård?  
n=39 

Efter sista kvällsmålet (rätt) 31 79 
På morgonen (fel) 7 18 
Mitt på dagen (fel) 1 3 

Fråga 8. Äldres främsta munhälsoproblem är muntorrhet, karies och 
gingivit.  
n=39 

Sant (rätt) 36 92 

Falskt (fel) 3 8 
Fråga 9. Hur ser ett friskt tandkött ut? 
n=39 

Ljusrosa (rätt) 34 87 
Rött (fel) 1 3 
Mörkrosa (fel) 4 10 

Fråga 10. Vad gör du om den äldres tandkött blöder när du borstar? 
n=39 

Borstar mer noggrant (rätt) 31 79 
Undviker att borsta (fel) 8 21 

Fråga 11. Varför är det viktigt att göra rent mellan tänderna med till 
exempel mellanrumsborstar och tandtråd? 
n= 39 

Minskad risk för 
tandköttsinflammation (rätt)  

19 49 

För att få bort matrester 
mellan tänderna (fel) 

20 51 

Fråga 12. Småätande (oregelbundna måltider) ökar risk för hål i 
tänderna? 
n=39 

Sant (rätt) 35 90 

Falskt (fel) 4 10 

Fråga 13. Vad gör fluor främst för nytta? 
 n=39 

Motverkar karies (rätt) 38 97 
Rena tänder (fel) 1 3 

Fråga 14. Hur ofta bör man max äta per dag?  
n=39 

5ggr/dag (rätt) 28 72 
7ggr/dag (fel) 7 18 
Vet ej 4 10 

Fråga 15. Muntorrhet ökar risken för karies (hål i tänderna). 
n=39 

Sant (rätt) 23 59 

Falskt (fel) 16 40 
Fråga 16. Vilken av dessa är ett vanligt besvär orsakat av muntorrhet 
hos äldre?  
n=38 

Tugg- och sväljsvårigheter 
(rätt) 

32 84 

Blödande tandkött (fel) 4 11 
Missfärgade tänder (fel) 2 5 

Fråga 17. En vanlig orsak till muntorrhet hos äldre är användning av 
läkemedel. 
n=39 

Sant (rätt) 33 85 
Falskt (fel) 6 15 

Fråga 18. Vanliga komplikationer vid användning av tandproteser är 
sår i mungiporna och svamp. 
n=39 

Sant (rätt) 32 82 
Falskt (fel) 7 18 

Fråga 19. En protes kan rengöras med tandborste, oparfymerad tvål och 
vatten men tandkräm ska inte användas. 
n=39 

Sant (rätt) 24 62 
Falskt (fel) 15 38 

Fråga 20. Hur ska tandprotesen förvaras över natten? 
n=39  

Förvaras i ett glas vatten 
(rätt) 

39 100 

Den äldre sover med den 
(fel) 

0 0 

Fråga 21. Vid tandimplantat/tandersättning kan äldre personer få 
inflammation i vävnaden runt implantatet. Detta kan upptäckas i 
munnen som: 
n=39 

Svullnad och blödning (rätt) 35 90 

Vävnaden runt implantatet 
har blivit svart eller 
mörkbrunt (fel) 

4 10 

Fråga 22. Vad bör man tänka på vid munhygien på en person med ett 
tandimplantat/en tandersättning i en hel eller halv käke? 
n=39 

Lysta på läppen, kolla efter 
matrester, göra rent vid 
skruvar (rätt) 

35 90 

Borsta som vanligt (fel) 4 10 
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Alla elever förutom en deltagare (97 %) svarade korrekt på fråga 6 gällande den dagliga munhygienen 
för äldre utan implantat och protes. Majoriteten av eleverna (51 %) hade inte kännedom om varför det 
är viktigt med mellanrumsrengöring (fråga 11). De flesta eleverna (90 %) visste att småätande innebär 
en ökad risk för karies (fråga 12). Samtliga elever förutom en (97 %) visste att fluorets främsta egenskap 
är att skydda mot karies (fråga 13). Många elever (40 %) saknade kunskap om att muntorrhet innebär 
en kariesrisk (fråga 15). Det var ett stort antal elever (38 %) som inte kände till att tandproteser inte bör 
göras rent med tandkräm utan med parfymfri tvål och vatten. Det fanns mycket god kännedom (100 %) 
gällande förvaring av tandprotes över natten. Majoriteten av eleverna visste (90 %) hur inflammation 
runt implantat ser ut, vad som kan ske om inget görs åt ett blödande tandkött och att parodontit kan 
misstänkas vid blödning och synliga tandrötter (fråga 21, 22 och 23), (tabell 4).  

Kunskapsnivå för båda skolorna tillsammans  

Utifrån författarnas gradering av kunskap (god, medelgod och låg kunskap) hade 19 elever (49 %) god 
kunskap (16-19 poäng) och 20 elever (51 %) hade medelgod kunskap (10-15 poäng). Studiens resultat 
visar att ingen vård-och omsorgselev hade låg kunskap (0–9 poäng). 

Skillnader i kunskap mellan Skola A (friskola) och Skola B (kommunal skola). 

