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Sammanfattning 

Bakgrund: Antalet individer över 65 år  blir fler. Vid stigande ålder ökar risken att drabbas av fysiska 

och mentala sjukdomar vilket leder till ett ökat vårdbehov. Omsorgspersonalens kunskaper om 

vårdtagarens orala hälsa har då en betydande roll för att förhindra sjukdomar eftersom ett samband 

mellan allmän och oral hälsa förekommer. Syfte: Syftet med studien var att studera kunskap hos 

omsorgspersonal inom äldrevården gällande vårdtagarnas oral hälsa samt hur omsorgspersonalen 

upplever Folktandvårdens externa munvårdsutbildningar. Metod: Studien var en kvantitativ 

tvärsnittsstudie som genom enkätfrågor besvarades av omsorgspersonal från sex äldreboenden i Kalmar 

län. Resultat: Av totalt 120 respondenter visade 19 % på låg kunskapsnivå angående vårdtagarens orala 

hälsa, 53 % visade på medelhög kunskap samt 28 % visade på hög kunskap i ämnet. Ingen signifikant 

skillnad påvisades mellan  formellt utbildad omsorgspersonal och omsorgspersonal utan 

vårdutbildning. En stor del av omsorgspersonalen upplevde det svårt praktiskt att utföra en god 

munvård på vårdtagarna. Slutsats: Studien visade att en majoritet av omsorgspersonalen på de utvalda 

äldreboendena har en medelhög till hög kunskapsnivå om äldres orala hälsa. Praktiska övningar i 

samband med Folktandvårdens externa utbildningar kan skapa bättre förutsättningar i syfte att 

förbättra vårdtagarens allmänna och orala hälsa. 

 

Nyckelord: Munhälsobehov, oral hälsa, utbildning, äldre, äldreboenden. 

 

 

  



 
 

Knowledge in oral health among caregivers in nursing homes 
 

Summary 

Background: The number of individuals over the age of 65 have increased, which leads to a crucial 

need for support of individuals with physical and mental illness. By having good knowledge in health 

and nursing among caregivers, better conditions are created to give the patient a good oral hygiene and 

prevent oral and other general diseases Aim: To study knowledge among caregivers regarding oral 

health in the care of the elderly and how external oral health education is perceived Method: A 

quantitative cross-sectional study with questionnaires that was answered by caregivers at six elderly 

homes in Kalmar County Results: 19% in total of the respondents showed a low level of knowledge 

regarding the patient's oral health, 53% showed medium-level knowledge, 28% showed high knowledge. 

A significant difference could not be ensured regarding the knowledge of oral health and oral care needs 

for elderly's between educated staff and non educated caregivers. It showed that a large part of 

caregivingers found it difficult to practically perform a good oral care on their patients Conclusion: 

The study showed that a majority of caregivers at the elderly homes in the study had a medium- high 

level of knowledge regarding oral health. The  introduction of practical exercises associated with the 

dental care external oral health education can create better conditions for the purpose of improving the 

patient´s oral and general health. 

Keywords: Education, elderly,  nurse home,  oral health, oral-healths needs. 
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Inledning 

Enligt socialstyrelsen definieras begreppet “äldre” som en individ vilken är 65 år eller äldre (1). Detta är 

en grupp som har ökat markant i Sverige och i december 2018 var 19,9 procent av Sveriges befolkning 

65 år eller där över (2). Det sker en förbättring av individers levnadsvanor i samband med att 

utbildningsnivån i samhället ökar. Detta skapar i sin tur förutsättningar för ett hälsosammare och längre 

liv. År 2016 var medellivslängden i Sverige 82,2 år (1). Som en naturlig följd av individers stigande ålder 

ökar även risken för fysiska samt mentala sjukdomar vilket kan leda till funktionsnedsättningar som till 

exempel reumatism, hjärt-kärlsjukdomar, demens eller Parkinsons sjukdom. Detta innebär ett ökat 

behov av omsorg och sjukvård (3). Till följd av dåligt munstatus kan individens allmänna hälsa, nutrition 

och välbefinnande påverkas negativt (1). Vid tillämpning av  grundläggande yrkeskompetens samt 

kunskap om munvård kan dock vårdtagarens omsorgsbehov tillgodoses (4). 

 

Bakgrund 

Äldre och åldrande 

 

Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition av det hälsosamma åldrandet innebär att utveckla och 

bibehålla den funktionella förmågan vilket främjar individens välbefinnande vid stigande ålder (5).  

Detta innebär bland annat  att den äldre individen bör ha goda levnadsvanor samt ha möjlighet till fysisk 

aktivitet. Ohälsosamma levnadsvanor såsom dåliga matvanor, rökning och inaktivitet kan resultera i 

förekomst av allmänna sjukdomar (1). 

 

Alla individer åldras men i olika takt och på olika vis. Det primära åldrandet är det åldrande individen 

genomgår helt naturligt utan miljöpåverkan. Det sker långsamt inifrån och det går inte att återfå 

funktioner som har gått förlorade i det primära åldrandet. Med tiden försämras kroppens funktioner 

och dess immunförsvar och det primära åldrandet  kan då övergå till det sekundära åldrandet. Det 

sekundära åldrandet  beror på komplikationer som uppstår vid det primära åldrandet och har ofta även 

en yttre miljöpåverkan som  exempelvis individens tidigare och nuvarande livsstil. Med behandling av 

orsaken till det sekundära åldrandet kan ofta förlorade funktioner i kroppen återfås (6). 

 

Enligt tandvårdens ramdokument beskrivs äldre individers utveckling i grupper av oberoende äldre, 

sköra äldre samt beroende äldre (7). Den största delen tillhör gruppen oberoende äldre. Denna grupp 

av äldre individer är benägna att klara sina dagliga rutiner på egen hand och tenderar oftast att vara 

hälsomedvetna samt klara av att upprätthålla en god kontakt med tandvården. Hos sköra äldre drabbas 

oftast individen av flera sjukdomar och medicinerar med ett flertal läkemedel. Individer som ingår i 

denna grupp har ett ökat behov av stöd och hjälpinsatser för att klara av vardagen. Gruppen beroende 

äldre har svårt att klara sig på egen hand. Vid sviktande hälsa kan även en försämrad kontakt mellan 
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patient och tandvård uppstå med avbokade besök och uteblivande som följd. I samband med denna 

utveckling från oberoende till beroende ökar risken för försämrad munhygien och oral ohälsa hos den 

äldre individen (8). Detta beror bland annat på en försämrad fysisk eller mental funktionsförmåga vilket 

innebär att denna grupp har ett ökat vårdbehov och behöver hjälp med de dagliga sysslorna inklusive 

den orala hygienen (7). 

 

Äldres allmänna och orala hälsa 

 

Vid stigande ålder kan den äldre individen drabbas av både mentala och fysiologiska förändringar. 

Under 2014 rapporterades att omkring 85 procent av de individer som var 65 år eller äldre led av minst 

en långvarig eller kronisk sjukdom (9). Vanligt förekommande sjukdomar som kan drabba den äldre 

individen är framförallt stroke, osteoporos, hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) samt neurologiska sjukdomar som till exempel Parkinson och demenssjukdomar 

(10). Detta kan bland annat resultera i nedsatt finmotorik samt en försämrad styrka i armar och händer, 

vilket kan komplicera tillvaron för äldre individer eftersom svårigheter och förmågan att upprätthålla 

dagliga rutiner uppstår (11). Vid demenssjukdomar försämras motoriken i munnen vilket leder till att 

orala sjukdomar progrederar då plack ansamlas i munhålan. Det sker även en försämrad kognitiv 

funktionsnedsättning samt minnesproblem hos individer drabbade av demenssjukdom vilket kan 

resultera i svårigheter av utförandet av tandborstning och andra tidigare inlärda moment (10). 

 

Munnens vävnader åldras precis som kroppen i övrigt men tandlöshet är inte är en naturlig process till 

följd av det normala åldrandet utan orsakas av bland annat medicinering och sjukdomar (12). I samband 

med en bristfällig munhygien, ohälsosam kost eller tobaksanvändning kan det i sin tur ge upphov till 

orala sjukdomar. Oral ohälsa kan orsaka en minskad livskvalitet bland äldre genom att individen känner 

smärta och obehag vilket kan öka risken för till exempel undernäring till följd av svårigheter att tugga 

och svälja. Vid stigande ålder får den äldre individen nedsatt immunförsvar och ökad 

infektionskänslighet vilket förändrar den orala mikrofloran (11). Inflammation och infektion i munnen 

vilket orsakas av patogena mikroorganismer kan leda till att andra organ i kroppen påverkas. När 

bakterier från munhålan aspireras ned i luftvägarna kan de ge upphov till lunginflammation. Studier 

visar även att det finns ett samband mellan tandlossning och diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar 

(13). 

