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Ordlista  
	

Alveolarben               Tandens benfäste, käkbenet	

 	

Approximalrengöring               Rengöring mellan tändernas kontaktytor (mellanrummen).  Utförs med 

  exempelvis mellanrumsborste eller tandsticka 	

 	

Bro                              Ersättning för saknade tänder. Fästs på närliggande tänder eller  

  implantat.  	

 	

Brukare                     Enligt Socialstyrelsen det vedertagna begreppet för individen som 

  får hjälp av hemtjänsten 	

 	

 
Gingiva                     Tandkött 	

 	

Gingivit                     Tandköttsinflammation 	

 	

Implantat               Skruv förankrad i käkbenet med konstgjord tand på, som ersättning för 

  förlorad tand 	

 	

Karies                      Hål i tänderna 	

 	

Kollagena fibrer      Ett protein i tandens bindväv 	

 	
Omsorgspersonal    Den personal som finns behjälplig för den äldre som är i behov av  	

                                  stöd i vardagen	

 	

Oral mukosa              Munslemhinna 	

 	

Parodontit                  Inflammation i tandens stödjevävnad (det vill säga fästet) 	

 	

Plack                         Bakteriebeläggning på tänderna 	

 	

Protetik                      Fast eller avtagbar konstruktion som ersätter förlorade tänder. Detta kan 

  vara exempelvis krona, implantat eller protes 	

 	
Protes                        Avtagbar ersättning för förlorade tänder  

 

Rotcement                     Det yttersta lagret på tandens rot  	

 	

Senior Alert              Nationellt kvalitetsregister som används inom vård och omsorg för 

  att förebygga risker som exempelvis fall, undernäring, trycksår. 	

 	

Tandköttsficka           Fickan som finns naturligt mellan tand och tandkött 	



 
 

 

Sammanfattning 

Bakgrund:  Det senaste seklet har antalet äldre över 65 år ökat stadigt bland den svenska 

befolkningen. Alltfler av våra äldre bibehåller också sina egna tänder kompletterade med olika 

protetiska ersättningar.  Ökningen i medelålder såväl som antal tänder innebär ett ökat behov av god 

förebyggande munvård, vilket innebär att omsorgspersonal erhåller en nyckelroll i att hjälpa dessa 

äldre individer att bibehålla en god oral hälsa livet ut.  

Syfte: Att kartlägga vilka kunskaper som finns hos hemtjänstpersonal kring munvård hos äldre. 

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes med hjälp av en enkät som underlag. Urvalet 

bestod av hemtjänstpersonal vid fem slumpmässigt utvalda kommunala hemtjänstgrupper och 

kunskapsnivån graderades efter antalet korrekt angivna svar på enkätens kunskapsfrågor.. 

Resultat: Av 119 tillfrågade omsorgspersonal valde 95 att delta i studien. Fyra enkäter exkluderades 

och 91 ifyllda enkäter utgjorde grunden för vidare dataanalys. Bland respondenterna var 66 % 

undersköterskor, 31 % vårdbiträden och 3 % tillhörde annan yrkeskategori. Majoriteten av 

respondenterna (54%) hade medelgod kunskap om äldres munvård, 37 % hade låg kunskap och 

resterande 9% hade en god kunskapsnivå. 

Slutsats: Studien visar att det finns ett behov hos hemtjänstpersonal av utbildning inom munvård för 

äldre. Detta för att bidra till bättre allmänhälsa och välbefinnande hos de äldre brukarna.  

 

Nyckelord: Hemtjänst, kunskap, munvård, omsorgspersonal, äldre. 

 

 

 

 

  



 
 

Summary 

Homecare staff´s knowledge on oral care among elderly 
 
Background: During the  last century, the number of elderly over the age of 65 has increased  among 

the Swedish population. Elderly maintain their own teeth with different prosthetic replacements. The 

increased average age as well as individuals maintain their own teeth longer increase the  need for a 

good preventive oral care. This will give  the caregivers  a key-role to support the elderly to maintain a 

good oral health throughout life. Purpose: To study the   caregivers  knowledge  concerning  oral care 

in elderly. Method: A quantitative cross-sectional study was performed using a questionnaire.. The 

sample consisted of caregivers in five randomly selected municipal homecare groups and the level of 

knowledge was graded by the amount of correctly given answers on the questionnaire’s knowledge 

questions. Result: Of 119 surveyed caregivers, 95 chose to participate in the study. Four 

questionnaires were excluded and 91 completed questionnaires constituted the basis for further data 

analysis. Among the caregivers, 66% were assistant nurses, 31% nurse’s assistant and 3% belonged to 

another profession. Majority of the caregivers(54%) had an average good knowledge about the elderly’s 

oral care, 37% had low knowledge and the remaining 9% had a good level of knowledge. Conclusion: 

The study shows that there is a need for an education on oral care among caregivers for the elderly. 

This is to contribute for a better general health and well-being among the elderly.  

 

Keywords: Elderly, homecare, homecare staff, knowledge, oral care. 
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Inledning 

Definitionen ”äldre” berör enligt Socialstyrelsen individer som är 65 år eller äldre. I takt med en 

genomsnittlig stigande livslängd har antalet äldre över 65 år ökat det senaste seklet och Sverige har 

idag den högsta medellivslängden i EU. Enligt Statistiska centralbyrån utgjorde den äldre gruppen 

19,9 procent av svenska befolkningen år 2018. Denna andel beräknas att stadigt fortsätta öka. Allt fler 

av dessa äldre individer behåller också sina egna tänder som ofta är kompletterade med 

konstruktioner såsom omfattande lagningar, kronor, broar och implantat (1 ,2).   
	

Det faktum att äldre har fler tänder idag, i kombination med generella hälsofaktorer som ofta hänger 

samman med åldrandet innebär att en god förebyggande munvård är nödvändigt för att våra äldre ska 

kunna bibehålla en god oral hälsa livet ut (1).  
	

De hälsobesvär som ofta kommer med åldrandet kan i vissa fall innebära att den äldre individen är i 

behov av stöd från omsorgspersonal med den personliga omvårdnaden, exempelvis genom hemtjänst, 

vilket denna studie kommer att beröra. En grundläggande del i de dagliga hygienrutinerna är 

munvården, vilket innebär att omsorgspersonalen får en nyckelroll i att bevara en god oral hälsa hos 

den äldre.  	

 

Bakgrund 

Indelning av åldrandet 

Åldrande är en process som kan delas in i flera kategorier. Det biologiska åldrandet handlar om den 

fysiologiska delen, det vill säga de förändringar som sker i individens vävnader och organ. Kronologisk 

ålder handlar om antalet levnadsår och psykologisk ålder om det kognitiva (minnesfunktioner, 

inlärning). Social ålder omfattar relationen till andra och anpassningen till samhällsförändringar. 
Slutligen finns också det funktionella åldrandet som är en kombination av alla nämnda (3). 	

	

Inom tandvården delas äldre individer in i tre grupper relaterat till oral hälsa; oberoende, sköra och 

beroende. Oberoende äldre utgör den största gruppen och består av individer som klarar sitt dagliga 

liv utan stöd eller hjälp av andra, sköter sin egenvård och ofta har hälsomedvetenhet. Den sköra 

individen är beroende av andra för att klara det dagliga livet och ofta förekommer 

multisjukdom,  medicinering och nedsatt förmåga att klara egenvården. Den beroende i sin tur är i 

behov av stöd från andra under större delen av dygnet och har ofta bristfällig oral hälsa. Här är 

samarbetet mellan tandvård och omsorg av hög vikt för att kunna ge förutsättning för en god oral 

hälsa (4).   
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Vikten av samverkan   

Samtidigt som den positiva hälsoutvecklingen i Sverige har bidragit till att vi blir äldre och har större 

antal egna tänder idag, så innebär detta också en ökad risk att drabbas av oral ohälsa. Detta då den ökade 

medelåldern medför att många individer drabbas av olika funktionsnedsättningar och sjukdomar som i 

sin tur ökar risken att drabbas av orala sjukdomar. Detta innebär att samverkan mellan tandvården och 

andra verksamheter inom landsting, kommun och även privata instanser krävs för att individen ska få 
rätt stöd och hjälp att bibehålla bästa möjliga hälsa (4).   

	

Viktiga personer kring den äldre som kan ha en påverkan på individens orala och allmänna hälsa är 

omsorgspersonalen som finns där för att hjälpa med omvårdnaden. Sjuksköterskan är den person som 

brukaren eller omsorgspersonal  inom äldreomsorgen ofta vänder sig till, och denna bör därför ha 

kunskap om munhälsofrågor. Samarbete mellan dietist, sjuksköterska och tandvårdspersonal är viktigt 

för att förebygga såväl undernäring som orala sjukdomar hos den äldre. Arbetsterapeuter kan också 

vara delaktiga genom att stötta upp med rätt munhjälpmedel till brukaren. Genom en god samverkan 

mellan alla involverade parter kan en god individuell vårdplanering för individen kan utformas, vilket 

också bidrar till trygghet för den äldre (3). 	