Statistisk signifikans  

Tabell 5 presenterar deltagarnas svar på frågorna 6-24 gällande munhälsobehov, gingivit, karies, 
muntorrhet, proteskomplikationer, proteshygien, periimplantit, mukosit samt parodontit. Fråga 16 
(gällande vanliga muntorrhetsbesvär) var obesvarad av en elev i skola B. På varje fråga presenteras det 
korrekta svarsalternativet först.  

Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan skola A och B på fråga 23 (gällande vad som kan ske 
om inget görs åt ett blödande tandkött) med p-värdet 0,029. På de övriga frågorna finns det ingen 
statistisk signifikant skillnad mellan skolorna men en viss procentuell skillnad förekom (Tabell 5). 

  

Fråga 23. Vad kan hända om man låter ett blödande tandkött vara? 
n=39 

Man kan utveckla parodontit 
(rätt) 

35 90 

Man kan få hål i tänderna 
(fel) 

4 10 

Man kan få svårt att prata 
(fel) 

0 0 

Fråga 24. Vilken sjukdom kan du misstänka om du ser synliga tandrötter 
och det blöder vid tandborstning? 
n=39  

Tandlossningssjukdom (rätt) 27 70 
Munhålesvamp (fel) 6 15 
Muncancer (fel) 6 15 
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Tabell 5. Kunskapsnivå samt skillnader i andelen rätt och fel svar av skola A respektive B. 

  Skola A (n=22) Skola B (n=17) P-värde 

Kunskapsnivå  
 

  

God (16-19 p.) 12 (55 %) 7 (41 %)  
nsb Medelgod (10-15 p.) 10 (45 %) 10 (59 %) 

Låg (0-9 p.) 0  0 
Fråga 6. Den dagliga rekommenderade munhygienrutinen för äldre 
(utan proteser och eller implantat) är tandborstning med 
fluortandkräm 2 gånger/dag, rengöring mellan tänderna (t.ex. 
mellanrumsborstar) och sköljning med fluor. 

  

Rätt (Sant)               21 (95 %) 17(100 %) nsa 

Fel (Falskt) 1 (5 %) 0 
Fråga 7. När är det viktigast att utföra munvård?   
Rätt (Sista kvällsmålet) 20 (91 %) 11 (65 %) nsa 

Fel (På morgonen, mitt på dagen ) 2 (9 %) 6 (35 %) 
Fråga 8. Äldres främsta munhälsoproblem är muntorrhet, karies och 
gingivit. 

  

Rätt (sant) 21 (95 %) 15 (88 %) nsa 

Fel (falskt) 1 (5 %) 2 (12 %) 
Fråga 9. Hur ser ett friskt tandkött ut?   
Rätt (ljusrosa) 19 (86 %) 15 (88 %) nsa 

Fel (rött, mörkrosa) 3 (14 %) 2 (12 %) 
Fråga 10. Vad gör du om den äldres tandkött blöder när du borstar?   
Rätt (Borstar mer noggrant) 20 (91 %) 11 (65 %) nsa 

Fel (Undviker att borsta) 2 (9 %) 6 (35 %) 
Fråga 11. Varför är det viktigt att göra rent mellan tänderna med till 
exempel mellanrumsborstar och tandtråd? 

  

Rätt (minska risk för tandköttsinflammation) 12 (54 %) 7 (41 %) ns 

Fel (Få bort matrester mellan tänderna) 10 (45 %) 10 (59 %) 
Fråga 12. Småätande (oregelbundna måltider) ökar risk för hål i 
tänderna? 

  

Rätt (sant) 21 (95 %) 14 (82 %) nsa 

Fel (falskt) 1 (5 %) 3 (18 %) 
Fråga 13. Vad gör fluor främst för nytta?   
Rätt (motverkar karies) 22(100 %) 16 (94 %) nsa 

Fel (rena tänder) 0 1 (6 %) 
Fråga 14. Hur ofta bör man max äta per dag?   
Rätt (5ggr/dag) 15 (68 %) 13 (76 %) nsa 

Fel (7ggr/dag) 4 (18 %) 3 (18 %) 
Vet ej 3 (14 %) 1 (6 %) 
Fråga 15. Muntorrhet ökar risken för karies (hål i tänderna).   
Rätt (Sant)  11 (50 %) 12 (71 %) nsb 

Fel (Falskt) 11 (50 %) 5 (29 %) 
Fråga 16. Vilken av dessa är ett vanligt besvär orsakat av muntorrhet 
hos äldre? (skola B n=16) 

  

Rätt (Tugg- och sväljsvårigheter) 19 (86 %) 13 (81 %) nsa 

Fel (Blödande tandkött, missfärgade tänder) 3 (14 %) 3 (19 %) 
Fråga 17. En vanlig orsak till muntorrhet hos äldre är användning av 
läkemedel. 

  

Rätt (Sant) 18 (82 %) 15 (88 %) nsa 

Fel (Falskt) 4 (18 %) 2 (12 %) 
Fråga 18. Vanliga komplikationer vid användning av tandproteser är 
sår i mungiporna och svamp. 

  

Rätt (Sant) 17 (77 %) 15 (88 %) nsa 

Fel (Falskt) 5 (23 %) 2 (12 %) 
Fråga 19. En protes kan rengöras med tandborste, oparfymerad tvål 
och vatten men tandkräm ska inte användas. 