 

Oral hälsa 

 

WHO:s definition av god oral hälsa innebär ett tillstånd då individen inte upplever smärta, sjukdom och 

nedsättning som kan begränsa en individs förmåga att tugga, svälja eller prata. Detta innebär att 

individen ska vara fri från orala sjukdomar som till exempel karies (hål i tänderna), gingivit 

(tandköttsinflammation) samt parodontit (tandlossning) och samtidigt ha en subjektiv upplevelse av ett 

tillfredställande utseende (14). 
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En norsk studie har påvisat att äldre individer på äldreboende har sämre oral hälsa i jämförelse med de 

som bor i det egna hemmet. Det har även påvisats att bosatta på äldreboenden kan ha allvarlig 

gingivitförekomst, parodontit samt rikligt med plack (15). 

 

Dentalt plack 

 

Munhålans normalflora består av olika mikroorganismer som finns i saliven, på tungan och slemhinnan. 

Efter tandborstning bildas en beläggning på tandytan, så kallad biofilm bestående av antikroppar och 

glykoproteiner. Därefter fäster olika bakterier till tandytans biofilm och bildar komplexa kolonier. 

Dentalt plack har därmed bildats.  Etablering av patogena bakterier sker om dentalt plack inte avlägsnas 

från tandytan. Dessa bakterier kan orsaka orala sjukdomar som karies och parodontit. Det mest effektiva 

sättet att avlägsna dentalt plack är genom mekanisk rengöring med hjälp av tandborste och approximal 

rengöring vilket innebär exempelvis mellanrumsborstar (16). 

 

Saliv och muntorrhet 

 

Saliven har till uppgift att bland annat smörja slemhinnor och spola rent i munnen. Sammansättning 

och mängden av saliven påverkas dels av det naturliga åldrandet men även av medicinering vilket leder 

till ökad risk för muntorrhet. Det finns olika typer av muntorrhet. Xerostomi är individens subjektiva 

upplevelse av muntorrhet på grund av salivens ändrade sammansättning. Vid hyposalivation ses 

däremot en minskad salivproduktion vid salivmätning vilket kan leda till flera olika komplikationer. 

Svårigheter med sväljning kan uppstå när salivmängden minskar eller nästan helt uteblir. Vid stigande 

ålder försämras immunförsvaret och det sker en förändrad sammansättning av salivens bakteriella 

funktion vilket ökar risken för bakteriebeläggningar. Det innebär att förmågan att skydda tänderna och 

munhålan mot bakterier försämras och därmed ökar risken för orala sjukdomar som karies, parodontit 

och oral candidos (svamp i munhålan). Hos protesbärande individer kan även svampinducerad 

inflammation i munslemhinnan förekomma (10). 

 

Orala sjukdomar 

 

Eftersom många äldre individer idag har ett flertal egna tänder kvar ökar behovet av orala åtgärder i 

form av stöd för förebyggande munvård samt tandvårdsbehandlingar (17). Enligt en studie har det 

påvisats att orala sjukdomar drabbar omkring 3,6 miljarder människor världen över (18). Vanligt 

förekommande orala problem hos äldre individer är framförallt karies, parodontit, muntorrhet samt sår 

och infektioner i munslemhinnan som ger upphov till smärta och obehag (10). 
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Karies 

 

Karies är en multifaktoriell tandsjukdom orsakad av biologiska, psykosociala samt fysiska faktorer. Det 

kan beskrivas som en lokal kemisk upplösning av tandens hårdvävnad (emalj, cement, dentin) när en 

obalans mellan munhålans försvars- och angreppsfaktorer uppstår (10). Detta orsakas främst vid 

interaktion mellan ansamling av plack och nedbrytning av jäsbara kolhydrater. Karieslesioner tenderar 

att utvecklas vid sur miljö i munnen. Munhålans pH-värde ligger normalt på 7,0 men vid ett syraangrepp 

sjunker pH-värdet. En demineralisering uppstår när pH-värdet sjunker under 5,5.  Det innebär att syran 

som uppstår löser upp tandens hårdvävnad så mineraler lämnar tandens yta (11). Exempel på faktorer 

som kan påverka utvecklingen av kariessjukdomen är bland annat oregelbundna kostvanor, 

kolhydratintag, bakteriebeläggningar, otillräcklig fluortillförsel samt förändring av salivens 

sammansättning (10). 

 

Vid blottade tandhalsar ökar risken för karies (10). På grund av att rotytan är känslig för syrapåverkan 

kan demineralisering påbörjas vid ett pH- värde på 6,5. Rotytan är den tandyta som vanligtvis drabbas 

av karies hos äldre individer. Avsaknaden av approximala hjälpmedel som till exempel 

mellanrumsborstar är en riskfaktor för utveckling av rotytekaries hos äldre då dessa ytor ofta är svåra 

att rengöra genom endast tandborstning (19). Även sprickor och gropar i tidigare fyllningar eller 

kronskarvar kan förekomma vilket ökar risken för kariessjukdomen då bakteriebeläggningar lättare 

fäster vid dessa områden (10). 

 

Gingivit och parodontit 

 

Ett friskt tandkött är ljust rosa, sluter an mot tänderna och blöder inte vid sondering, tandborstning 

eller vid rengöring med mellanrumsborstar. Parodontiet innefattar stödjevävnaden runt tanden med 

gingiva, käkben och ligament vilket håller tanden på plats (16). 

 

Vid gingivit uppstår en inflammation i tandköttet till följd av plack. Tandköttet blir rött, svullet och 

lättblödande. Gingivit är ett reversibelt tillstånd vilket innebär att det läker ut vid noggrann rengöring 

av tänderna så placket avlägsnas (16). 

 

Om gingiviten får kvarstå kan den leda till parodontit. Parodontit är ett tillstånd där ben och 

stödjevävnad bryts ner runt tanden vilket kan resultera i tandlossning. Detta tillstånd uppstår på grund 

av en inflammatorisk reaktion till följd av bland annat plack. Individer som har inflammatoriska 

systemsjukdomar som till exempel diabetes har ökad risk att drabbas av parodontit. Detta på grund av 

att diabetikers immunförsvar reagerar med ett kraftigt antiinflammatoriskt svar vid inflammation i 

vävnaden runt tanden vilket leder till nedbrytning av käkbenet. Även rökare löper ökad risk för 

parodontit på grund av negativ inverkan på den orala bakteriefloran, immunsystemet samt 

benmetabolismen. På grund av att blodkärlen i munslemhinnan kontraherar vid intag av nikotin visar 

ofta rökare endast svaga tecken på gingivit och blödning (16).  
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Implantat, mucosit och periimplantit 

 

En studie har påvisat en ökad förekomst av protetiska tandersättningar hos den äldre populationen (17). 

Tandimplantat är ett sätt att kirurgiskt ersätta saknade tänder. En skruv i titan skruvas in i käkbenet för 

att efterlikna tandens rot och därefter fästs en krona i till exempel keramik på skruven för att efterlikna 

själva tanden. Ersättning av större tandluckor kan även göras med hjälp av brokonstruktioner (16).  

 

Om plack får möjlighet att fästa runt skruven kan en inflammation, så kallad mucosit uppstå i 

omkringliggande vävnad. Precis som vid gingivit blir slemhinnan röd, svullen och lättblödande. Mucosit 

är ett reversibelt tillstånd och kan läka ut vid god mekanisk rengöring med tandborste och 

mellanrumsborstar. Får denna inflammation fortgå kan tillståndet förvärras och leda till nedbrytning 

av benet runt skruven. En periimplantit har då uppstått och risk finns att skruven kan förloras. Individer 

som tidigare haft parodontit, är rökare eller har någon form av inflammatorisk systemsjukdom löper 

ökad risk att drabbas av periimplantit än andra individer. I Sverige sätts årligen 50 000-60 000 

implantatskruvar på cirka 20 000 individer (20, 21). Var femte individ eller 20 procent av de som fått 

implantat drabbas av periimplantit under en 10-årsperiod efter en genomförd implantatoperation (22). 