 	

Tandvårdskontakt och åldrande  
 
Det är av hög vikt för den äldres orala hälsa att individen kan behålla kontakten med tandvården för 

att förebygga och tidigt kunna behandla orala sjukdomar. Med regelbunden kontakt, preventiv 

munvård och god munhygien kan den äldre bibehålla en god oral hälsa trots andra riskfaktorer. I 

samband med att individen får ett ökat vårdbehov är det lätt att tandvårdsbesök prioriteras bort. 

Förlorad kontakt med tandvården när skörhet har utvecklats kan få stora konsekvenser för individens 

orala och även allmänna hälsa (4). En svensk undersökning från 2016 påvisade ett tydligt samband 

mellan åldrande och förlusten av tandvårdskontakter. Studien visade att i högre åldersgrupper 

minskade andelen med regelbunden kontakt avsevärt (5). 	

  

Oral hälsa hos äldre   
 
Den orala hälsan hos äldre har förbättrats de senaste decennierna och få orala förändringar tillräknas 

idag det naturliga åldrandet. Snarare än ålder är allmänsjukdomar och medicinering de faktorer som 

leder till oral ohälsa.  Åldrandet medför dock naturligt vissa förändringar i munhålan som i sig kan öka 

risken för orala sjukdomar. Exempel på detta är att smaksinnet försämras och eftersom sött är den 

smak som bäst bevaras upp i åldrarna så kan detta leda till en ökad frekvens av söta intag. Stigande 

ålder för med sig anatomiska förändringar som minskar salivkörtlarnas reservkapacitet och därmed 

minskar salivens kapacitet. Andra naturliga förändringar är ökat tandslitage och mer synliga rotyor (3, 

6).   
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Tandlöshet betraktas idag inte som en del av det naturliga åldrandet. Det är dock fortfarande relativt 

vanligt att äldre individer saknar en eller flera tänder, och de vanligaste orsakerna till dessa 

tandförluster är karies och parodontit. Total tandlöshet förekommer idag hos cirka 3 procent av den 

äldre befolkningen i Sverige (6). Dock verkar denna siffra vara avsevärt högre hos äldre med stort 

omvårdnadsbehov. Studier som gjorts på äldreboenden visar på att cirka 33 procent av dessa äldre är 

helt tandlösa (7).   
	

De huvudmetoder som används idag för att ersätta tandförluster är protes, bro och implantat. År 2014 

var det 31 480 patienter i Sverige som förseddes med implantat och 47 procent av dessa individer var 

65 år eller äldre. Antalet broar som registrerades bland befolkningen var 21 900. I jämförelse 

registrerades samma år 17 050 delproteser och 15 420 hela proteser bland befolkningen. Mellan 

år 2009-2014 sjönk andelen proteser med 17 samt 24 procent bland befolkningen. Orsaken till 

minskningen antas vara förbättrad tandhälsa bland befolkningen och siffran spås fortsätta minska. 

Vanligaste användningen av helprotes är som preliminär lösning i väntan på att implantat ska läka in 

(8). 	

 	

Orala hälsans relation till allmänna hälsan och samhällsekonomin  
 
På senare år har studier påvisat ett samband mellan bristande oral hälsa och allmänsjukdomar hos 

äldre individer. Exempel på sjukdomar där man hittills kunnat påvisa dessa samband är diabetes, 

hjärt- och kärlsjukdomar samt lunginflammation. En sjukdom som inte är helt ovanlig hos äldre och 

som kan leda till oral ohälsa är stroke. Individer som drabbats av stroke får ofta minskad känsel i 

munnen och en försämrad oral motorik, vilket innebär att salivsekretionen hämmas och matrester blir 

liggandes kvar i munnen. Demenssjukdomar och multisjuklighet hos den äldre individen, liksom 

generell orkeslöshet eller försämrad motorik i händerna är andra faktorer som kan göra det svårt att 

upprätthålla en optimal munvård. En bristande munhygien och kvarliggande matrester tillåter 

bakterietillväxt och utgör en risk för orala sjukdomar såsom karies, gingivit, parodontit och 

svampinfektioner (9).	

 

Det orala hälsotillståndet påverkar också livskvaliteten hos den äldre individen och oral ohälsa kan 

leda till svårigheter att tala, äta och dricka. Ett bristande födointag kan i sin tur leda till undernäring 

hos den äldre (3).  I en svensk studie bland äldre påvisades ett samband mellan dålig oral hälsa och 

försämrad mental hälsa. I denna framkom att en god oral hälsa inte bara innebär att ha tuggförmåga, 

utan även att lukta gott, ha ett acceptabelt utseende och kunna samtala med andra (10).  

 

I de fall som den äldre individen får hjälp i vardagen av omsorgspersonal innebär detta att   

omsorgspersonalens insatser och kunskaper kring munvård spelar en viktig roll för den äldres såväl 

orala som allmänna hälsa. Eftersom äldre individer i regel besöker tandvården i mindre utsträckning 

än yngre så innebär detta att det kan dröja lång tid innan problem i munhålan åtgärdas, om inte 

omsorgspersonalen är observanta och upptäckter problemen innan konsekvenserna blir alltför stora  
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(9, 11). Personalens stöd i att hjälpa den äldre att bibehålla en god oral hälsa bidrar också på ett 

positivt sätt till samhällsekonomin, då tandvård vid oral sjukdom innebär en stor ekonomisk börda för 

samhället. Genom att förebygga ohälsa blir det således mindre kostsamt för samhället (11).  

 	

Orala sjukdomar hos äldre  
 

Muntorrhet   

Saliven utgör en viktig skyddsfunktion mot olika orala sjukdomar såsom karies, gingivit och 

svampinfektioner. Salivens uppgift är att upprätthålla och neutralisera pH-värdet i munhålan, skölja 

bort plack och matrester, samt att bilda en tunn skyddande hinna (pellikel) på tänder och slemhinnor 

(12).  En nedsatt salivsekretion (muntorrhet) är relativt vanligt hos äldre och kan vara en biverkning av 

läkemedel mot exempelvis högt blodtryck, psykofarmaka, astma och allergi. Ju fler mediciner individen 

tar ju mer ökar risken att bli muntorr (13). Olika sjukdomar som kan leda till muntorrhet 

är reumatoid artrit, Sjögrens syndrom, Parkinsons sjukdom, depression, diabetes, feber och uremi. Även 

strålbehandling mot huvud och hals, munandning och stress kan leda till utveckling av muntorrhet.  

Muntorrhet är en riskfaktor för orala sjukdomar och kan även orsaka svårigheter med att tugga, svälja 

och tala, samt leda till smakstörningar och dålig andedräkt (9).  	
 	

Karies  

Kariessjukdomen är en av de mest vanliga  orala sjukdomarna. Karies är en multifaktoriell tandsjukdom, 

vilket innebär att det finns många faktorer som är inblandande på ett direkt eller indirekt sätt för att en 

kariesskada ska uppstå. Exempel på sådana faktorer är syreproducerande bakterier, munhygienvanor, 

fluoranvändning, kostvanor, salivens sammansättning och flöde, , omgivning, medicinering och 

anatomiska variationer av tänderna samt beteende och attityd (14).  Kariesangreppen uppstår på grund 

att pH-värdet sjunker i munhålan och understiger tröskelvärdet 5,5. Denna pH-sänkning uppstår 

då syraproducerade bakterier som finns i oralt plack bryter ner kolhydrater  och börjar bilda olika syror, 

såsom exempelvis mjölksyra. När detta sker upplöses viktiga mineraler såsom kalcium och fosfat från 

tandytan. Processen kallas demineralisering och en hög sockerkonsumtion och/eller oregelbundna 

måltider gör att demineraliseringensfrekvensen ökar och leder till tandsubstansförlust  i tanden (9, 14). 	
	

Saliven utgör ett viktig försvar mot kariessjukdomen. Detta då denna innehåller viktiga mineraler och 

joner för tänderna, som neutraliserar pH-värdet i munhålan och kan ge en viss återhämtning av 

förlorade mineraler (kalicium, fosfat), så kallad remineralisering. Saliven innehåller också enzymer 

och glykoproteiner som utgör en antibakteriell effekt i munhålan. (9, 15). En reducerad salivsekretion 

leder därav till ett försämrat försvar och är en bidragande faktor till högre kariesprevalens hos äldre 

individer (3).    
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Kariesskador kan uppstå på alla tänder och ytor. Kariesangrepp i tandens krona har betydligt 

långsammare progression än kariesangrepp som uppstår i rotytan. Detta beror på att tanden har emalj 

(kroppens hårdaste vävnadsmaterial) på utsidan av tandkronan. Rotytorna däremot saknar denna 

emaljyta, vilket gör dem mer känsliga (9). Rotytekaries är den vanligaste orsaken till tandförluster 

bland äldre individer och drygt hälften av alla individer över 75 år beräknas ha rotytekaries (15). En 

orsak till detta är att tandköttet drar sig tillbaka i samband med åldrandet och gör att 

tandens rotyta blir blottlagd, samtidigt som området också utgör en bra grogrund för bakterier (9, 16).  