  

Rätt (Sant) 11 (50 %) 13 (76 %) nsb 

Fel (Falskt) 11 (50 %) 4 (24 %) 
Fråga 20. Hur ska tandprotesen förvaras över natten?   
Rätt (Förvaras i ett glas vatten) 22 (100 %) 17 (100 %) ns 
Fel (Den äldre sover med den) 0 0 
Fråga 21. Vid tandimplantat/tandersättning kan äldre personer få 
inflammation i vävnaden runt implantatet91%. Detta kan upptäckas i 
munnen som: 

  

Rätt (Svullnad och blödning) 20 (91 %) 15 (88 %) nsb 

Fel (Vävnaden runt implantatet har blivit svart mörkbrunt) 2 (9 %) 2 (12 %) 
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n.s= Non-significant, a =Chi-två-test, Fisher’s Exact Test, b=Chi-två-test, Pearson’s Square Test 

Större andel elever hade god kunskap i skola A än skola B (51 % respektive 41 %).  Det var mycket 
större andel elever i skola A än B (91 % respektive 65 %) som visste när det är viktigast att utföra 
munvård (fråga 7). Motsvarande andel i A och B kände till vad som bör göras om den äldres tandkött 
blöder (fråga 10). Betydligt större andel elever i skola B än A (71 % respektive 50 %) kände till 
sambandet mellan muntorrhet och karies (fråga 15). Vidare hade en övervägande andel i skola B 
kännedom om hur en protes bör rengöras jämfört med skola A (76 % respektive 50 %), (fråga 19). Alla 
elever i skola A hade kunskap om vad som kan hända ifall inget görs åt ett blödande tandkött (fråga 
23) jämfört med skola B där det var en mindre andel elever (76 %) som kände till detta (Tabell 5).  

Diskussion 

Metoddiskussion  

Studiens urval var ett bekvämlighetsurval (Nicholson, 2014) i och med att en närliggande kommun 
valdes. Om data till studien skulle samlats in i en annan del av landet skulle troligtvis studien fått ett 
annat resultat bland annat för att lärare kan tolka läroplaner olika (Skolverket, 2011). I och med att 
författarna i denna studie valde att studera endast tredjeårselever på vård- och omsorgsprogrammet i 
Jönköping går det inte att generalisera resultatet för alla vård- och omsorgsutbildningar i Sverige. 

Anledningen till att studiens författare valde en tvärsnittsstudie med enkätundersökning var för att 
information kan samlas in från ett flertal individer under en begränsad tidsperiod vilket var fallet för 
denna studie. Dessutom är enkäter ett alternativ för att på kort tid nå många jämfört med intervjuer. 
Under rådande omständigheter fanns inte möjlighet att utföra intervjuer på grund av tidsramen då 
målet var att undersöka två klassers kunskap. Om intervjuer hade gjorts hade dock svaren från 
respondenterna varit mer uttömmande (Henricson, 2017). 

Studiens författare valde att dela ut enkäterna till eleverna på plats. Detta ses som en styrka eftersom 
eleverna får möjlighet att ställa eventuella frågor till författarna samtidigt som personlig kontakt med 
eleverna etablerades. Eleverna fick tydligare svar på sina funderingar än om lärarna hade delat ut 
enkäterna. Dock kan detta ha fått eleverna att känna sig tvungna att svara på enkäten även om det 
förmedlades att deltagandet var frivilligt. För att minska denna risk hade det istället varit fördelaktigt 
med webbenkät då det hade kunnat utöka friheten att delta. Däremot hade detta eventuellt inneburit en 
lägre svarsfrekvens i och med större valfrihet. Dessutom skulle det varit svårt att förhindra att eleverna 

Fråga 22. Vad bör man tänka på vid munhygien på en person med ett 
tandimplantat/en tandersättning i en hel eller halv käke? 

  

Rätt (Lyfta på läppen, kolla efter matrester, göra rent vid skruvar) 20 (91 %) 15 (88 %) nsa 

Fel (Borsta som vanligt) 2 (9 %) 2 (12 %) 
Fråga 23. Vad kan hända om man låter ett blödande tandkött vara?   
Rätt (Man kan utveckla parodontit) 22 (100 %) 13 (76 %)  0,029a 

Fel (Man kan få hål i tänderna) 0 4 (24 %) 
Fråga 24. Vilken sjukdom kan du misstänka om du ser synliga 
tandrötter och det blöder vid tandborstning? 

  

Rätt (Tandlossningssjukdom) 14 (64 %) 13 (76 %) nsb 

Fel (Munhålesvamp, muncancer) 8 (36 %) 4 (24 %) 
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letat upp svaren på frågorna på internet. En ytterligare nackdel med webbaserad enkät är att eventuella 
funderingar inte hade kunnat besvaras varken av studiens författare eller lärarna. Dessutom tas det inte 
till hänsyn att det kanske finns vissa elever som har bristande internetuppkoppling. Å andra sidan hade 
en webbenkät likväl kunnat innebära en större studiepopulation i och med att författarna inte hade 
behövt besöka skolorna. Studiepopulationen hade då kunnat utökas genom att exempelvis erbjuda alla 
skolor som erbjuder vård- och omsorgsprogrammet i ett helt län istället för enbart en kommun. Detta 
skulle givit ett resultat med större generaliserbarhet.   