För att förhindra periimplantit bör en god oral hygien hållas (16).  

 

Munvård och prevention 

 

När motoriken försämras av ålder eller sjukdom är det av största vikt för individen att få hjälp med de 

dagliga rutinerna som tandborstning och rengöring med mellanrumsborstar för att förebygga 

uppkomsten av orala sjukdomar (10). Nedanstående ruta anger de mest effektiva metoderna för att 

bibehålla en god oral hälsa enligt bland annat de Nationella riktlinjerna för tandvård (23). 

 

Rekommendationer för den äldres orala hygien och munhälsa 

 

✓ Tandborstning två gånger per dag med fluortandkräm 1000-1500 ppm. Eltandborste kan 

rekommenderas. 

✓ Rengöring mellan tänderna (approximal rengöring) med mellanrumsborstar en gång per dag. 

✓ Vid implantat är det viktigast att rengöra runt skruvarna med tandborste och 

mellanrumsborstar. 

✓ Proteser rengörs med protestandborste, tvål och vatten samt förvaras i vatten under natten. 

Vid behov rengörs protesen med Corega brustabletter. Det är viktigt att rengöra 

munslemhinna samt borsta kvarvarande tänder om sådana finns.  

✓ Extra fluortillförsel kan rekommenderas i form av munskölj 0,2 % fluor eller Duraphat 

tandkräm 5000 ppm. 

✓ Vid muntorrhet kan salivstimulerande sugtabletter, smörjande gel eller spray användas.  

✓ Torra läppar och sprickor i mungiporna smörjs med mjukgörande kräm (23, 24). 
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Äldreomsorg i Sverige 

 

Andelen individer som är 65 år eller äldre ökar och beräknas år 2060 vara en fjärdedel av befolkningen 

i Sverige (8). Eftersom allt fler äldre insjuknar i kroniska sjukdomar samtidigt som medellivslängden 

stiger, ökar även behovet av hälso- och sjukvård (1). 

 

Sveriges kommuner anordnar enligt socialtjänstlagen särskilda boenden för vård och omsorg för 

individer som är i behov av särskilt stöd. Äldreboenden eller omsorgsboenden, gruppboenden, vårdhem 

eller sjukhem som de också kan kallas är boenden där det finns personal dygnet runt. På dessa boenden 

finns avdelningar för vårdtagare med fysisk nedsättning (somatiska boenden) samt demensboenden för 

individer drabbade av mentala sjukdomar (1). På äldreboenden arbetar sjuksköterskor och 

omsorgspersonal. I gruppen omsorgspersonal ingår olika yrkeskategorier  vilket innefattar 

undersköterskor, vårdbiträden, sjukvårdsbiträden, personliga assistenter och vårdassistenter (25). 

Omsorgspersonalens arbetsuppgifter  kan variera beroende på arbetsplats och erfarenhet. Vanligt 

förekommande arbetsuppgifter inom området är framförallt att ge den äldre individen det stöd och vård 

den behöver för att klara av de dagliga behoven inklusive den orala hygienen (1). Inom gruppen 

omsorgspersonal ingår både formellt utbildad personal med kompetens för vård av människor inom 

bland annat äldrevård samt omsorgspersonal som saknar vårdutbildning (25).   

 

Det spås en brist på individer som söker vård- och omsorgsutbildning framöver och därmed kan behovet 

av att anställa fler personer som saknar utbildning inom vård- och omsorg öka. För att kunna bemöta 

den växande befolkningsgruppens olika behov och förutsättningar skulle ett ökat antal individer behöva 

utbildas inom detta område (4). 

 

Omsorgspersonalens kompetens 

 

I enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter utges rekommendationer om vad som bör 

krävas för att anställas som undersköterska eller vårdbiträde. Omsorgspersonal som arbetar inom 

socialstyrelsens omsorg med äldre bör uppfylla arbetsgivarens kriterier och kvalifikationer  utefter 

socialstyrelsens allmänna råd inom offentlig verksamhet (26). Det innebär att personal som arbetar med 

äldre bör ha adekvat utbildning eller erfarenhet (27). Undersköterskeyrket samt vårdbiträde är dock 

inga legitimerade yrken och därför är det upp till arbetsgivaren att  bedöma om en sökande till en tjänst 

som omsorgspersonal har tillräcklig kompetens för arbetet (25). 

 

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram för blivande undersköterskor och innefattar 

grundläggande kunskaper inom vård om omsorg. Programmet erbjuds dels som gymnasieutbildning 

samt på komvux. För att en yrkesexamen ska gälla krävs det att individen har godkända betyg som ska 

omfatta 2500 poäng inom gymnasiet eller 1500 poäng inom komvux (28, 29). Skillnaden är att studier 

vid komvux inte innefattar gymnasiegemensamma ämnen som historia, naturvetenskap, 
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religionskunskap, engelska och matematik. Utbildningen innefattar kunskaper om människan ur ett 

biologiskt, psykologisk och sociologisk perspektiv samt inom medicin och omvårdnadsvetenskap (28). 

 

Kursplan 

 

Vård- och omsorgsprogrammet har en gemensam grund för arbete inom hälso- och sjukvården. 

Följande ämnen studeras av både individer vid gymnasiet samt komvux: hälsa, medicin, människan, 

psykiatri, psykologi, samhällskunskap, specialpedagogik, svenska eller svenska som andraspråk och 

vård- och omsorgsarbete. Dessa ämnen behandlar äldres munhälsovård, personlig hygien, kost och 

näringsintag. Eleverna utvecklar kunskaper om faktorer och förändringar som kan påverka människans 

hälsotillstånd och livskvalitet samt hur ohälsa kan förebyggas (28). 

 

Munvård- kunskap och attityder 

 

Enligt en studie utförd i Sverige konstaterades att en del av omsorgspersonalen upplevde det obehagligt 

att hjälpa vårdtagaren med den orala hygienen om vårdtagaren motsatte sig hjälp. Det har också visats 

i studien att omsorgspersonal behöver kontinuerliga utbildningar i oral hälsa för att vårdtagarens orala 

hälsa ska tillgodoses (30). Otillräckliga personalresurser, bristande kunskap och låg prioritet hos 

personalen om äldres orala hälsa och hygien kan leda till att vårdtagarna inte alltid får den hjälp de 

behöver för att uppnå en god oral hälsa (31). Enligt en svensk studie upplevde omsorgspersonal att 

tandborstning var ett svårt moment att utföra bland annat när vårdtagaren inte koopererade till 

munvård. Det är också vanligt förekommande att omsorgspersonalen förutsätter att vårdtagaren själv 

meddelar när den inte anser sig kunna sköta den orala hygienen längre. En stor del av 

omsorgspersonalen rapporterade även att de tror att vårdtagarna kommer förlora tänder på grund av 

ålderdom trots en god oral hygien (32). Omsorgspersonal med olika bakgrund kan ha olika värderingar 

och kulturella aspekter angående munhälsa och orala sjukdomar (10, 32 ). 

 

Externa uppdrag för äldre med behov av stöd 

 

Landstingen har sedan år 1999 ansvar att erbjuda munhälsobedömningar och nödvändig tandvård för 

individer som har ett stort behov av vård och omsorg. Detta innebär att dessa individer har rätt till en 

kostnadsfri, årlig och frivillig munhälsobedömning utförd av tandhygienist eller tandläkare i det egna 

boendet för att förebygga och uppmärksamma problem kring den orala hälsan. Individer som har rätt 

till nödvändig tandvård får sin tandvård utförd enligt sjukvårdstaxan. Vem som utför den uppsökande 

tandvården kan variera i landet mellan folktandvård och privata aktörer (33). I Kalmar län är det sedan 

1 januari 2017 Folktandvården som bedriver den uppsökande verksamheten för vårdtagare och 

omsorgspersonal vid äldreboenden på uppdrag av landstinget (34). Den uppsökande verksamheten 

bygger även på att utbilda och motivera personal inom äldreomsorg och hemtjänst så munvård blir en 
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naturlig del av vården. Detta görs för att främja en god oral samt allmän hälsa hos vårdtagaren när 

egenvården brister. Omsorgspersonalen ska även kunna bedöma om problem uppstår i vårdtagarens 

mun som kräver någon form av behandling. Detta kan göras med hjälp av Revised oral assessment guide 

(ROAG), vilket är ett instrument för bedömning av vårdtagarens orala hälsan (10, 33). Av kommunen 

utses munvårdsombud på varje avdelning på äldreboendena. Dessa munvårdsombud får en mer 

grundlig utbildning i munvård frågor och denna person ska fungera som en länk mellan vårdtagare, 

omsorgspersonal och tandvård (34). 