 	

Parodontala sjukdomar   

 
Parodontal sjukdom är en samlingsterm för bakteriella infektioner i parodontiet, det vill säga 

tändernas upphängningsapparat. De två stora huvuddiagnoserna är gingivit och parodontit, som i sin 

tur innehåller underdiagnoser beroende på uppkomst och svårighetsgrad. Diagnosen gingivit innebär 

att den bakteriella infektionen triggat igång ett inflammatoriskt svar i kroppen som ett försvar mot de 

skadliga bakterierna. Försvaret är begränsat till gingivan och tecken på sjukdomen är blödning, 

rodnad och svullnad av gingivan. Ibland förekommer ömhet, men ofta upplevs inget obehag och 

individen är av den anledningen omedveten om inflammationen många gånger. Tillståndet är 

reversibelt, det vill säga att gingivan kan läka ut och återgå till det normala om munhygienen 

förbättras. Gingivit som inte åtgärdas utan tillåts att fortskrida kan med tid utvecklas till 

följddiagnosen parodontit. Detta tillstånd innebär att inflammationen spridit sig vidare i de vävnader 

som utgör tandens fäste. Här ingår kollagena fibrer,rotcement och alveolarben, vävnader som med 

tiden bryts ned vid sjukdomen och kan göra tänderna mobila och leda till tandlossning.  Tecken på 

aktiv parodontit är svullnad, rodnad, blödande tandkött, plackförekomst samt blödning och förekomst 

av var, oprovocerat eller vid sondering. Även detta tillstånd är i regel smärtfritt. Sjukdomen kan 

avstanna eller bromsas in vid effektiv behandling hos tandvården i kombination med god egenvård, 

men förlorade vävnader kan aldrig återställas (17).  
	

Studier visar att såväl prevalensen av parodontal sjukdom samt sjukdomens omfattning ökar med 

åldern. Detta antas bero på att den äldres sänkta immunförsvar gör individen mer mottaglig för 

bakteriella infektioner än en yngre person. Andra riskfaktorer för utveckling 

av parodontala sjukdomar är bland annat diabetes, läkemedel som orsakar muntorrhet, hjärt-

kärlsjukdom och osteoporos. Samtliga faktorer är sådana som inte sällan förekommer i samband med 

åldrandet (17).	
	

Oral candidos och proteskomplikationer  

 
Oral candidos betyder svampinfektion och kan uppstå av olika orsaker. Den allra vanligaste orsaken 

till utvecklingen av candidos är nedsatt allmäntillstånd. Andra faktorer kan vara långvarig 

antibiotikabehandling, cytostatika, kortisoninhalationer mot astma, muntorrhet, bristfällig munhygien 

eller vitaminbrist. Vanligen talar man om två typer av svamp – den vita som i dagligt tal brukar kallas 
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“torsk” och den röda. Svampinfektionerna kan förutom i munhålan också uppstå i de så kallade 

munvinklarna (mungiporna). Sveda, smakförändringar och sväljsvårigheter kan i vissa fall förekomma 

i samband med infektionerna (18). Oral candidos beräknas förekomma hos över 37% av sköra äldre 

individer (19). 

 

Individer med ett fåtal egna tänder får ibland protes för att ersätta de tänder som 

förlorats. Candidainfekterad stomatit uppstår ofta hos individer med protes och bristfällig munhygien, 

speciellt om protesen dessutom bärs nattetid (3). Andra orsaker till en hög prevalens hos äldre 

individer är systemisk sjukdom, medicinering, förändringar i salivflöde och funktion samt svårigheter 

att upprätthålla god oral hygien. Dessa förändringar i den orala miljön, kombinerat med 

protesanvändning främjar utvecklingen av svampinfektion. Andra komplikationer som kan uppstå vid 

protesbärande är sårbildning och traumatisering av den orala mukosan. Dessa komplikationer uppstår 

ofta på grund av dålig passform på protesen. En sårbildning i mukosan kan med tid leda till 

inflammerad vävnad, som gör att individen inte längre kan bära protesen utan obehag. Trauma 

i mukosan kan också leda till ett fibröst svar i vävnaden som kallas hyperplasi. Detta innebär att en 

vävnadstillväxt uppstår i munslemhinnan (20). 	

 	

Periimplantära sjukdomar 

 
Implantat är idag ett vanligt behandlingsalternativ när det kommer till att ersätta förlorade tänder. 

Behandlingen innebär att en skruv eller flera förankras i käkbenet. Vid bristfällig munhygien eller 

sviktande allmänhälsa kan inflammatoriska sjukdomar uppstå kring dessa implantat. Även ålder, 

rökning, diabetes och en historia av parodontal sjukdom är starkt förknippade med dessa så 

kallade periimplantära sjukdomar (3, 21).  

 
Mukosit är en inflammation i mjukvävnaden runt implantatet där ingen benförlust är involverad, men 

gingivan svullnar på samma sätt som vid gingivit och gör tandköttsfickan fördjupad. Tillståndet är 

reversibelt och läker ut vid regelbunden tandvårdsbehandling och förbättrad 

egenvård. Obehandlad mukosit kan leda vidare till vävnadsförändringar med nedbrytning av 

implantatets omgivande käkben. Detta tillstånd kallas periimplantit och är ett irreversibelt tillstånd 

liknande parodontitsjukdomen. Med tiden kan tillståndet leda till att det drabbade implantatet 

förloras (3, 21). Högsta rekommendation för åtgärd hos individer med periimplantär sjukdom är enligt 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer förbättrad munhygien och regelbunden stödbehandling hos 

tandvården (22). 
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Den dagliga munvården för äldre 

En förutsättning för att upprätthålla oral hälsa hos äldre individer med omsorgshjälp är att 

omsorgspersonal har grundläggande kunskap om munnen, risker för orala sjukdomar och känner sig 

trygga med att hjälpa brukaren med dess munvård (27). Med äldres ökade risk att utveckla orala 

sjukdomar är det viktigt att omsorgspersonalen har ett hälsofrämjande sätt att se på munhälsa och 
munvård.  En god munvård för att förebygga orala sjukdomar hos den äldre individen bör bestå av: 	

 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemtjänstens utformning och kompetens   	
 
Idag väljer allt fler äldre att bo kvar i sitt eget hem istället för att flytta till äldreboende, vilket medför 

att andelen ökar som behöver hjälp och stöd av kommunal hemtjänst.  Begreppet hemtjänst innebär 

individuellt anpassad hjälp i det egna hemmet i form av service eller personlig omvårdnad. Service 

betyder praktisk hjälp med exempelvis inköp, städning, matlagning eller leverans av färdiglagad mat. 

Personlig omvårdnad innebär stöttning med exempelvis påklädning, personlig hygien, förflyttning 

eller ledsagning till olika sociala aktiviteter (24).  
	

Hemtjänst är en insats som går under Socialtjänstlagen och ansökes om hos kommunens 

socialtjänst. Inom hemtjänsten jobbar vård- och omsorgspersonal som är ett samlingsbegrepp för den 

personal som är fysiskt involverade i brukarens omsorg. Denna personalgrupp kan bestå av exempelvis 

undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor. Undersköterskor och vårdbiträden är de 

yrkesgrupper som träffar och stöttar brukarna med de dagliga insatserna. Enligt Socialstyrelsen utför 

dessa grupper samma praktiska omsorgssysslor, med skillnaden att undersköterskan genomgått en 

vård- och omsorgsutbildning, vilket vårdbiträdet saknar (24). I undersköterskeutbildningen ingår 

grundläggande kurser inom bland annat medicin, hälsopedagogik, psykologi, och socialpedagogik. 

Efter de grundläggande kurserna väljer eleven en inriktning att specialisera sig inom. Detta kan vara 

hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionsvariation eller psykiatri/socialt behandlingsarbete. I 

• Tandborstning med fluortandkräm minst två gånger per dag  
• Approximal rengöring en gång per dag med lämpligt hjälpmedel,  

exempelvis mellanrumsborste  
• Proteser: Tas ut dessa till natten och görs rena med  hjälp av 

protestandborste och mild tvål. Förvara i vatten över natten.  
• Extra fluorbehandling i form av exempelvis munskölj. Om individen inte  

själv kan skölja kan en skumgummitork doppas i munsköljen. 
Fluortillskott  rekommenderas alla individer över 65 år och är extra viktigt 
om individen  dessutom är muntorr.   