Det genomfördes en pilotstudie för att stärka validiteten det vill säga att enkäten mäter det som den är 
tänkt att mäta (Ejlertsson, 2012). Pilotstudien ledde till att fråga 19 modifierades till ett påstående med 
sant eller falskt som svar istället för att ha en fråga (hur gör man rent en tandprotes?) med två 
svarsalternativ; den ena var tandborste och tandkräm och den andra var tandborste, tvål och vatten. 
Detta kan möjligtvis ha missförståtts i och med att det inte var definierat vilken typ av tvål som skulle 
användas (oparfymerad tvål) samt därför att en tandprotes förutom tandborste tvål och vatten även kan 
göras rent med hjälp av exempelvis brustabletter (Bessing et al, 1992). I denna studie var det 38 % som 
svarade fel på fråga 19. Författarna ser pilotstudien som en styrka då troligtvis fler hade svarat fel om 
inte ändringen hade gjorts. Att det var många som svarade fel tyder på att det finns en kunskapslucka 
inom detta område.  

Enkäterna utformades för att vara lättförståeliga genom att karies förtydligades med hål i tänderna, 
tandprotes förtydligades med tandersättning, gingivit förtydligades med tandköttsinflammation och 
parodontit förtydligades med tandlossningssjukdom. Detta kan ha bidragit till att eleverna enklare 
förstod frågornas innebörd. Dock kan fråga 11 ha missförståtts då det felaktiga alternativet på sätt och 
vis är korrekt (få bort matrester mellan tänderna) i och med att det är viktigt för att förhindra uppkomst 
av karies. Å andra sidan förklaras det inte i detta svarsalternativ om varför matrester mellan tänderna 
bör avlägsnas. Det korrekta svarsalternativet bör därför varit: För att minska risk för karies (hål i 
tänderna) och tandköttsinflammation. Troligtvis hade resultatet sett annorlunda ut på denna fråga om 
detta hade beaktas före utdelningen av enkäterna. Dessutom hade även fråga 9 som handlar om hur ett 
friskt tandkött ser ut (där det korrekta svarsalternativet var ljusrosa) kunnat modifieras genom att även 
inkludera ljusbrunt. Detta eftersom olika mängd melanin innebär olika färg på tandköttet. En individ 
med ökad melaninproduktion kan ha ett tandkött som är ljusbrunt, mörkbrunt eller svart i friskt 
tillstånd (Abdel Moneim et al, 2017). 

Denna studie har ett externt bortfall på 24 % vilket är lägre än studien av Khalaj & Westberg (2012) där 
det var 46 %. En anledning till lägre svarsfrekvens i deras studie kan bero på eventuella svårigheter i att 
nå ut till yrkesverksamma än elever med tanke på att alla elever är samlade på samma plats vid samma 
tillfälle. Trots att vår studie hade ett relativt lågt externt bortfall hade studiens resultat i själva verket 
fått högre kvalité om alla eleverna i de två skolorna hade deltagit. Eleverna som inte deltog hade 
nämligen kunnat antingen höja eller sänka andelen genomsnittliga poäng, vilket i sin tur hade påverkat 
den genomsnittliga kunskapsgraden. För att hantera studiens externa bortfall hade fler tillfällen med 
fördel kunnat erbjudas för att nå de elever som var frånvarande. Genom detta hade studiens 
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urvalsstorlek blivit större och därigenom påverkat studiens resultat. Fler tillfällen erbjöds inte på grund 
av tidsbegränsning.  

Författarna valde att jämföra kunskapsläget mellan skola A och B men på grund av att det var 22 elever 
som deltog i skola A och 17 elever som deltog i skola B är det svårt att genomföra tillförlitliga jämförelser 
mellan skolorna eftersom grupperna var små.  

Resultatdiskussion  

Majoriteten av eleverna på vård-och omsorgsprogrammet hade medelgod kunskap (51 %) och 
resterande hade god kunskap (49 %) om munvård och oral hälsa hos äldre personer. Detta tyder på att 
de två skolorna i kommunen ger en bra förberedelse för de blivande undersköterskornas arbete vad 
gäller äldres orala hälsa.  Eleverna hade kunskap om de flesta områdena i enkäten. Däribland korrekt 
daglig munvård av äldre utan proteser och implantat, hur ett friskt tandkött ser ut, att noggrann 
tandborstning bör ske vid gingivit sambandet mellan fluor och karies samt sambandet mellan 
småätande och karies.  Anledningen till att de flesta har goda kunskaper om detta kan bero på att vissa 
av eleverna även uppgav att de fått information under tandvårdsbesök om hur de bör ta hand om sina 
tänder och kost utöver det som de lärt sig under utbildningen. Resterande frågor som eleverna hade 
kunskap om handlade om när det är viktigast att utföra munvård, vad äldres främsta munhälsoproblem 
är, vilket besvär som vanligen orsakas av muntorrhet, om muntorrhet kan uppstå till följd av 
läkemedelsanvändning, om sår i mungiporna samt svamp är vanliga komplikationer vid användning av 
tandproteser, hur en tandprotes ska förvaras över natten, hur inflammation i vävnaden runt ett 
tandimplantat upptäcks i munnen och vad som bör beaktas gällande munhygienen hos en äldre person 
med tandimplantat i en hel eller halv käke. Dessa kunskapsområden tror författarna att eleverna lärt sig 
via utbildningen alternativt kan de ha gissat sig fram till de korrekta svarsalternativen. Därför är det 
svårt att mäta kunskap med en enkät som verktyg. Följaktligen bör resultaten ses med försiktighet men 
kan ändå ge en indikation. För att undgå detta problem hade det på varje fråga kunnat läggas till 
svarsalternativet vet ej. En del hade även kunnat vara öppna istället för slutna för att få en tydligare bild 
om eleverna besitter kunskapen eller inte. Detta hade dock troligtvis varit svårt att bearbeta statistiskt 
då många olika svar möjligtvis hade givits.  