 

Problemformulering 

 

Till följd av bland annat förbättrade levnadsvanor har medelåldern hos den svenska befolkningen ökat. 

Detta gör att det finns en ökad risk att allt fler individer drabbas av fysiska och mentala funktionshinder 

vid hög ålder och därför kan individen behöva bo på ett äldreboende för att få hjälp med de dagliga 

sysslorna (1). Behov av resurser i form av arbetstid och personal ökar och därmed kan omsorgspersonal 

som saknar vårdutbildning i större utsträckning behöva anställas. Omsorgspersonalens arbetsrutiner i 

samband med bristande kunskap om äldres orala hälsa kan ha en försämrande effekt på vårdtagarens 

dagliga munvård (31). Många vårdtagare har idag ett större antal egna tänder och tandimplantat vilket 

kräver att omsorgspersonal har kunskap och möjlighet att hjälpa till med den orala hygienen (30, 35). 

Till följd av bristande oral hygien kan individens allmänna hälsa påverkas (11). Det är därför av betydelse 

att studera omsorgspersonalens kunskap om vårdtagarens orala hälsa. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att studera och sammanställa självrapporterad kunskap hos 

omsorgspersonal inom äldrevården gällande vårdtagarnas orala hälsa samt hur omsorgspersonalen 

upplever Folktandvårdens externa munvårdsutbildningar.   

 

Frågeställning 

• Vilka skillnader avseende kunskap finns mellan utbildad omsorgspersonal och 

omsorgspersonal utan vårdutbildning? 

 

• Vad påverkar omsorgspersonalens utförande av äldres orala hälsa i samband med de dagliga 

arbetsrutinerna. 
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Material och metod 

Design 

 

Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie. En enkätundersökning med empirisk grund har genomförts 

för att besvara studiens syfte bland en omfattande grupp individer på kort tid (36). 

 

Urval 

 

Enligt kommunernas aktuella uppgifter fanns vid tidpunkten för studien cirka 100 äldreboenden i 

Kalmar län varav 13 fanns i Västerviks kommun och 27 i Oskarshamns kommun. Urvalet till studien 

bestod av omsorgspersonal från två slumpmässigt utvalda äldreboenden i Västerviks kommun och fyra 

slumpmässigt utvalda i Oskarshamns kommun. På dessa äldreboenden arbetade omsorgspersonal med 

formell utbildning men även omsorgspersonal som saknade vårdutbildning. För att få en helhetsbild av 

befintlig kunskap avseende vårdtagarens orala hälsa inkluderades omsorgspersonal som arbetade dag 

och kväll på somatiska och/eller demensavdelningar inom äldreomsorgen. 

 

Enkätutformning 

 

En pappersenkät (bilaga 1) utformades bestående av totalt 22 frågor. Vid fråga 1 fick deltagarna själva 

ange sin ålder. Resterande frågor var slutna och skulle besvaras med ett kryss. Vid fråga 3 samt fråga 5 

kunde förutom svar med kryss även ett eventuellt eget svar skrivas. Frågorna delades in i sex 

bakgrundsfrågor (fråga 1-6), tio kunskapsfrågor (fråga 7-16) samt sex frågor om munvård i det dagliga 

arbetet (fråga 17-22). Dessa frågor utformades så de besvarade studiens syfte och var en kombination av 

egenformulerade frågor och frågor inspirerade från en tidigare studie (37). Kunskapsfrågorna (fråga 9-

16) poängsätts med ett poäng för varje rätt svar.  De två första kunskapsfrågorna (fråga 7 och 8) var 

subjektiva påståenden och poängbedömdes därför inte. Den slutliga bedömningen av 

omsorgspersonalens kunskapsnivå baserades på det totala antalet poäng enligt poängmallen nedan och 

delades därefter in i tre grupperna av låg kunskap, medelhög kunskap samt hög kunskap. Totalt kunde 

åtta poäng uppnås. 

 

Poängmall 

• 0-4 poäng = Låg kunskapsnivå - under 50 procent rätt svar. 

• 5-6 poäng = Medelhög kunskapsnivå - 50 - 75 procent rätt svar. 

• 7-8 poäng = Hög kunskapsnivå - över 75 procent rätt svar. 
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Pilotstudie 

 

En pilotstudie genomfördes på fyra testpersoner som arbetar som omsorgspersonal inom 

äldreomsorgen i Sverige. Detta gjordes för att säkerställa enkätfrågornas validitet och reliabilitet samt 

om det svarade på studiens syfte (36). Pilotstudien gav även uppfattning om att det tog ungefär 7-10 

minuter att besvara enkäten. Inga frågor ändrades och frågeformuläret lämnades därefter ut till den 

utvalda urvalsgruppen. 

 

Genomförande 

 

För att få förslag på äldreboenden som kunde ingå i studien samt få kontaktuppgifter till enhetschefer 

på dessa boenden kontaktades äldresamordnaren i Kalmar län. Därefter kontaktades berörda 

områdeschefer inom äldreomsorgen i Västerviks och Oskarshamns kommuner via mail och 

telefonsamtal för att få samtycke till studien. Områdescheferna hänvisade därefter till enhetscheferna 

på sex äldreboenden i kommunerna. Muntlig och skriftlig information gavs av studiens författare till 

både områdeschefer och enhetschefer för att tydligt beskriva studiens tillvägagångssätt och hur 

datainsamling skulle utföras på ett korrekt sätt. Den skriftliga informationen som delades ut i samband 

med enkäterna (bilaga 2) var densamma som områdeschefer och enhetschefer fick ta del av. 

Enkätformulär (bilaga 1), informationsbrev samt ett kuvert till varje enkät överlämnades personligen av 

studiens författare till enhetscheferna. Därefter ansvarade enhetscheferna för att materialet delades ut 

till berörd omsorgspersonal.  Det delades ut 173 enkäter vilket motsvarade det totala antalet 

omsorgspersonal på samtliga sex boenden som ingick i studien. De besvarade enkäterna lades i separata 

kuvert som sedan klistras igen och överlämnades till enhetscheferna. Författarna till studien erbjöd två 

veckor för besvarande av enkäten. Kontakt med enhetscheferna togs via telefon efter en vecka för att 

påminna om att enkätformulären fylldes i. Inga eventuella frågor uppkom i samband med bevarandet 

av enkäterna. Författarna till studien samlade sedan personligen in kuverten från enhetscheferna. Efter 

avslutad registrering och bearbetning av insamlat material har enkäterna makulerats. 

 

Databearbetning 

 

Det insamlade materialet numrerades för att kunna identifieras samt bearbetades genom 

statistikprogrammet International Business Machines Corporation (IBM) Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) Statistics version 25.0. Dataanalyser genomfördes med hjälp av frekvenstabeller 

och korstabeller. För att få fram korstabeller användes Chi- Squaretest på alla kunskapsfrågor i syfte att 

jämföra samtliga yrkesgrupper och studera skillnader avseende kunskap om äldres orala hälsa. Fisher 

Exact Test användes för att säkerställa signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna med ett p-värdet 

under 0,05 (38). Resultatet har redovisats i löpande text med underrubrikerna “bakgrundsinformation”, 
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“kunskapsfrågor” samt “munvård i det dagliga arbetet” vilket även delvis illustrerats genom tabeller och 

figurer. Svaren har redogjorts i procent fördelat på antal respondenter. 

 

Etiska överväganden 

 

En etisk egengranskning för examensarbete enligt Jönköpings forskningsetiska kommitté utfördes 

tillsammans med handledare innan insamling av material till studien gjordes. Författarna till studien 

utgick från de fyra etiska forskningsprinciperna samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (39). För att skydda respondenternas konfidentialitet 

framgick det i informationsbrevet att medverkan var frivillig och att deltagarnas uppgifter behandlas 

enligt dataskyddslagen (GDPR) (39, 40). Deltagarna gav sitt samtycke till att delta i studien genom att 

besvara enkäten. Detta innebar att deltagarna hade rätt att välja om de ville delta men även att avbryta 

medverkan utan press eller påverkan från omgivande arbetsmiljö. För att underlätta deltagarnas 

självbestämmande samt minska risken för större bortfall gavs en betänketid på två veckor i samband 

med enkätundersökningen. Författarna rekommenderade att enkäten fylldes i enskilt för att kunna 

främja deltagarnas sekretess. Enkätformuläret utformades så det inte skulle vara kränkande eller 

känsligt. För att uppfylla nyttjandekravet användes de insamlade uppgifterna endast i forskningssyfte 

för den aktuella studien (39). 