• Vid muntorrhet: Lindra med hjälp av salivstimulerande eller 
saliversättningsmedel. Dessa finns i form av sprayer eller gel. Återfukta 
innan måltid för att underlätta födointag, erbjud vatten ofta och 
uppmuntra den äldre till att dricka 

• Sår i mungiporna smörjes med fet kräm eller salva. Rådfråga ansvarig  
sjuksköterska eller tandvården om sårläkning inte skett efter 10 dagar.  
Såret kan då bero på svampinfektion  (22, 23). 
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utbildningen ingår också praktik där eleven går ut på en arbetsplats och tillämpar sina teoretiska 

kunskaper i yrkeslivet (25).  

 

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård  
 
Brukare i hemtjänsten som bedöms ha ett varaktigt omfattande vård- och omsorgsbehov är 

berättigade en uppsökande munhälsobedömning utförd av tandläkare eller tandhygienist samt 

nödvändig tandvård (26). Nödvändig tandvård innebär att brukaren får tandvård till samma avgift 

som sjukvård. Med omfattande behov menas att individen har hjälp med personlig omvårdnad minst 

tre gånger per dag, i kombination med natt-tillsyn eller larm. Varaktigt behov i sin tur betyder att 

behovet förväntas kvarstå i ett års tid eller längre. Individen som uppfyller kraven för nödvändig 

tandvård och innehar ett tandvårdskort är berättigad tandvård till hälso-sjukvårds-kostnad i två års 

tid. Vad gäller den äldre individen som bor i egen bostad och vårdas av hemtjänst utfärdas intyget av 

områdeschef, biståndshandläggare eller distriktssköterska (27).  

 
Vid en uppsökande munhälsobedömning identifieras behovet av munhygieninsatser och en preliminär 

bedömning av tandvårdsbehovet görs. Behovet av hygieninsatser ska utgå från vad individen själv eller 

omsorgspersonal klarar av att utföra. Vid bedömningen ska kontaktperson eller annan 

hemtjänstpersonal finnas med. Tandvården söker upp individen på boendet eller i egna hemmet i 

samråd med omsorgspersonalen och ger munhygieninstruktion och handledning till personalen samt 

hjälper till med tandvårdskontakt om behovet finns (26). Efter munhälsobedömningen utfärdas av den 

tandläkare eller tandhygienist som gjort bedömningen ett munvårdskort. Detta kort beskriver hur 

tänderna ska skötas och vilka produkter som bör användas hos individen i fråga, och bör förvaras 

synligt hos den boende för att underlätta vid de dagliga munvårdsrutinerna (26, 27). 	

 	

Munvårdsutbildning 	
 
Omsorgspersonalen inom hemtjänst ska med hjälp av tandvårdspersonal delges baskunskaper i hur 

man bedömer munhälsa, olika tillstånd som kan uppkomma i munhålan, samt åtgärder mot dessa 

tillstånd. Vissa orala problem hos brukaren behöver andra djupare och vidare åtgärder, vilket gör att 

samarbete med andra professioner och yrkeskategorier är viktigt för vidare och noggrann 

undersökning och behandling. Ett gott samarbete mellan landsting/kommun och tandvård är viktigt. 

Där bör tandhygienist och sjuksköterska utgöra en länk mellan tandvårdsteam och hemtjänstpersonal 

för att undvika större konsekvenser i brukarens orala hälsa. Munvårdsutbildning delas i två delar; en 

teoretisk samt en praktisk kring ROAG munhälsobedömning (9).  
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ROAG  
 
ROAG (Revised Oral Assessment) är en del av riskbedömningsprogrammet Senior Alert och är skapat 

för att omsorgspersonal ska uppmärksamma och åtgärda befintliga munhälsoproblem hos sina 

brukare. En enkel undersökning utförs av omsorgspersonalen med hjälp av pennlampa samt en 

munspegel eller tesked för att hålla ut kinderna. Delarna som ska inspekteras av omsorgspersonalen är 

brukarens röst, läppar, munslemhinna, tunga, tandkött, tänder, proteser, saliv och sväljning. I 

samband med den förenklade undersökningen ifylls ett formulär där dessa delar graderas med 1 

(friskt/normalt), 2 (måttliga avvikelser som kan åtgärdas av vårdpersonal) eller 3 (svårare avvikelser 

som kräver hjälp av tandvården). Detta moment ska göras vid inskrivning hos omsorgsgruppen/första 

kontakt med vård och omsorg, i samband med andra riskbedömningar i Senior Alert eller om en 

individ plötsligt ändrar ätbeteende. Hos individer som har eller riskerar oral ohälsa ska bedömningen 

göras kontinuerligt (28).  	

 

Tidigare studier kring munvård inom äldreomsorg    
 
Studier visar på att omsorgspersonal upplever munvård som en svår och tidskrävande uppgift och att 

den viktiga munvården hos brukarna prioriteras bort för andra arbetsuppgifter. Dessa studier visar 

också att då munvården utförs sker det ofta på kortare tid och mindre frekvent än de två minuter två 

gånger om dagen som rekommenderas (29-31).  

 

Okunskap kring munvård kan tänkas vara en faktor till bristande munvårdsrutiner inom omsorgen. 

Ett examensarbete i form av en enkätstudie som gjorts bland blivande undersköterskor på 

omvårdnadsprogrammet visade att 51 procent saknade kännedom om varför approximal rengöring är 

viktigt, 40 procent saknade kunskap om att muntorrhet är en potentiell kariesrisk och 38 procent 

visste inte att tandproteser ska göras rena med parfymfri tvål och vatten istället för tandkräm (32). Ett 

annat examensarbete (33) visade på att 55 procent av omsorgspersonalen i studien ansåg att man 

skulle borsta mer försiktigt på brukaren då tandköttet blöder. Det var också 63% av personalgruppen 

som uppgav svårigheter i att ge brukarna en fullgod munvård. 	
			

	

Problemformulering   
Då äldre sjuka individer utgör en riskgrupp för orala sjukdomar är goda munvårdrutiner viktiga för att 

bibehålla god hälsa. Andelen äldre individer fortsätter att växa samtidigt som alltfler väljer att bo kvar 

hemma med omvårdnadsstöd från hemtjänsten. Eftersom munvård är en viktig del i den dagliga 

personhygienen krävs att omsorgspersonalen kan utföra denna munvård. Utökade kunskaper inom 

ämnet munvård skulle kunna leda till högre prioritering av munvårdsrutiner och därmed en bättre 

oral hälsa hos brukarna.   	
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Tidigare publicerade studier visar att munvård ofta prioriteras bort inom omsorgsarbetet och att en 

möjlig orsak till detta kan vara brist på kunskap om munvård. Genom att kartlägga vilka kunskaper 

som finns ute i hemtjänstgrupperna kan eventuella kunskapsluckor upptäckas och ge en uppfattning 

om huruvida mer utbildning i munvård till omsorgspersonal är nödvändig.   	

		

Syfte 

Studiens syfte var att kartlägga vilka kunskaper som finns hos hemtjänstpersonal kring munvård hos 

äldre.	

 

Frågeställning: Finns det någon skillnad i kunskap mellan undersköterska och vårdbiträde vad gäller 

munvården hos äldre.	

 

Material och metod 

Design   
 
I studien har en kvantitativ tvärsnittmetod tillämpats (38). En enkätstudie har utförts bland 

hemtjänstpersonal för att kartlägga kunskaper hos personalgrupperna kring munvård till äldre.   	

  	

Urval      
 
Studien har utförts i en kommun i Södra Sverige med cirka 140 000 invånare. Inom kommunen finns 

33 godkända hemtjänstutövare, varav 22 är kommunalt ägda. Utifrån dessa valdes fem 

hemtjänstgrupper slumpmässigt ut för deltagande i studien. Vid utförandet under våren 2019 fanns 

sammanlagt 119 anställda på dessa hemtjänstgrupper.  	
			

Enkätutformning   
 
Ett frågeformulär (bilaga 1) användes med 16 antal slutna frågor utarbetade efter studiens 

syfte. Enkäten besvarades genom att sätta ett kryss vid önskat svarsalternativ, där ett av alternativen 

var korrekt.  Enkäten inleddes med fyra bakgrundsfrågor som berörde kön, yrkeskategori, 

munvårdsutbildning och yrkesverksamma år. Frågan om yrkeskategori skapades för att besvara 

frågeställningen om huruvida det finns en skillnad i kunskap mellan yrkeskategorierna vad gäller 

munvård. Övriga tre utformades för att ge en demografisk beskrivning av gruppen som studerades.  	