De områden som eleverna hade mindre kännedom om var om varför det är viktigt med 
mellanrumsrengöring för att minska gingivit, att det maximala födointaget bör ligga på fem gånger om 
dagen, att muntorrhet innebär ökad kariesrisk, hur en protes bör rengöras samt att synliga tandrötter 
är ett tecken på parodontit. En trolig anledning till den bristande kunskapen är att alla 
undersköterskeelever inte väljer de valbara munhälsorelaterade kurserna där de förmodligen får lära sig 
mer om äldres munhälsa. Trots att 32 av eleverna (82 %) uppgav att de fått undervisning av munhälsa 
detta tyder på att den allmänna undervisningen om munhälsa är delvis bristfällig åtminstone inom de 
ovan nämnda områdena.  Dessutom var det 21 elever (54 %) som upplevde att de inte hade tillräcklig 
kunskap om äldres munhälsobehov, även detta tyder på att vård och omsorgsutbildningen behöver mer 
ingående undervisning om äldres munvård och oral hälsa. Vad gäller det maximala födointaget tas det 
troligtvis endast upp i den valbara kursen kost, måltid och munhälsa. Elevernas kunskap om 
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protesrengöring kan ha en bakomliggande orsak i att de kommit i kontakt med äldre med proteser under 
sin verksamhetsförlagda utbildning eller inte. Detta är ingen självklarhet i och med att färre äldre i 
dagsläget har proteser. Att flera elever saknar kunskap om vikten av mellanrumsrengöring kan ha att 
göra med att fler elever eventuellt har mer kunskap om kariessjukdomen än gingivitsjukdomen.  

De flesta eleverna (90 %) i denna studie hade god kunskap om de två frågorna gällande implantat; 
rengöring av implantat samt mukosit och periimpalantit. Det går dock inte att veta om 
undersköterskeeleverna på vård- och omsorgsprogrammet i denna studie vet hur ett implantat ser ut i 
praktiken. En anledning till att eleverna hade god kunskap om implantat kan vara på grund av att större 
andel av äldre idag har implantat (Norderyd et al, 2015). Detta i sin tur kan ha bidragit till att eleverna 
har kommit kontakt med implantat under sin verksamhetsförlagda utbildning.  

Elevernas goda kunskap om implantat kan ställas i kontrast till omsorgspersonalen i studien av Kimura 
et al. (2015) där det var ungefär hälften (49 %) som inte kunde urskilja implantat från naturliga tänder 
samt de flesta av dem (71 %) hävdade att de saknade kunskap om implantatvård. Studien resonerar 
vidare kring att framtidens omsorgspersonal i Japan troligen kommer att komma i kontakt med 
implantat mer frekvent. Därför kommer det vara minst lika viktigt med kunskap om implantat som 
munvård i allmänhet. Författarna i denna japanska studie föreslår att äldre bör ha med sig någon form 
av ”implantatkort” vid inflyttning till boendet. Detta för att underlätta för omsorgspersonalen att 
identifiera var i munnen implantaten återfinns samt hur många de är (Kimura et al., 2015). Denna 
studiens författare tror att implantatkort skulle vara fördelaktigt även i svensk äldrevård för att minska 
risken att implantat förbises.  

Eleverna i denna studie hade bra kunskap om den dagliga rekommenderade munvården bland annat 
visste de att tandborstning ska ske 2 gånger dagligen samt mellanrumsrengöring 1 gång per dag. Detta i 
kontrast till amerikanska undersköterskor i studien av författarna Haumschild (2009) som inte borstade 
tänderna på 16 % av de boende samt aldrig gjorde rent mellan tänderna på de boende. Den goda 
kunskapen som visades i detta examensarbete kan utöver utbildningen ha inhämtats från 
tandvårdsbesök. I Sverige är dessutom barn- och ungdomstandvård avgiftsfri vilket ökar 
tillgängligheten till tandvård jämfört med USA där tandvård inte är kostnadsfri utan bekostas av bl.a. 
försäkringar (Nathe, 2017). Utöver detta gjordes denna studie år 2018 medan studien i USA gjordes 
2009 vilket kan innebära att den amerikanska undersköterskeutbildningen idag har förbättrats vad 
gäller munhälsobehov och munvård.  