 

Resultat 

Bakgrundsinformation 

 

Av totalt 173 utdelade enkäter besvarades 121 stycken av omsorgspersonal inom äldreomsorgen i 

Västerviks och Oskarshamns kommun vilket motsvarade en svarsfrekvens på 70 %. En enkät valdes att 

exkluderas från studien då den saknade svar på samtliga kunskapsfrågor. Det var 114 kvinnor  (95 

%)  samt 6 män (5 %) som slutligen ingick i studien (N=120). Deltagarnas ålder var mellan 18 och 64 år 

med en medelålder på 46,5 år. Figur 1 visar respondenternas typ av utbildning fördelat på kön. Av 

respondenterna (N=120) hade en majoritet på 40,8 % en undersköterskeutbildning genom komvux. Det 

var 20,8 % som hade en treårig vård- och omsorgsutbildning och 15 % hade en tvåårig vård- och 

omsorgsutbildning. Av de som arbetade på de utvalda äldreboendena hade 16,7 % en annan 

vårdutbildning i form av undersköterskeutbildning med specialistinriktning, vårdbiträdesutbildning, 

omvårdnadsutbildning, kurs av arbetsgivaren, barn- och fritidsutbildning eller 

tandsköterskeutbildning. Av samtlig vårdpersonal var det 6,7 % som uppgav att de helt saknade någon 

form av vårdutbildning (Figur 1). 
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Figur 1. Fördelning över typ av vårdutbildning fördelat på kvinnor (n=114) och män (n=6). 

 

 

På frågan avseende omsorgspersonalens inhämtade kunskap om äldres munhälsa rapporterade 41,7 % 

(N=120) att informationen främst inhämtats från vårdutbildningen. Det var 18,3 % som uppgav att 

informationen främst inhämtats genom Folktandvårdens externa utbildningar. Av samtliga 

respondenter var det 6,8 % som inte erhållit någon information alls om äldres munhälsobehov. 

Resterande 33,2 % av omsorgspersonalen hade tagit del av informationen genom olika kombinationer 

av ovanstående nämnda insatser.  

 

Vid frågan om omsorgspersonalen har nytta av Folktandvårdens munhälsoutbildningar rapporterade 

75,8 % (N=120) att de ansågs ha nytta av den givna utbildningen i arbetet med de äldre. 

Samtidigt medgav 5,8 % av respondenterna att de inte hade någon nytta av informationen som gavs ut 

av Folktandvården. Resterande 18,3 % hade inte tagit del av Folktandvårdens utbildning. 

 

Omsorgspersonalens kunskap avseende vårdtagarens orala hälsa 

 

Tabell 1 illustrerar kunskapsfrågorna och fördelningen av de svar som respondenterna angav om oral 

hälsa och munhygien hos vårdtagare. Det översta svaret på varje fråga visar rätt svar. På några frågor 

har vissa deltagare angett en kombination av flera svarsalternativ vilket benämns med “Flera alternativ 

valda” i tabellen. 
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Tabell 1. Frågeställningar och svar på kunskapsfrågorna, antal (n ) och procent (%) 

Fråga Svar n % 

Fråga 7. Anser du att du har tillräcklig kunskap om 
äldres munhälsobehov på avdelningen? 
(N= 120) 

Ja 70 58,3 

Nej 50 41,7 

Fråga 8. Tycker du att det är viktigt att vårdtagaren har 
en god oral hälsa? 
(N= 120) 

Ja 120 100 

Nej 0 0 

Fråga 9. Vilken färg har ett friskt tandkött? 
(N= 119) 

Blekrosa* 104 86,7 

Mörkrött 9 7,5 

Blårött 0 0 

Vet ej 6 5 

Fråga 10. Om tandköttet blöder vid tandborstning på en 
vårdtagare, då ska du 
(N= 119) 

Borsta mer noggrant* 58 48,3 

Borsta försiktigt och varsamt 41 34,2 

Sluta borsta 4 3,3 

Vet ej 4 3,3  

Flera alternativ valda 12 10,0 

Fråga 11. Vilken påverkan har fluor på tänderna? 
(N= 120) 

Motverkar karies* 117 97,5 

Gör tänderna vitare 2 1,7 

Flera alternativ valda 1 0,8 

Fråga 12. Varför är det viktigt att göra rent mellan 
tänderna med till exempel mellanrumsborstar och 
tandtråd? 
(N= 119) 

Minska risken för tandköttsinflammation* 111 92,5 

För att känna sig fräsch i munnen 3 2,5 

Flera alternativ valda) 5 4,2 

Fråga 13. Vad kan ett blödande tandkött leda till? 
(N= 119) 

Man kan utveckla tandlossningssjukdom* 114 95 

Man kan utveckla hål i tänderna 1 0,8 

Vet ej 2 1,7 

Flera alternativ valda 2 1,7 

Fråga 14. Var är det viktigast att borst när någon har 
tandimplantat? 
(N= 120) 

På skruvarna* 52 43,3 

På tänderna 34 28,3 

Vet ej 22 18,4 

Flera alternativ valda 12 10,0 

Fråga 15. Vad kan muntorrhet leda till? 
(N= 119) 

Karies* 70 58,3 

Parodontit 13 10,3 

Vet ej 13 10,8 
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Flera alternativ valda 18 15,0 

Fråga 16. Hur ska en tandprotes rengöras och förvaras? 
(N= 120) 

Borsta den med tvål och förvara den i ett 
glas vatten* 

48 40,0 

Skölja av den och låta vårdtagaren sova 
med den 

14 11,7 

Borsta den med tandkräm och förvara den 
i ett glas vatten på natten 

57 47,5 

Flera alternativ valda 1 0,8 

*Översta svaret på varje fråga visar rätt svarsalternativ. 

 

 

Vid sammanställning av antal rätt svar hos respondenterna (N=120) påvisade resultatet med hjälp av 

poängmallen att 19 % hade låg kunskapsnivå gällande vårdtagarens orala hälsa. Det var 53 % som visade 

på en medelhög kunskap och 28 % rapporterades ha hög kunskapsnivå.  

 

Medelpoängen för formellt utbildad omsorgspersonal (n=112) var 6, vilket innebär en medelhög 

kunskapsnivå. För personal som saknade vårdutbildning (n=8) var medelpoängen 4, vilket visar på en 

låg kunskapsnivå enligt poängmallen.  

 

Vid analys av rätt svar kunde ett procentuellt medelvärde påvisa att omsorgspersonal med “annan 

vårdutbildning” hade högst andel rätt svar vilket motsvarade 75 %. Omsorgspersonal som hade studerat 

på komvux hade ett medelvärde på 73,6 %. Därefter kom de med 2-årig vårdutbildning som hade ett 

medelvärde på 68 % rätt svar och de med 3-årig utbildning som i genomsnitt hade 66,5 %. Personal som 

saknade vårdutbildning hade ett procentuellt medelvärde på 53 %. 

 

Vid fråga 13 angående vad blödande tandkött kan leda till, fråga 14 som efterfrågar var det är viktigt att 

borsta vid implantat samt fråga 16 gällande hur en tandprotes ska rengöras och förvaras kunde en 

skillnad ses hos omsorgspersonal med olika utbildningsbakgrunder.  Signifikant skillnad i kunskap 

mellan formellt utbildad personal och omsorgspersonal som saknade vårdutbildning kunde dock endast 

ses för frågan gällande vad blödande tandkött kan leda till, där resultatet visade att 96,5 % (n=112) av 

omsorgspersonal med formell utbildning angav det rätta svaret i jämförelse med omsorgspersonal utan 

vårdutbildning där 71,4 % (n=8) angav rätt svarsalternativ. Detta enligt Fisher Exact Test (p= 0,010), 

(Figur 2). 
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Figur 2. Fördelning för hur omsorgspersonal med olika utbildningsbakgrund har svarat gällande vad blödande 

tandkött kan leda till. 