Resterande 12 frågor var kunskapsfrågor om munvård för äldre. Tre frågor (6, 9 och 14) har använts i 

tidigare publicerade examensarbeten (32, 33) och övriga konstruerades av författarna själva.  	
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För kartläggning av kunskapsnivån har inspiration tagits från tidigare examensarbete (36). Varje 

korrekt svar kommer att motsvara 1 poäng och baserat på antal insamlade poäng erhålls en gradering i 

form av låg, medelgod eller god kunskapsnivå. Då den första kunskapsfrågan är en självgradering av 

egna kunskapen och därmed inte en ren kunskapsfråga kommer denna inte att poängbedömas. 

Poängen graderas enligt tabell 1. 	

 
Tabell 1. Gradering av kunskap 

 

Kunskapsgradering  Antal poäng  Procentuell 
frekvens  

Låg kunskap  0-6   < 55% 

Medelgod kunskap  7-8   55-75%  

God kunskap  9-11  > 75%  

 	

Pilotstudie    
 
En teststudie genomfördes för att säkerställa validitet och reliabilitet på enkätens frågor innan denna 

användes större skala (34). Stickprovsstorleken bestod av tre testpersoner som var yrkesverksamma 

inom hemtjänst. Deltagarna fick två veckor för att besvara enkäterna. Vid analysen av pilotstudiens 

material framträdde ingen feedback och därav gjordes inga korrigeringar av enkäten innan denna 

tilldelades hemtjänstgrupperna. 	

 	

Genomförande   

 
Författarna kontaktade de fem slumpmässigt utvalda enhetscheferna inom kommunal hemtjänst via 

mail och telefon med förfrågan om att få utföra studien hos deras anställda hemtjänstpersonal. 

Enhetscheferna tilldelades ett informationsbrev (bilaga 2) om studiens syfte, frivilligt deltagande och 

användningen av studiens resultat. Efter godkännande från fem berörda enhetschefer kunde studien 

utföras på deras hemtjänstgrupper. Totalt 119 anställda fanns i dessa hemtjänstgrupper och tilldelades 

enkätformulär samt informationsbrev. 	

 

Utdelningen av enkäterna utfördes med flexibilitet för att underlätta för enhetscheferna. Författarna 

besökte två av cheferna med enkäter och informationsbrev i pappersformat, samt kuvert till var och en 

av dessa. Övriga chefer önskade att få enkäterna elektronisk väg för att själva skriva ut till sina 

medarbetare. Samtliga chefer valde att sedan själva dela ut enkäter och informationsbrev till sina 

medarbetare i samband med personalmöte.  I informationsbrevet fick deltagarna information om 

studiens bakgrund och syfte, frivilligt deltagande, konfidentialitet samt hanteringen av insamlat 

material. Besvarande av enkäten innebar att deltagaren givit sitt samtycke till deltagande i studien. 

Respondenterna ombads att besvara enkäterna enskilt och placera dem i ett förslutet kuvert som 
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sedan förvarades på säker plats i grupplokalen. Varje grupp fick två veckor på sig att besvara enkäten 

och författarna skickade ut påminnelse till enhetscheferna två gånger i veckan. 	

	

Insamlingen av besvarade enkäter skedde även denna med viss flexibilitet. En av cheferna valde att 

posta sin grupps besvarade enkäter till författarna. Resterande fyra gruppers enkäter hämtades på 

hemtjänstgrupperna. Efter insamling förvarades enkäterna hos en av författarna, utom tillgång för 

utomstående fram tills dessa att data hade bearbetats och studien kunde avslutas, varefter enkäterna 

kunde makuleras. 	

			

Analys     
 
Insamlade enkäter numrerades och data lades in i IBM Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) version 25,0. Beräkning av data och statistiska analyser  gjordes i programmet och användes 

som grund till frekvenstabeller och figurer. Korstabeller och Fisher’s Exact Test gjordes i syfte att 

jämföra eventuella skillnader i kunskap kring munvård hos äldre mellan undersköterskor och 

vårdbiträden. Fisher’s är ett lämpligt test då man vill jämföra sambandet mellan två kategoriska 

variabler (i detta fall yrkesgrupper) och har en mindre stickprovsstorlek. För att testet skulle visa på en 

statistisk signifikant skillnad mellan dessa yrkesgrupper skulle p-värdet vara <0,05 (35). 

 

Resultatet redovisades genom figurer, tabeller samt i löpande text med underrubrikerna 

“bakgrundsinformation”, “omsorgspersonalens kunskap om munvård hos äldre”, “kunskapsnivå hos 

omsorgspersonalen” och “skillnader i kunskap mellan yrkeskategorier”.  

 

Etiska överväganden 
 
Samtliga fyra forskningsetiska principer (informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav) har tagits i beaktande under hela studiens arbetsprocess. Med hänsyn till etiska 

aspekter under individskyddskravet har samtliga medverkande gett sitt samtycke till studien i och med 

besvarande av enkäten. Tillstånd att utföra studien söktes hos berörda enhetschefer innan 

genomförandet. Informationskravet uppfylldes genom att både enhetschefer och hemtjänstpersonal 

tilldelades informationsbrevet med innehåll om syfte och användning, deltagande och konfidentialitet. 

Nyttjandekravet har följts då information från enkäterna endast har använts för att besvara studiens 

syfte (36).  	I enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protetion Regulation – GDPR) 

förvarades enkätuppgifterna på säker plats där de inte kunde ändras eller stjälas, samt insamlades 

enbart information relevant för syftet (37). 	En etisk egengranskning ihop med handledare har utförts 

och de deltagande hemtjänstgrupperna har  informerats om var de kan få tillgång till den publicerade 

studien.  
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Resultat 
 
Av 119 tillfrågade hemtjänstpersonal valde 95 att besvara enkäten och därmed att tacka ja till 

deltagande i undersökningen. Fyra av enkäterna var ofullständigt ifyllda och exkluderades från 

studien. Inkluderade respondenter blev slutligen 91, en svarsfrekvens på 76 procent, vilka därmed 

ligger till grund för dataanalys och resultatet av föreliggande studie.  

 

Bakgrundsinformation  
 
Bland respondenterna var 81 kvinnor och 10 män. Av samtlig personal (N=91) var 66% 

undersköterskor, 31% vårdbiträden och 3% kryssade i alternativet annat utan att delge mer 

information.  	

 

Även på frågan “Har du fått någon form av munvårdsutbildning” svarade samtlig personal (N=91). Där 

rapporterade 58% nej, att de inte fått munvårdsutbildning, 29% att de fått detta i sin grundutbildning, 

7% rapporterade att de fått det i vidareutbildning (figur 1).	

 	

	

Figur 1. Fördelning av omsorgspersonal som erhållit munvårdsutbildning (n=91)   
 

På frågan om tiden av yrkesverksamhet (figur 2) angav 41% av samtlig personal (N=91) att de arbetat 

med äldre i ett till fem år, 41% hade arbetat över tio år, 13% i sex till tio år och endast 5% hade arbetat i 

mindre än ett års tid. 
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Figur 2. Antalet yrkesverksamma år inom gruppen, presenterat i antal individer (n=91) 	

  
	

Hemtjänstpersonalens kunskap om munvård hos äldre  
Respondenternas svar på enkätens kunskapsfrågor presenteras i tabell 2. Samtliga deltagare (N=91) 

har svarat på alla frågor.  

 

Majoriteten av respondenterna (87%) visste vilken färg ett friskt tandkött har och 62% hade kunskap 

om hur lång tid man bör lägga på tandborstningen. Majoriteten (85%) visste också att man ska borsta 

noggrannare om tandköttet blöder vid tandborstning och 88% svarade rätt på vad ett 

blödande tandkött kan leda till om man låter det vara. Nästan alla deltagare (91%) hade kännedom om 

fluorets funktion. På frågan om hur ofta det rekommenderas att man gör rent mellan tänderna svarade 

49% av respondenterna rätt. Endast 28% av deltagarna kände till att en protes ska rengöras med mild 

tvål och inte tandkräm och ett fåtal (14%) kände till bedömningsinstrumentet ROAG.  	
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Tabell 2. Översiktstabell, respondanternas svar på kunskapsfrågor kring munvård (N, %; N= 91)  
 

 
*Rätt svar anges överst på samtliga frågor  
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Kunskapsnivå bland hemtjänstpersonalen 
 
Utifrån författarnas gradering av kunskap (låg, medelhög och hög kunskap) hade 34 (37%) av 

respondenterna låg kunskap om munvården hos äldre, 49 respondenter (54%) hade medelgod 

kunskap och 8 (9%) visade på en god kunskapsnivå. Den totala medelpoängen för samtliga 

respondenterna (n=91) var 6,7 poäng.  
	