I denna studie har fyra frågor inspirerats av studien Khalaj & Westberg (2012) där de undersökte vilka 
kunskaper en grupp vårdpersonal (80% undersköterskor) hade om äldres munvård samt 
förutsättningar att genomföra detta på äldreboende. Angående frågan om färgen på ett friskt tandkött 
var det 87 % undersköterskeeleverna i denna studie som visste att ett friskt tandkött är ljusrosa jämfört 
med Khalaj & Westberg (2o12) studie där 92,5 % av de yrkesverksamma hade kunskap om detta. 
Andelen rätt på denna fråga skilde sig inte anmärkningsvärt (5,5 %). Skillnaden som trots allt finns kan 
bero på att den yrkessamma vårdpersonalen i studien av fått mer erfarenhet genom sitt arbete jämfört 
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med undersköterskeeleverna som ännu inte är yrkesverksamma och därmed inte tagit hand om lika 
många äldre. 

Vad gäller fluorets främsta egenskap var det 97 % av de undersköteeleverna som visste att det är för att 
motverka karies i jämförelse med studien av Khalaj & Westberg (2012) där det var 65 % av de 
yrkesverksamma som svarade rätt. Att andelen rätt skiljer sig mycket (32 %) på frågan kan bero på att 
de yrkesverksamma glömt bort kunskap som de lärt sig under sin utbildning, medan 
undersköterskeeleverna har det aktuellt genom nyligen inhämtad kunskap. När det kommer till frågan 
om vilken tid på dagen som är viktigast att utföra munvård var det 72 % av undersköterskeeleverna som 
kände till att det är efter sista kvällsmålet medan det var 80 % av de yrkesverksamma som svarade rätt 
i studien av Khalaj & Westberg (2012). Skillnaden mellan studierna var 8 %, vilket kan bero på att de 
yrkesverksamma erhållit mer kunskap om äldres munhälsovård genom erfarenhet från sitt arbete. 

Angående frågan om vad som bör göras om den äldres tandkött blöder vid tandborstning hade 79 % 
undersköterskeelever kännedom om att noggrann tandborstning ska utföras jämfört med studien av 
Khalaj & Westberg (2012) där 40 % av de yrkesverksamma svarade rätt. Denna stora procentuella 
skillnad (39 %) kan ha orsakats av att de yrkesverksamma förlorat kunskap från sin utbildning eller 
eventuellt gick de inte igenom detta under sin utbildning. En av de yrkesverksamma hade nämligen 
arbetat som undersköterska i 41 år.  

När det kommer till skillnaden i kunskap mellan de två skolorna hade majoriteten i skola A god kunskap 
(55 %) medan majoriteten i skola B hade medelgod kunskap (59 %). Att den genomsnittliga 
kunskapsgraden skiljer sig åt mellan skolorna kan bland annat bero på att skola A är en friskola och 
skola B är en kommunal skola. Skillnaden mellan skolformerna kan kopplas till studien av Svenskt 
näringsliv (2006) som har visat att fler elever i friskolor var mer nöjda med sin arbetsmiljö och sina 
lärare i jämförelse med elever från kommunala skolor. 

God arbetsmiljö och tillfredsställelse med sina lärare tror författarna i detta examensarbete kan bidra 
till bättre studieresultat genom att trivsel kan främja studiemotivation. Dessa faktorer kan 
sammankopplas till resultatet i detta examensarbete då eleverna i skola A (friskola) hade högre 
genomsnittlig kunskap än eleverna i skola B (kommunal skola). Om eleverna befinner sig i en bra och 
trivsam arbetsmiljö samt är nöjda med sina lärare kan detta gynna deras inlärningsförmåga till exempel 
att de lättare kan ta till sig kunskap om äldres orala hälsa samt munhälsobehov. 

Skola A hade störst andel rätt på 10 frågor medan skola B hade störst andel rätt på åtta frågor. En trolig 
förklaring till att de två skolorna har olika hög kunskap på frågorna inom olika ämnesområden kan bero 
på att lärarna har tolkat kursplanerna olika och därmed har gått igenom olika saker, vilket kan ha 
påverkats genom att skola A är en friskola och skola B en kommunal skola. I enlighet med studien av 
Svenskt näringsliv (2006) konstaterade lärarna i kommunala skolor att de hade större möjlighet att 
tillämpa nya idéer samt att sköta planeringen av sitt arbete. Vidare kan det bero på att de två skolorna 
har olika utbud av valbara kurser och att en del elever även arbetat med äldre utanför skolan. Vidare kan 
ålder vara en bidragande faktor till bättre resultat tack vare att de då kunnat arbeta längre tid med äldre 
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genom arbete och därmed skaffat sig kunskap. I skola A var det nämligen en större procentuell andel 
19-åringar än skola B. Dessutom hade skola A som hade större andel elever med god kunskap även tre 
elever som var 20 år medan den högsta åldern i skola B var 19 år.   

Större andel elever i skola B än A menade att de fått undervisning i äldres munhälsa (94 % respektive 73 
%). Dock hade eleverna i skola A generellt högre poäng än eleverna i skola B enligt författarnas 
kunskapsgradering. Detta kan bero på att trots mindre upplevd undervisning var många av dem äldre 
än eleverna i skola B, vilket kan kopplas till längre arbetslivserfarenhet med äldre. Resultatet på fråga 5 
visar därmed att skola A är i behov av tydligare undervisning om äldres munhälsa. Möjliga orsaker till 
att eleverna menade att de inte fått undervisning i eller inte visste om de hade fått undervisning i äldres 
munhälsa kan bero på skolk eller att de inte kände att de fått tillräcklig med undervisning inom detta 
område.  