 

 

Vid fråga 14, gällande var det är viktigast att borsta vid ett implantat angav 43,3 % av samtliga 

respondenter (N=120) rätt svarsalternativ. Det fanns en statistisk signifikant skillnad i kunskapsnivå 

bland omsorgspersonal som studerat vid komvux där 59,2 % (n=49) angav rätt svarsalternativ 

(p=0,034) i jämförelse med andra utbildningskategorier. Hur en protes ska rengöras efterfrågades vid 

fråga 16 och omsorgspersonal i kategorin “annan vårdutbildning” påvisade här hög kunskapsnivå då 

60,0 % (n=11) svarade rätt (p=0,019) i jämförelse med andra yrkeskategorier. Totalt angav 40 % 

(N=120) rätt svarsalternativ vid denna fråga. 

 

Munvård i det dagliga arbetet 

 

På frågan avseende hur ofta omsorgspersonalen ansåg att vårdtagaren bör få hjälp med tandborstning 

uppgav majoriteten, 88,3 % av respondenterna (N=120) att det bör ske två gånger per dag. Det var 4,2 

% som rapporterade att en gång per dag var tillräckligt och 7,5 % ansåg att tre gånger per dag var rätt 

alternativ.  

 

Resultat påvisade att 69,6 % (n=23) av omsorgspersonalen som arbetade på somatisk avdelning uppgav 

att det ibland var svårt att ge vårdtagaren en god munvård och 67 % (n=46) hade samma uppfattning 

som arbetade på demensavdelning. På de äldreboenden där personalen arbetade på olika avdelningar 

rapporterade 50 % (n=51) att det ibland var svårt att ge vårdgivaren en god munvård. Totalt kunde ses 

att 91,7 % av samtliga respondenter (N=120) angav att det alltid eller ibland var svårt att ge vårdtagaren 

en god munvård medan 8,3 % inte upplevde några svårigheter alls. 

 



16 
 

Vid frågan om vad orsaken till svårigheten med att ge vårdtagaren en god munvård angav 69,2 % (n=90) 

av omsorgspersonalen att det var svårt praktiskt. Att det var ont om tid ansåg 3,3 % och 1,7 % svarade 

att de upplevde obehag vid utförande av munvård för vårdtagaren. En kombination mellan  svårt 

praktiskt samt ont om tid rapporterade 0,8 % av omsorgspersonalen (Figur 3). Ett internt bortfall på 25 

% uppstod vid denna frågan. 

 

 

 

Figur 3. Fördelning av respondenternas svar av anledningen till att det är svårt att ge vårdtagaren en god 

munvård. 

 

 

Vid jämförelse mellan olika avdelningar och vad anledningen  till svårigheten bestod i gällande att ge 

vårdtagaren en god oral hälsa rapporterade 47,9 % (n=23) av omsorgspersonalen som arbetade på 

somatiska avdelningar att det var svårt praktiskt att ge vårdtagaren en god munvård.  Det var 4,3 % som 

rapporterade tidsbrist som främsta anledning samt 4,3% som angav en kombination av att det var svårt 

praktiskt samt ont om tid. Det interna bortfallet på denna fråga var 43,5 % på de somatiska 

avdelningarna.   

 

På demensavdelningarna angav 73,9 % (n=46) att de upplevde det svårt praktiskt att genomföra 

munvård. Det var 2,2 % som rapporterade om tidsbrist och 4,3 % upplevde munvården som obehaglig. 

Det interna bortfallet på denna fråga var 19,6 % på demensavdelningarna. 

 

Av omsorgspersonal som arbetade på både somatiska- och demensavdelningar rapporterade 76 % 

(n=51) att det var svårt praktiskt att utföra munvården på vårdtagarna. Att det var ont om tid angav 4 % 

och det var totalt 20 % som inte svarade på denna fråga. 

 

Vid frågan om vårdtagarens munvård prioriterades vid tidsbrist uppgav 49,2 % (N=120) av 

respondenterna att munvård prioriterades. Av samtliga respondenter var det  16,7 % som inte 
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prioriterade munvård samt 34,2 % som uppgav att de endast ibland prioriterade vårdtagarens munvård 

vid tidsbrist.  

 

Av omsorgspersonalen rapporterade 86,7% (n=120) att de avvaktade med munvård när vårdtagaren inte 

ville ha hjälp. Omsorgspersonal som accepterande vårdtagarens vilja var 9,1%. Det var 4,2 % som uppgav 

att de utförde munvården ändå. Samtlig omsorgspersonal (N=120) ansåg att det var viktigt att 

vårdtagaren hade en god munhälsa. 

 

Diskussion 

Resultatet påvisade olikheter i kunskap avseende vårdtagarens orala hälsa och munvårdsbehov mellan 

formellt utbildad omsorgspersonal och omsorgspersonal som saknar vårdutbildning. Folktandvårdens 

externa utbildningar uppskattades av en stor del av omsorgspersonalen.  Det fanns dock personal som 

angav att de inte tagit del av Folktandvårdens utbildning. Praktiska svårigheter upplevdes av 

omsorgspersonalen vid utförandet av den dagliga munvården för vårdtagare. 

 

Metoddiskussion 

 

På uppdrag av Folktandvården Region Kalmar Län valde författarna till studien att studera 

omsorgspersonalens kunskaper om äldres orala hälsa. Detta gjordes med hjälp av en kvantitativ 

tvärsnittsstudie. Genom användning av enkäter som mätinstrument kunde en mer omfattande grupp av 

omsorgspersonal studeras på kort tid. Ämnesområdet är intressant även för författarna då de anser sig 

ha nytta av resultatet vid arbete inom tandvården. Den norra delen av länet valdes genom ett 

bekvämlighetsurval för att undvika långa resor vid utlämning och insamling av enkäterna. Det skedde 

därefter ett slumpmässigt urval av äldreboenden i den aktuella länsdelen för att få ett generaliserbart 

resultat utifrån den valda populationen (36). Folktandvården bedriver all uppsökande verksamhet i 

Kalmar län (34). Det bör därför inte finnas alltför stora skillnader i kunskap om äldres orala hälsa  i de 

olika delarna av länet. Författarna valde att inkludera all omsorgspersonal på äldreboenden som 

arbetade dag och kväll eftersom det är mest troligt att dessa sköter vårdtagarnas  munhygien och därmed 

exkluderades nattpersonalen från studien. Författarna upplevde inga svårigheter med den valda 

insamlingsmetoden då kontakt och kooperation med enhetscheferna på de aktuella boendena var positiv 

inför och under studien. Utlämning av enkäterna skedde via personlig kontakt med enhetscheferna och 

resulterade i en svarsfrekvens på 70 procent. En enkät saknade svar på alla kunskapsfrågor och därav 

gjordes valet att exkludera denna från studien vilket innebar att svarsfrekvensen då blev 69,3 procent. 

Detta anses vara acceptabelt för en enkätstudie (36). Författarna tror att svarsfrekvensen hade blivit 

lägre om en elektronisk enkät hade använts. En pappersenkät är mer lättillgänglig utifrån 

omsorgspersonalens arbetsrutiner på äldreboendet. Totalt var det ett bortfall på 54 individer som inte 

svarade på enkäten. 
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Personliga egenskaper som specifika åsikter eller synsätt, så kallad bias kan påverka resultatets slutsats 

då individen kan välja det svar de tror önskas av författarna. För att öka resultatets validitet och 

reliabilitet utfördes en pilotstudie. Inga kombinationer av svar eller andra oklarheter framkom i 

frågeformuläret och därav skedde inga förändringar i enkätens formalia (36). Eventuellt hade en större 

grupp testpersoner i pilotstudien varit fördelaktigt för att minska missuppfattning av enkätens formalia 

som upptäcktes vid analys av enkätsvaren.  

 

Systematiska fel innebär att en inkorrekt slutsats har dragits genom att ett tekniskt fel av 

mätinstrumentet uppstått (36). Vid analys av enkäterna framkom ett par systematiska fel vilket i detta 

fall innebar att en del av de utbildade respondenterna valde flera svarsalternativ under en och samma 

fråga. Detta gjordes trots att endast ett alternativ skulle fyllas i enligt instruktionerna på 

enkätformuläret. Författarna bedömde detta som en osäkerhet bland respondenterna och därmed 

utdelades inga poäng för frågor med dubbla svar. Det uppmärksammades även ett systematiskt fel vid 

fråga 19 avseende orsaken till svårigheten att utföra en god munvård eftersom endast de som svarat “Ja” 

på fråga 18 hade blivit ombedda att besvara följdfråga 19. Detta innebar att enbart några av 

respondenterna med svaret “Ibland” besvarade fråga 19 men dock inte alla vilket resulterade i en 

felkälla. 