Skillnader i kunskap mellan yrkeskategorier 
  
För att jämföra om det fanns några statistiskt signifikanta skillnader i munvårdskunskaperna mellan 

yrkesgrupperna undersköterska (n=60)  och vårdbiträde (n=28) användes programmet SPSS och 

Fisher’s Exact Test. Testet visade att en statistisk signifikant skillnad endast förelåg vid en fråga. 

Denna fråga löd “Vad fyller fluoret för funktion”. Här svarade 97% av undersköterskorna och 75% av 

vårdbiträdena rätt och motsvarande 3% av undersköterskorna och 25% av vårdbiträdena valde fel 

svarsalternativ (p= 0,004). 	

 

Dock fanns procentuella skillnader i korrekt angivna svarsalternativ mellan de båda yrkesgrupperna i 

ett flertal frågor (figur 3).  Bortsett från frågan om fluorets funktion fanns de största skillnaderna i hur 

ofta brukaren bör få hjälp med munvården samt ur lång tid som bör läggas på tandborstningen. I 

samtliga frågor var det något högre procenttal som svarade korrekt på frågorna inom yrkesgruppen 

undersköterskor.  	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Fördelningen av korrekta svarsalternativen i yrkesgrupperna undersköterska och vårdbiträde. 
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Diskussion 
Resultatet av studien visade att majoriteten (88 procent) av respondenterna ansåg sig själva ha god 

självrapporterad kunskap om munvård hos äldre. Författarnas poänggradering baserat på 

respondenternas svar visade att respondenternas kunskap inte motsvarade den självrapporterade.  

Denna gradering visade att endast 9 procent av respondenterna hade en hög kunskapsnivå, medan 54 

procent hade en medelgod kunskap och 37 procent en låg kunskapsnivå inom munvård hos äldre. 

Något som kan anses positivt var att majoriteten  (81 procent) ansåg att brukaren bör få hjälp med 

munhygienen två gånger om dagen och 60 procent ansåg att man bör lägga två minuter på 

tandborstningen varje gång.  

 

Metoddiskussion 
 
En kvantitativ ansats valdes för att utföra studien, då metoden är relevant för syftet med studien. Ett 

slumpmässigt urval gjordes i syfte att få fram ett generaliserbart resultat kring den valda populationen 

(34). Dock delades samtliga enkäter ut centralt inom samma stad. Alternativet hade varit att 

strategiskt välja ut hemtjänstgrupperna och då sprida ut enkäten inom en större area. Kanske hade 

resultatet blivit annorlunda om resultatet hade insamlats både i staden och på landsbygden, alternativt 

inom flera städer. Kunskapen kan antas variera beroende på område och även fördelningen av 

utbildade/outbildade på arbetsplatserna.   

 

Till enkätens bakgrundsfrågor utformades en fråga kring hur länge respondenterna arbetat med äldre 

inom hemtjänsten. Denna fråga utformades endast för att ge en bild av gruppen och analyserades inte 

vidare. Eventuellt skulle kunskapen kunna skilja sig mellan de som är relativt nya i yrket och de som 

arbetat längre. Kring detta kan ingen slutsats dras, men det hade varit intressant om även jämförelse 

hade gjorts även mellan de olika tiderna av yrkesverksamhet och inte endast begränsats till att jämföra 

yrkeskategorierna.  
	

Studiens resultat skulle kunnat påverkas vid osäkerhet kring enkätens frågeställning. För att minimera 

risken för osäkerheter och missförstånd utfördes en pilotstudie innan enkäterna delades ut på 

hemtjänstgrupperna, vilket anses öka resultatets reliabilitet och validitet. För att ytterligare stärka 

studiens tillförlitlighet hade pilotstudien kunnat göras i större skala. Detta för att öka chansen till 

konstruktiv feedback och en mer väl utformad enkät samt minimera risken för missförstånd. 

 

 Enkäten som användes till studien bestod dock endast av tre frågor som testats i tidigare publicerade 

studier, medan resten var egenkonstruerade. Anledningen till urvalet av endast tre frågor berodde på 

att just dessa frågor stämde väl överens med studiens syfte (att mäta kunskapen om munvård hos 

äldre), medan resterande fokuserade mer på oral hälsa än specifikt munvård och därför inte ansågs 

besvara syftet. Användning av en färdigkonstruerad enkät hade kunnat stärka studiens validitet och 

reliabilitet, då frågorna hade testats tidigare och därmed minskat risken för missförstånd hos 
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respondenterna i fråga om tolkning av frågorna, samtidigt som den aktuella studiens resultat hade 

kunnat jämföras i större utsträckning med det som publicerats tidigare (34). 	

 

En fördel med egenkonstruerade frågor är att dessa kan anpassas specifikt efter det som avses att 

studeras. Efter sammanställning av föreliggande studies resultat upptäcktes dock vissa brister i 

utformningen av enkätens frågor. En bakgrundsfråga om huruvida respondenten är munvårdsombud 

eller ej hade varit intressant. Detta då en av kunskapsfrågorna handlar om i fall respondenten känner 

till ROAG. Ett fåtal individer kände till instrumentet och anledningen till att dessa personer kände till 

det skulle tänkas kunna vara att dessa individer var munvårdsombud och har arbetat med 

instrumentet. ROAG-frågan kunde också ha formulerats annorlunda och inte bara benämnts med 

namnet på instrumentet (”Känner du till ROAG”). Det är möjligt att fler svarat ja på frågan om en kort 

förklaring skrivits i samband med frågeställningen.  

 

En rad för fritext kunde lagts till i anslutning till svarsalternativet “annat” vid frågan om 

yrkeskategori. Författarna fick tillbaka tre enkäter där respondenten kryssat i alternativet “annat” utan 

att specificera sig. Det hade varit intressant att få med dessa respondenters profession i 

bakgrundsinformationen.  

 

Bland kunskapsfrågorna hade en fråga gällande rengöring vid implantat varit av hög relevans. Detta då 

implantat blir allt vanligare hos äldre och därmed utgör en väldigt viktig del i munvården hos 

äldre. Även någon fråga som berör förebyggandet av oral candidos hade varit av nytta att ha med. 

Eftersom oral candidos kan uppstå bland annat på grund av astmainhalationer, muntorrhet och 

bristfällig munhygien (18), så finns en hel del preventiva åtgärder som kan utföras av 

hemtjänstpersonalen. Exempelvis att låta brukaren skölja munnen efter inhalation och att bistå med 

att lindra förekomsten av muntorrhet. Därav hade en fråga som berör detta varit relevant att ha med. 

Även en fråga kring förebyggande åtgärder mot muntorrhet hade känts väsentlig i enkäten, då 

muntorrhet är relativt vanligt hos äldre och en riskfaktor för ett flertal orala sjukdomar (9, 12).  

 

En av kunskapsfrågorna i enkäten löd ”Vad är det man främst förebygger genom att göra rent mellan 

tänderna”. Svarsalternativen på frågan var följande: ”Karies (hål i tänderna), svamp, 

tandköttsinflammation”. Det alternativet som räknades som korrekt var tandköttsinflammation. 

Approximal rengöring förebygger dock mer än bara tandköttsinflammation och frågan borde därför 

formulerats annorlunda. Approximalt plack är inte bara en riskfaktor för parodontala sjukdomar utan 

för orala sjukdomar överlag och därmed har det kontanterats  i efterhand att samtliga alternativ 

kunnat vara rätt. Om enkäten skulle göras om idag hade författarna inte valt att ha med denna fråga då 

den kan ha påverkat resultatet, eftersom inget alternativ är egentligen är mer korrekt än något annat. 

 

Kring genomförandet av studien finns några aspekter som eventuellt kunnat påverka slutresultatet. 

Författarna deltog inte i utdelningen av enkäterna, då cheferna ville vara behjälpliga och tog på sig 

ansvaret för tilldelningen av dessa. Därmed fanns inte författarna tillhands för att delge någon muntlig 

information eller för att besvara hemtjänstpersonalens eventuella frågor kring enkäten. Fyra enkäter 
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kom tillbaka ofullständigt ifyllda och blev exkluderade från studien. Möjligen hade detta bortfall 

kunnat undvikas om författarna varit på plats vid besvarandet av enkäterna för att besvara eventuella 

osäkerheter kring frågeställningarna.   
	

I informationsbrevet och muntlig information till cheferna framfördes att individuellt besvarande av 

enkäterna var önskvärt. Eftersom författarna inte varit med vid genomförandet kan det ej säkerställas 

att respondenterna inte diskuterat frågorna mellan sig, något som eventuellt skulle kunnat påverka 

hur respondenterna svarat på frågorna. Författarnas val att exkludera ofullständigt besvarade enkäter 

kan också haft en inverkan på resultatet. Detta då fyra respondenter hade besvarat vissa av 

kunskapsfrågorna men inte alla. Om författarna istället för att exkludera dessa enkäter hade valt att ta 

med de frågor som besvarats hade detta kunnat påverka svarsfrekvensen i vissa av frågorna och 

därmed också resultatet till viss del. 	