Vad gäller alla elever i båda skolorna hade majoriteten god kunskap om äldres munhälsobehov och 
munsjukdomar. Detta behöver dock inte innebära att de vet hur de ska sköta munhygienen på äldre i 
praktiken. Detta eftersom enkäten behandlade enbart teoretisk kunskap. 

Författarna anser att majoriteten av eleverna har tillgodosett sig tillräcklig kunskap för att veta hur de 
bör ta hand om äldres munvård samt munsjukdomar. Det finns dock kunskapsluckor i vissa områden 
och därför behöver utbildningen fokusera mer på munhälsan för att ge eleverna ännu mer förberedelse 
inför sitt kommande arbete. Att de flesta har kunskap om att munhygienen är viktig för att minska olika 
typer av munsjukdomar kan möjligtvis göra att de tar de äldres munvård på större allvar. Genom 
kunskapen kommer förmodligen eleverna i sitt kommande arbete lättare vid misstänkta besvär veta när 
de bör referera den äldre vidare till tandvården. Dock hade enkäten inte bilder som visade sjukdomarna 
därför är det oklart om eleverna har kunskap om hur sjukdomarna ser ut i praktiken. Med fördel skulle 
kursen kost, måltid och munhälsa varit en obligatorisk kurs istället för en valbar så att alla eleverna får 
möjligt till en kurs specifikt om munhälsa där de troligtvis skulle få möta flera äldre med olika besvär 
och protetiska konstruktioner.  

Ett bra hjälpmedel för undersköterskor är ROAG (Revised Oral Assessment Guide) vilket är ett 
mätinstrument som används för att underlätta upptäckt av munhälsoproblem, riskgrupperna de äldre 
och underlätta dokumentation. Det används även som beslutsunderlag för att referera den äldre till 
tandvården och för att bedöma behandlingar som gjorts. Det utförs en bedömning av den äldres röst, 
läppar, munslemhinnor tunga, tandkött, tänder, protes, saliv och sväljning (Senior alert, 2018). 
Författarna till denna studie anser att ROAG med fördel skulle kunna introduceras inom alla vård- och 
omsorgsutbildningar för att underlätta inlärningen och förståelsen av äldres munvård och 
munhälsobehov.  

Det som studiens resultat bidrar till för tandhygienistyrket är vetskapen om att det finns teoretisk 
kunskap bland undersköterskeelevera vilket kan underlätta samarbete mellan professionerna. I och med 
att det handlar om teoretisk kunskap skulle det vara fördelaktigt om tandvården hade samarbete med 
vård- och omsorgsutbildningen för att sprida kunskap om munvård och munhälsa samt hjälpa till vid 
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den praktiska inlärningen vilket skulle gynna båda parter. Tandvården skulle genom detta samarbete 
möjligtvis få fler friska äldre patienter och undersköterskorna skulle troligtvis vara säkrare i sitt arbete 
då de vet hur de bör sköta de äldres munvård.  

Eftersom studien genomfördes i endast en kommun kan inte resultatet generaliseras för alla 
undersköterskeelever i hela Sverige. Om fler kommuner hade inkluderats skulle studien möjligen fått 
ett annorlunda resultat.  

Slutsatser 
 
Studiens resultat visade att majoriteten av tredjeårs undersköterskeeleverna på gymnasiets vård-och 
omsorgsprogrammet i den medelstora kommunen hade generellt god till medelgod teoretisk kunskap 
om äldres orala hälsa och munvård. Dock hade många elever bristande kunskaper vad gäller områdena 
som behandlar approximal rengöring, sambandet mellan muntorrhet och karies samt protesrengöring.  

Fortsatt forskning inom området behövs som behandlar undersköterskors praktiska kunskap vad gäller 
tillämpning av munhygienåtgärder på äldreboende och inom hemtjänst med fördel kvalitativa 
observationsstudier.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Enkät om äldres munhälsa och munvård    
                                                                                                                Kod    

 
 

Bakgrundsfrågor                                                                                                                                                          
1. Kön: 

☐Kvinna                                                                                                                                                 

☐Man            

☐Annat    
 
2. Ålder: ___________ 
 
3. Det du vet om äldres munhälsobehov har du främst fått från 

☐Utbildningen? 

☐Eget intresse? 

☐Annat håll? Var_____________________________________ 

 
4. Känner du att du har tillräcklig kunskap om äldres munhälsobehov? 

☐ Ja  

☐ Nej 

☐Vet ej 

 
5.  Har du fått undervisning i äldres munhälsa under din undersköterskeutbildning? 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐Vet ej 

 

Frågor om munhälsa 
6. Den dagliga rekommenderade munhygienrutinen för äldre (utan proteser eller 
implantat) är tandborstning med fluortandkräm 2 gånger/dag, rengöring mellan 
tänderna (t.ex. mellanrumsborstar) och sköljning med fluor. 

☐ Sant 

☐ Falskt 

7. När är det viktigast att utföra munvård? 

☐Efter sista kvällsmålet 

Kryssa endast i ett svarsalternativ  

 



 
 

 

☐På morgonen 

☐Mitt på dagen 

 
8. Äldres främsta munhälsoproblem är muntorrhet, karies (hål i tänderna) och gingivit 
(tandköttsinflammation). 