 

Det är inte heller fastställt om enkäterna fylldes i enskilt eller om det förekom diskussioner kring 

enkätens frågor och svar bland omsorgspersonalen. Om författarna till studien varit på plats vid 

besvarandet av enkäterna kan resultatet ha sett annorlunda ut då frågor och oklarheter hade kunnat 

besvaras på plats. Efter insamling av enkäterna kunde det konstateras att formuleringen av vissa frågor 

kunde ha skrivits annorlunda för att förtydliga frågorna för deltagarna, vilket kunde ha gett ett mer exakt 

resultat. Resultatet förväntades visa en större andel omsorgspersonal utan vårdutbildning bland 

respondenterna då en tidigare studie påvisat en kommande brist på utbildad omsorgspersonal (4). I 

föreliggande studie saknade enbart åtta personer någon form av vårdutbildning. För att resultatet skulle 

ha klassats som tillförlitligt och trovärdigt borde en större andel i denna grupp ingått i studien. 

 

Med hänsyn till de fyra etiska forskningsprinciperna kunde genomförandet av studien ske konfidentiellt 

då det framgick att deltagarnas medverkan var frivillig och deras personliga uppgifter behandlas enligt 

GDPR (39, 40). För att underlätta beslutet för omsorgspersonalen till att delta i studien erbjöds en 

betänketid på två veckor. Individerna i studien gick inte att identifiera då det fanns en blandning av 

kvinnor och män i olika åldrar med varierande utbildning samt tjänstgöring på olika avdelningar. Det 

insamlade materialet används enbart i forskningssyfte för studien och ingen obehörig personer har 

haft  tillgång till materialet (39). 

 

Resultatdiskussion 

 

Av studiens samtliga deltagare rapporterade drygt hälften att de ansåg sig ha tillräcklig kunskap om 

äldres orala hälsa. Kunskapsnivån var lägre hos omsorgspersonal utan vårdutbildning, vilken var låg i 
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medelvärde i jämförelse med den formellt utbildade personalen som hade medelhög kunskapsnivå 

enligt studiens poängmall. En högre nivå i kunskap skulle ha varit önskvärt i bredare utsträckning då 

det är en viktig del för att tillgodose vårdtagarens munhälsobehov. Medelpoängen för formellt utbildad 

omsorgspersonal kunde ha sett annorlunda ut om endast ett svarsalternativ angett på varje fråga vid 

besvarande av enkätformuläret. Resultatet anses inte vara tillförlitligt då enbart 8 av 120 individer 

saknade någon form av vårdutbildning vilket är för få respondenter för att en trovärdig skillnad ska 

kunna ses. Analys av det procentuella medelvärdet av rätt antal svar visade att omsorgspersonal med 

“annan vårdutbildning” var en dominerande grupp med rätt svar i jämförelse med resterande grupper 

inom studien. Resultatet i studien påvisade att de som studerat på komvux hade högre andel rätt svar 

jämfört med  gruppen omsorgspersonal med en 2-årig eller 3- årig gymnasieutbildning. Detta skulle 

kunna bero på att studier vid komvux sker under en kortare och mer intensiv period än vid 

gymnasieutbildningen (28).  Detta  innebär att studenter från komvux kommer ut i arbetslivet efter en 

kortare studieperiod. 

 

En relativt låg kunskapsnivå avseende skötsel av tandimplantat och protester kunde ses hos samtlig 

omsorgspersonal. En högre kunskap kring detta ämne hade varit önskvärt eftersom tidigare studier visar 

att det sker en ökning av tandimplantat i befolkningen och därav ökar risken att fler drabbas av 

periimplantit om den orala hygienen missköts (16, 22). Även svampinducerad inflammation i 

munslemhinnan kan förebyggas vid god skötsel av proteser (11). Genom att införa en kombination av 

praktiska och teoretiska övningar gällande protetiska konstruktioner skulle kunskapsnivån kunna 

förbättras och därmed också vårdtagarnas orala hälsa anser författarna.  

 

Vid frågan avseende om det är svårt att ge vårdtagaren en god munvård med svarsalternativen “Ja”, 

“Nej” och “Ibland” uppgav enligt studiens resultat en majoritet av omsorgspersonalen att det upplevdes 

vara svårt “Ibland”. Vidare följdfråga om vad som ansågs vara svårt med att ge vårdtagaren en god oral 

hygien påvisade att det praktiskt fanns svårigheter i utförandet. Vad som innefattar “svårt praktiskt” är 

oklart eftersom det inte framkom tydligt i enkätformuläret. Det kan därför innebära exempelvis 

besvärlig arbetsställning eller bristande kunskap i utförandet av oral hygien vilket även påvisats i 

tidigare studier. Detta dels på grund av bristande kooperation hos vårdtagaren men även på grund av 

att själva utförandet av tandborstningen har visat sig vara ett svårt moment (32). Vid analys av samtliga 

avdelningar på äldreboendena kunde en skillnad avseende ovanstående påstående ses mellan arbetande 

på demens- och somatiska avdelningar. Svårigheterna sågs främst hos personal som arbetade på 

demensavdelningar. Detta skulle kunna bero på att individer med demenssjukdom tenderar att bli mer 

svårbehandlade då den kognitiva förmågan försämras samt att motoriken i läppar och tunga avtar (10). 

Att det inte upplevdes som svårt praktiskt i samma utsträckning på somatiska avdelningar skulle kunna 

bero på att vårdtagarna på dessa avdelningar till större del själva sköter sin orala hygien. Det har också 

påvisats i en studie att omsorgspersonal förutsätter att vårdtagarna själva meddelar om de har svårt att 

sköta sin orala hygien (32). Detta skulle kunna innebära att omsorgspersonal på somatiska avdelningar 

inte lika ofta hjälper vårdtagarna med den orala hygienen och därmed upplevs inte denna fråga som ett 

problem. 
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Majoriteten av respondenterna uppgav att munvård prioriterades vid tidsbrist. Samtlig 

omsorgspersonal på utvalda äldreboenden ansåg att en god oral hälsa för den äldre individen är viktig. 

Trots detta uppgav en mindre del att munvård inte alls utfördes vid tidsbrist. Detta kan bero på 

otillräckliga resurser, bristande kunskap, låg prioritet samt omsorgspersonalens värderingar och 

kulturella aspekter av den orala hygienen. Detta kan skapa ett hinder i arbetet kring vårdtagarens orala 

hälsa vilket även har påvisats i tidigare studier (10, 32). Det är därför av betydelse att all 

omsorgspersonal bör ta del av samma information gällande äldres orala hälsobehov för att skapa en god 

omsorg.  

 

Resultatet visar att Folktandvårdens externa utbildningar uppskattas av en stor del av 

omsorgspersonalen som anser att de har nytta av informationen. En del av respondenterna uppgav dock 

att det aldrig fått ta del av den externa utbildningen. Det fanns även en del som ansåg att de inte hade 

någon nytta av informationen som gavs ut av Folktandvården. Författarna till studien anser att det krävs 

vidare utbildningar med tätare intervall i oral hälsa för att skapa en god oral vård för vårdtagaren. Den 

utbildning som Folktandvården ger till omsorgspersonalen kan behöva ses över för att tillfredsställa de 

behov och arbetsrutiner som finns. Om Folktandvården inför tätare besök för utbildning om äldres orala 

hälsa kan även individer som tidigare inte deltagit i utbildningen ha möjlighet att delta (30).  

 

Munvård bör införas som ett obligatorisk arbetsmoment två gånger om dagen för att skapa goda 

förutsättningar för den allmänna och orala hälsan hos vårdtagaren. Författarna är medvetna om att 

tidsbrist kan förekomma om detta moment införs som obligatorisk. Munvård behöver inte ske direkt i 

samband med frukost eller sänggående utan kan utföras vid lämpligt tillfälle när tid ges under dagen. 