 

Författarna hade planerat att alla enkäter skulle läggas i enskilda kuvert för att garantera att 

hemtjänstpersonalen inte skulle kunna läsa varandras svar efter att enkäten fyllts. Detta blev inte 

utfallet, då författarna mailade över enkäterna enligt önskemål till några av cheferna och därmed inte 

fick möjlighet att lämna kuvert för detta ändamål. Detta medförde att dessa enkäter samlades i ett och 

samma kuvert. Eftersom inga personliga uppgifter insamlades ska det inte ha varit möjligt för 

respondenterna att urskilja vilka specifika individer som besvarat frågorna. Respondenternas egna 

svar  kan dock ha påverkats om de haft möjlighet att se hur kollegorna besvarat frågorna.  	

 

En brist i etiska ställningstaganden är att författarna inte kunnat säkerställa att alla respondenter har 

fått ta del av informationsbrevet. Förhoppningsvis har alla fått informationen muntligt vid utdelning 

av enkäterna, dock finns risken att deltagarna inte fått informationen i skriftlig form såsom författarna 

önskat. De enkäter som delades ut av författarna själva, delades ut med ett tillhörande 

informationsbrev till samtliga. Styrkor i det etiska ställningstagandet är att ingen känslig information 

har hanterats och att inga individer eller specifika arbetsplatser kan identifieras. Endast uppgifter som 

besvarat studiens syfte har samlats in och inga obehöriga har haft tillgång till de insamlade enkäterna 

efter att dessa inhämtats av författarna. Respondenterna fick också två veckor på sig att besvara 

enkäten och fick därmed betänketid att fundera över huruvida de ville delta eller ej.    

 

Författarna valde att dela ut enkäten i pappersform och tror att en digital enkät hade medfört större 

bortfall och lägre svarsfrekvens. Detta då författarna själva tänker att det är lättare att glömma bort 

eller bortse från en digital enkät som man aktivt måste plocka fram i datorn, i förhållande till en 

pappersenkät som redan finns fysiskt i rummet och är redo att fyllas i.   

 

Enkätstudien fick en svarsfrekvens på 80 procent, som i slutänden blev 76 procent efter att författarna 

valt att exkludera fyra icke fullständigt ifyllda enkäter. Detta anses vara en acceptabel svarsfrekvens för 

att resultaten i denna enkätstudie ska anses tillförlitliga (34). Dock ska resultatet beaktas med 

försiktighet då studien utförts inom en mindre radie inom en och samma stad och därför inte 

nödvändigtvis är generaliserbart för en större population. 
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Om författarna hade fått chansen att göra om studien hade ett större område täckts in för att få mer 

underlag, för att i sin tur kunna generalisera och dra slutsatser utifrån insamlad data. Samt hade det 

varit önskvärt att vara på plats vid besvarandet av enkäterna samt att göra studien över en längre tid, 

även detta för att få möjligheten att samla in ett större underlag.  

 

 

Resultatdiskussion    
	
Bland respondenterna uppgav majoriteten att de ansåg sig ha goda kunskaper om munvård hos äldre. 

Författarnas sammanställning av insamlad data visade dock att 37 procent av respondenterna (n=91) 

hade en låg kunskap om munvården hos äldre. Kunskapen ses därmed inte helt tillfredsställande för 

att hjälpa de äldre brukarna att bibehålla en god oral hälsa. I relation till kunskapsluckor inom ämnet 

uppgav också 58 procent av respondenterna att de inte fått någon form av munvårdsutbildning alls. 

Detta visar på att alltför få munvårdsutbildningar hålls ute hos hemtjänstgrupperna och att 

samarbetet mellan omsorgspersonal och tandvård behöver utvecklas. Mer utbildningar med fokus på 

äldres munvård är nödvändigt. Dessa utbildningar bör dessutom ske kontinuerligt. Detta dels för att 

hålla kunskapen färsk hos hemtjänstpersonalen och även för att ny forskning sker kontinuerligt och 

eventuellt också bidrar med nya rekommendationer inom munvård.  
	

Det är kommuners och landstings ansvar att vård- och omsorgspersonal får utbildning om munhälsa 

och munvård. Det är sedan kommunernas ansvar att se tillgodose brukarna rätt munvårdshjälp för att 

bibehålla en god oral hälsa (38, 39). Ingen information har hittats om i vilken utsträckning utbildning 

ges i kommunen som studerats. Därav är det svårt att dra en slutsats kring vad det kan bero på att 

hemtjänstpersonalen inte delgetts munvårdsutbildning. Det kan bara antas att utbildningarna inte ges 

med tillräckligt täta intervaller. Alternativt kan orsaken ligga hos personalomsättningen, antingen på 

så sätt att personalen hinner bytas ut innan de fått ta del av utbildningen (exempelvis på grund av 

kortare vikariat eller liknande) eller att de har för låg uppteckning av vikarier för att ha möjligheten att 

gå ifrån arbetet och delta i dessa utbildningar. 
	

God kännedom fanns bland hemtjänstpersonalen i frågan om vilken färg ett friskt tandkött ska ha, 87 

procent kände till parodontitsjukdomen och 85 procent visste att det är extra noggrann tandborstning 

som gäller om tandköttet blöder. Detta var ett positivt resultat i jämförelse med en tidigare studie (37) 

där endast 40 procent kände till att man bör borsta noggrannare. Denna nämnda studie gjordes dock 

år 2012 och författarna tänker att kunskapen kanske generellt blivit något bättre idag än den var för 

sju år sedan. En större hälsomedvetenhet finns bland befolkningen och media med sin stora spridning 

har troligen en stor del i detta, liksom tandvårdens satsningar på uppsökande verksamhet och 

nödvändig tandvård (26, 27). Dessa faktorer sammantaget leder till en kunskapsspridning inom 

munhälsa och munvård bland omsorgspersonal.   
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Majoriteten av respondenterna ansåg att brukaren behöver få hjälp med munvård två gånger om 

dagen och att två minuter bör läggas på tandborstningen vid varje tillfälle. Enligt Nationella riktlinjer 

för vuxentandvård av Socialstyrelsen (2019) är detta grunden i att upprätthålla en god oral hälsa. 

Tidigare studier visar att munvård hos brukarna inom äldreomsorg har en tendens att prioriteras bort 

och utföras mer sällan eller på kortare tid än dessa rekommendationer (29-31). Studier visar också på 

att oral candidos är relativt vanligt bland sköra äldre individer i behov av stöttning från 

omsorgspersonal (19). Bristfällig munhygien är en av orsakerna till att dessa besvär uppkommer och 

kan antas hänga samman med att munvården inte utförs enligt rekommendationer. Författarna anser 

att tandvården har en viktig uppgift här. Omsorgspersonalen bör delges undervisning dels i vad en god 

munvård är, varför munvård är så viktigt och sambandet mellan oral hälsa och allmänhälsan. Lika 

viktigt är det också att man tillgodoser omsorgspersonalen rekommendationer om hur munvården kan 

genomföras på ett tillfredsställande sätt rent praktiskt. Författarna anser att det är viktigt att 

hemtjänstpersonal och tandvårdspersonal tillsammans lyfter de svårigheter och hinder som kan finnas 

och tillsammans försöker hitta lösningar på dessa. En förutsättning för att brukaren ska kunna 

bibehålla en god oral hälsa är att personalen har den grundläggande kunskapen, men också att de 

känner sig trygga i att utföra munvården. Några anledningar som antas kunna ligga till grund för att 

munvården eventuellt prioriteras bort ute på hemtjänstgrupper och motsvarande är 1) Brist på 

kunskap kring munvård, 2) Osäkerhet i hur munvården utförs rent praktiskt, 3) Att man inte har insyn 

i varför munvården behöver göras (vilka konsekvenser en bristfällig munvård och munhygien kan få) 

och därför eventuellt inte har inställningen att det är lika viktigt som andra delar i omvårdnaden. 

Tandvårdspersonal som går ut till grupperna och informerar bör lägga tyngd på följdtillstånden av en 

bristande munhygien och även kopplingen till den allmänna hälsan, för att tydliggöra vikten av 

munvård hos de äldre brukarna (39). 

 

Att fluor förebygger karies kände hela 89 procent till, och författarna tror att fluorets egenskaper är 

relativt välkänt bland befolkningen i stort, att majoriteten har stött på informationen om fluor 

antingen i reklam eller i samband med besök hos tandvården.  
	