☐ Sant 

☐ Falskt 

 
9. Hur ser ett friskt tandkött ut? 

☐ Ljusrosa 

☐ Rött 

☐ Mörkrosa  

 
10. Vad gör du om den äldres tandkött blöder när du borstar? 

☐ Undviker att borsta 

☐ Borstar mer noggrant 

 
11. Varför är det viktigt att göra rent mellan tänderna med till exempel 
mellanrumsborstar och tandtråd? 

☐ För att minska risk för tandköttsinflammation  

☐ För att ta bort matrester som fastnat mellan tänderna  

 
12. Småätande (oregelbundna måltider) ökar risk för hål i tänderna? 

☐ Sant  

☐Falskt 

 
13. Vad gör fluor främst för nytta? 

☐ Gör tänderna rena 

☐ Motverkar karies (hål i tänderna) 

 
14. Hur ofta bör man max äta per dag? 

☐ 5 gånger per dag  

☐ 7 gånger per dag 

☐ Vet ej 

 
 
 
 



 
 

 

15. Muntorrhet ökar risken för karies (hål i tänderna)? 

☐ Sant  

☐ Falskt 

 
16. Vilken av dessa är ett vanligt besvär orsakat av muntorrhet hos äldre? 

☐ Tugg- och sväljsvårigheter 

☐ Blödande tandkött  

☐Missfärgade tänder  

 
17. En vanlig orsak till muntorrhet hos äldre är användning av läkemedel. 

☐ Sant  

☐ Falskt 

 
18. Vanliga komplikationer vid användning av tandproteser är sår i mungiporna och 
svamp. 

☐ Sant 

☐ Falskt 

 
19. En protes kan rengöras med tandborste, oparfymerad tvål och vatten men tandkräm 
ska inte användas. 

☐ Sant  

☐ Falskt 

 
20.  Hur ska tandprotesen förvaras över natten? 

☐ Den äldre sover med den  

☐ Den förvaras i ett glas vatten 

 
21. Vid tandimplantat/tandersättning kan äldre personer få inflammation i vävnaden 
runt implantatet. Detta kan upptäckas i munnen som: 

☐ Svullnad och blödning 

☐ Att tandköttet runt implantatet har blivit svart eller mörkbrunt. 

 
 22. Vad bör man tänka på vid munhygien på en person med ett tandimplantat/en 
tandersättning i en hel eller halv käke? 

☐ Lyfta på läppen, kolla efter matrester, göra rent vid skruvar 

☐ Borsta som vanligt 

 
 
23. Vad kan hända om man låter ett blödande tandkött vara? 



 
 

 

☐ Man kan få hål i tänderna  

☐ Man kan utveckla parodontit (tandlossningssjukdom) 

☐ Man kan få svårt att prata 

 
24. Vilken sjukdom kan du misstänka om du ser synliga tandrötter och det blöder vid 
tandborstning? 

☐ Tandlossningssjukdom 

☐ Munhålesvamp 

☐ Muncancer 

 
 

Tack för ditt deltagande! J 
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Informationsbrev till rektor 
Hej! 
Vi är två tandhygieniststudenter som går termin 6 (sista året) på Hälsohögskolan, Jönköping 
University och ska skriva vår kandidatuppsats. Vi kontaktar dig i syfte att få tillstånd att lämna ut 
enkäter till tredjeårselever på vård och omsorgsprogrammet på din skola.  
Bakgrund till studien är att äldre är en utsatt grupp som i många fall är i stort behov av stöd med sin 
munhygien. Undersköterskor hör till de främsta yrkesgrupperna som assisterar vid äldres munvård. 
Därför är det viktigt att de har tillräcklig kunskap om äldres munvårdsbehov samt om munsjukdomar. 
Genom kunskap kan sjukdomar i munhålan upptäckas tidigt och förebyggas. Vi vill därför studera hur 
mycket blivande undersköterskor/elever på vård och omsorgsprogrammet i tredje året vet om äldres 
munhälsa och munvård.  
 
Syftet är att studera hur undersköterskeelever på gymnasiets vård-och omsorgsprogram skattar 
munvård och oral hälsa hos äldre personer. Om vi får ditt godkännande kommer vi att kontakta 
programansvarig för att tillsammans med hen bestämma ett lämpligt tillfälle för att lämna ut 
enkäterna. Därefter kommer vi på besök vid ett tillfälle på för att informera eleverna om vår studie 
samt dela ut enkäterna (bestående av 24 frågor). Enkäten beräknas ta cirka 10–15 minuter att besvara.  
 
Genom att besvara enkäterna samtycker eleverna till att delta i studien. Deltagandet är frivilligt och 
kan avbrytas när som helst utan några följdfrågor. All insamlad data kommer att behandlas 
konfidentiellt. Enkäterna kommer att förvaras så att inga obehöriga får tillgång till dem och efter 
studien avslutats kommer enkäterna att förstöras. Resultatet från enkäterna kommer att redovisas på 
gruppnivå och kommer endast användas till att svara på studiens syfte. Studien kommer vara 
tillgänglig på DIVA-portal och från Jönköping University biblioteks hemsida. 
 
Vid frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss! Tacksam för svar så snart det är möjligt och 
kontaktuppgifter till ansvarig lärare för elever på vård-och omsorgsprogrammet. 
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