Eftersom omsorgspersonalen varierar kan en almanacka vara till hjälp för att markera att tandvård har 

utförts två gånger per dag. Det är viktigt att utveckla den befintliga kontakten mellan äldreomsorgen 

och Folktandvården. Genom tillämpning av praktiska munvårdsövningar som en del i Folktandvårdens 

utbildning kan osäkerhet och känsla av obehag förebyggas hos omsorgspersonal vilket i sin tur kan skapa 

ett välbefinnande för vårdtagaren. Folktandvården bör även utbilda omsorgspersonalen i användandet 

av bedömningsinstrumentetet ROAG. Detta för att tydliggöra hur en bedömning av vårdtagarens orala 

status går till samt för att omsorgspersonalen ska kunna upptäcka när något i vårdtagarens mun avviker 

som eventuellt kräver behandling av omsorgspersonal eller tandvård (33).  

 

På frågan om vad omsorgspersonalen gör när vårdtagaren inte vill ha hjälp och inte heller själv  klarar 

av sin munvård svarade en majoritet att de då avvaktar eller att de accepterar att inte ge vårdtagaren 

hjälp med munvården. Vad som skiljer de båda påståendena “avvakta” och “acceptera” kan vara en 

tolkningsfråga. Det skulle kunna innebära att vid avvaktande under en längre tid kan det jämställas med 

ett accepterande av vårdtagarens ovilja att sköta munhygienen. Detta kan ge upphov till orala sjukdomar 

och därmed försämra det allmänna hälsotillståndet. Författarna anser att den orala hygien bör 

jämställas med den övriga hygienen eftersom studier har påvisat ett samband mellan vårdtagarens orala 

hälsa och allmänna hälsa (12, 13).  
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Slutsats 

Studien visade att majoriteten av omsorgspersonalen på äldreboende hade en medelhög till hög 

kunskapsnivå inom oral hälsa. Folktandvårdens externa munhälsoutbildningar för omsorgspersonal 

upplevdes vara av betydelse i det dagliga arbetet. Vidare studier krävs avseende innebörden av praktiska 

svårigheter eftersom en stor del av omsorgspersonalen upplevde dessa svårigheter vid utförande av 

vårdtagarens munvård. Därmed kan införande av praktiska övningar i samband med Folktandvårdens 

externa utbildningar skapa bättre förutsättningar i syfte att förbättra vårdtagarens allmänna och orala 

hälsa. En signifikant skillnad i kunskap om äldres orala hälsa och munvårdsbehov mellan formellt 

utbildad omsorgspersonal och personal som saknade vårdutbildning  kunde inte säkerställas. Därför 

anses resultat i detta avseende inte vara tillförlitligt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
 

Enkät om omsorgspersonalens kunskap om äldres orala hälsa 
 

Välj endast ett svarsalternativ. 
 

1. Ålder:______ 
 

2. Kön  
□ Kvinna 
□ Man 
□ Annat 
 

3. Vilken är din utbildning 
□ Vård- och omsorgsutbildning på gymnasiet 3 år 
□ Vård- och omsorgsutbildning på gymnasiet 2 år 
□ Undersköterskeutbildning Komvux 
□ Ingen vårdutbildning 
□ Annan vårdutbildning:___________________ 

 
4. Vilken avdelning arbetar du på? 

□ Demensavdelning 
□ Somatisk avdelning 
□ Blandat 

 
5. Var har du främst fått information/kunskap om äldres munhälsobehov ifrån? 

□ Skola/utbildning 
□ Folktandvårdens externa utbildningar. 
□ Eget intresse 
□ Har inte fått någon information 
□ Annat:______________________________ 

 
6. Anser du att du har nytta av Folktandvårdens munhälsoutbildningar i ditt yrke? 

□ Ja 
□ Nej 
□ Har inte fått någon information  

 

Kunskapsfrågor 

7. Anser du att du har tillräcklig kunskap om äldres munhälsobehov på avdelningen? 
□ Ja 
□ Nej 
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8. Tycker du att det är viktigt att vårdtagaren har en god oral hälsa? 
□ Ja 
□ Nej 

 

9. Vilken färg har ett friskt tandkött? 
□ Mörkrött 
□ Blekrosa 
□ Blårött 
□ Vet ej 

 
 

10. Om tandköttet blöder vid tandborstning på en vårdtagare, då ska du: 
□ Sluta borsta 
□ Borsta försiktigt och varsamt 
□ Borsta mer noggrant 
□ Vet ej 

 
11. Vilken påverkan har fluor på tänderna? 

□ Har ingen påverkan 
□ Gör tänderna vita 
□ Motverkar karies (hål i tänderna) 
□ Vet ej 

 
12. Varför är det viktigt att göra rent mellan tänderna med till exempel 

mellanrumsborstar och tandtråd? 
□ Minska risken för tandköttsinflammation 
□ För att känna sig fräsch i munnen 
□ Det har ingen direkt påverkan på tänderna 
□ Vet ej 

 
13. Vad kan ett blödande tandkött leda till? 

□ Man kan utveckla hål i tänderna 
□ Man kan utveckla tandlossningssjukdom (parodontit) 
□ Ingenting, det slutar blöda om man låter bli att pilla 
□ Vet ej 

14. Var är det viktigast att borsta när någon har tandimplantat ( tand med skruv som 
sitter i käkbenet)? 
□ På tänderna 
□ På skruvarna 
□ Vet ej 

15. Vad kan muntorrhet leda till? 
□ Karies (hål i tänderna) 
□ Parodontit (tandlossning) 
□ Ingenting eftersom det är en naturligt orsakat av medicin 
□ Vet ej 
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16. Hur ska en tandprotes rengöras och förvaras? 
□ Skölja av den och låta vårdtagaren sova med den 
□ Borsta den med tvål och förvara den i ett glas vatten på natten. 
□ Borsta den med tandkräm och förvar den i ett glas vatten på natten.  

 
Munvård i det dagliga arbetet  

17. Hur ofta anser du att vårdtagaren bör få hjälp med tandborstning under en dag? 
□ 1 gång/dag 
□ 2 gånger/dag 
□ 3 gånger/dag 
□ Någon gång i veckan 

 
18. Upplever du att det är svårt att ge vårdtagaren en god munvård? 

□ Ja 
□ Nej 
□ Ibland 

 
19. Om du svarar ja på fråga 18, vad beror svårigheten främst på? 

□ Ont om tid 
□ Svårt rent praktiskt att utföra 
□ Obehagligt 
□ Inte tillräcklig kunskap 

 
20.  Vad gör du när en vårdtagare inte vill ha hjälp men inte klarar av sin munvård? 

□ Genomför oftast munvården ändå 
□ Avvaktar till lämpligare tillfälle 
□ Accepterar den boendes inställning 

 
21. Prioriterar du munvård vid tidsbrist? 

□ Ja 
□ Nej 
□ Ibland 

 
22. Anser du att den orala hälsan är viktigt för den allmänna hälsan? 

□ Ja 
□ Nej 

 

Kontrollera gärna att du har svarat på samtliga frågor. 
Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2 

 
 

Informationsbrev inför enkätstudie. Din medverkan är 
värdefull. 

 

Vi är två tandhygieniststudenter vid Hälsohögskolan i Jönköping som nu skriver vårt examensarbete. 

 

Syftet är att studera vilken kunskap omsorgspersonal som arbetar på äldreboenden har om vårdtagarnas 

munhälsa och munhälsobehov.  

 

Vi har valt att utföra denna undersökning för att Folktandvården i Region Kalmar Län ska kunna ge 

bästa möjliga information vid utbildningen till omsorgspersonal angående munvård. Det är därför 

värdefullt att få kännedom om vilken kunskap omsorgspersonal har kring vårdtagarnas munhälsa och 

munhälsobehov. 

 

Enkäten som innehåller 22 frågor besvaras med kryss. Det är viktigt att du fyller i enkäten utan att 

diskutera frågorna med någon annan, då dina ärliga svar är värdefulla för studien. Studien är anonym 

och deltagandet är frivilligt. Resultaten kommer behandlas konfidentiellt och enbart analyseras på 

gruppnivå, vilket betyder att inga enskilda svar eller personer kommer att identifieras enligt 

dataskyddslagen (GDPR).  När enkäten är ifylld lägger du den i medföljande kuvert, klistrar igen det och 

lämnar det till enhetschefen. Två veckor efter att enkäten delats ut kommer insamling av kuverten att 

ske av författarna till studien.  Du har möjlighet att ta del av studiens resultat som kan inhämtas från 

DiVA portal. 

 

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss på nedanstående mail. 

 
Tack för ditt deltagande! 
 
Theresia Uberth: theresia.uberth@gmail.com 

Nariman Jihad: nariman_jihad@hotmail.com 

Ulrika Lindmark, handledare: ulrika.lindmark@ju.se  
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