På frågan om hur ofta man bör utföra approximal rengöring svarade ungefär hälften en eller två 

gånger om dagen. Enligt Nationella riktlinjer bör denna rengöring utföras en gång om dagen för att 

upprätthålla en god oral hälsa och förebygga orala sjukdomar. Fyra respondenter svarade att 

mellanrumsrengöring bör göras någon gång i veckan. Bristfällig munhygien gör individen mottaglig 

för orala sjukdomar och bristen på approximal rengöring kan framförallt trigga 

igång parodontala sjukdomar (17). Drygt hälften av respondenterna kände till att det främst är 

tandköttsinflammation man förebygger genom approximal rengöring. Författarnas personliga 

erfarenhet är att det verkar finnas väsentligt mindre kunskap hos allmänheten 

om parodontala sjukdomar än om kariessjukdomen. Dock känns grundkunskap 

om parodontala sjukdomar väldigt väsentligt i arbetet med äldre, då ålder anses vara en riskfaktor för 

utveckling av dessa sjukdomar och sjukdomarna även har en högre prevalens bland äldre individer 

(17). Det är viktigt att hemtjänstpersonal delges kunskaper om dessa sjukdomar och även lär sig att 

känna igen vissa tecken, såsom ett rött, svullet och blödande tandkött hos brukaren. Denna kunskap 
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kan den uppsökande tandvården förmedla genom att visa exempelbilder i samband med 

utbildningarna som hålls för hemtjänstpersonalen. Det bör då finnas jämförelsebilder på friskt och 

sjukt för att tydliggöra vilka tecken man skulle kunna se hos brukaren vid oral sjukdom. 
	

Endast 28 procent av respondenterna kände till att en protes ska rengöras med mild tvål och inte med 

tandkräm. Bristen på denna kännedom stämmer väl överens med en tidigare studie (32). Även i denna 

studie framkom att det fanns brist på kunskap i hur man rengör en protes. I dagens samhälle där allt 

fler äldre väljer implantat framför avtagbara proteser vid tandförluster finns en möjlighet att den 

personal som är lite nyare inom yrket inte nödvändigtvis har träffat på proteser ute bland 

brukarna. Denna faktor skulle i detta fall kunnat ha en inverkan på resultatet på frågan.  	

 

Drygt hälften av hemtjänstpersonalen visste vart de skulle vända sig vid munvårdsfrågor. Detta tyder 

på att informationen ute i verksamheterna inte är helt tillfredsställande. Eftersom det råder oklarheter 

kring vart omsorgspersonalen ska vända sig finns stor risk att saker missas som kan ha stor vikt i 

brukarnas orala och även allmänna hälsa. Bättre rutiner är därför önskvärt. 

 

Endast 13 procent kände till instrumentet ROAG, vilket kan bero på att ansvaret ligger hos 

munvårdsombuden och att ROAG inte används av alla som verkar inom hemtjänsten. Författarna 

anser dock att all omsorgspersonal i kontakt med brukarna bör få ta del av själva 

munbedömningsdelen inom ROAG. Detta för att lära sig att se när något i munhålan avviker från det 

normala och då kunna åtminstone rapportera avvikelsen vidare till ansvarig sjuksköterska eller 

tandvården för att problemet ska kunna åtgärdas innan alltför stora konsekvenser uppstår kring 

brukarens hälsa och välbefinnande. Hemtjänstpersonalen som träffar dessa brukare dagligen har trots 

allt en nyckelroll när det gäller att upptäcka ohälsa eller avvikelser hos den äldre.  

 

Eftersom kunskapen om munvård var låg hos en stor andel av hemtjänstpersonalen tyder detta på att 

mer utbildning inom munvård behövs hos yrkesverksamma inom hemtjänsten. Omsorgspersonalen 

har ett ansvar för sina brukares omvårdnad och en del i denna omvårdnad är munvården. För att 

munvården ska genomföras på ett bra sätt krävs kunskap om både det praktiska utförandet samt 

varför munvården är viktig och vilka konsekvenser det kan få hos brukaren om den inte utförs. 

Av denna anledning bör munvårdsutbildning till omsorgspersonal prioriteras.  

 

En stor del av den personal som jobbar inom hemtjänst saknar vård- och omsorgsutbildning men utför 

samma omvårdnadsarbete som utbildad personal. Det är viktigt att samtliga yrkeskategorier fångas 

upp och ges samma grundkunskaper inom munvård och munhälsa för att förebygga orala 

sjukdomstillstånd hos äldre. Författarna fann inga statistiskt signifikanta skillnader i 

munvårdskunskap mellan yrkeskategorier, men däremot procentuella skillnader i samtliga frågor. 

Detta tror författarna själva beror på att undersköterskorna fått med sig vissa kunskaper inom 

munvård i sin utbildning. Kunskaper om munvård och munhälsa bör ingå som en självklar del i de 

vård- och omsorgsutbildningar som finns att tillgå, liksom andra delar i omvårdsarbetet. På grund av 

den varierade utbildningsnivån är det dock viktigt att tandvården finns tillhands och kontinuerligt 
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uppsöker hemtjänstgrupperna för att delge alla samma information inom ämnet munvård. Samt att 

hemtjänstpesonalen instrueras kring olika tillgängliga munhygieniska hjälpmedel och verktyg som kan 

underlätta utförandet av den dagliga munvården  för äldre.  Detta då alla som utför munvård hos 

brukarna ska ha med sig samma grundkunskaper. En högre kunskap inom ämnet skulle kunna bidra 

till en bättre oral hälsa hos brukarna och i sin tur också bättre allmänhälsa och ett högre 

välbefinnande. 

 

   

Slutsats  

Studiens resultat visade att 37 procent av hemtjänstpersonalen hade låg kunskap om munvården hos 
äldre, 54 procent hade medelgod kunskap och 9 procent visade på en god kunskapsnivå.   

Detta tyder på att mer utbildning med fokus på munvård hos äldre är önskvärt för att förebygga oral 

ohälsa bland brukarna. I föreliggande studie uppkom framförallt att kunskaper 

inom approximal rengöring, hur lång tid som ska läggas på tandborstningen, samt rengöringen av 

proteser inte var helt tillfredsställande för att hjälpa brukaren i förebyggandet av orala sjukdomar. 

 

Vid jämförelse mellan undersköterskor och vårdbiträden framkom att väsentligt fler undersköterskor 

än vårdbiträden hade kunskap om fluorets nytta för tänderna. Det var också fler undersköterskor än 

vårdbiträden som ansåg att brukaren bör få hjälp med munvården två gånger per dag.   

Fortsatta studier inom ämnet behövs. Exempelvis i form av kvalitativa studier för kartläggning av 

omsorgspersonals eventuell hinder  (kunskap/tid/personal brist och så vidare) att utföra munvård, 

samt också kring samverkan mellan omsorgspersonal och tandvård. Även en kartläggning av äldres 

synpunkter kring vilka kunskap och praktiska färdigheter omsorgspersonal har kring orala hälsa vore 

fördelaktigt för att belysa området och vidare tillämpa åtgärder för att tillgodose brukarna med en god 

munvård.  
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Bilagor     
     Bilaga 1. Munvårdsenkäten 

 
Enkätfrågor: Hemtjänstpersonals kunskaper om munvård   

    

Kryssa i det svarsalternativ du tror är rätt. Endast ett alternativ är korrekt.   

Efter du besvarat enkäten, lägg den i ett förslutet kuvert. 

   

Bakgrundsfrågor   

   

1.     Kön?   

� Kvinna   

� Man   

� Annat    

   

2.     Vilket är ditt yrke?   

� Undersköterska   

� Vårdbiträde   

� Annat   

   

3.     Har du fått någon form av utbildning i munvård?   

� Nej   

� Ja, i min grundutbildning   

� Ja, i vidareutbildning    

� Ja, på min arbetsplats    

� Vet ej   
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4.     Hur länge har du i din yrkesverksamhet arbetat med äldre inom hemtjänst, dvs 
antal år?   

� Mindre än 1 år   

� 1-5 år   

� 6-10 år   

� Mer än 10 år    

   

Kunskapsfrågor   

   

5. Upplever du själv att du har god kunskap i hur man genomför en god munvård?   

� Ja   

� Nej   

   

6.     Vilken färg har ett friskt tandkött?   

� Ljusrosa  

� Rött  

� Mörkrosa  

� Vet ej    

   

7.     Hur lång tid bör man lägga på tandborstningen vid varje tillfälle?  

� 1 minut/gång  

� 2 minuter/gång  

� 3 minuter/gång  
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8.     Vad gör du om det blöder när du borstar tänderna?   

� Slutar borsta   

� Borstar noggrannare   

       

9.     Om man låter ett blödande tandkött vara kan denna sjukdom utvecklas?   

� Karies (hål i tänderna)   

� Parodontit (tandlossning)   

   

10.  Vad fyller fluor för funktion?   

� Rengörande effekt   

� Förebygger karies (hål i tänderna)   

� Tar bort missfärgningar   

 

11.  Hur ofta rekommenderas att man gör rent mellan tänderna?    
(Dvs med tandtråd/mellanrumsborste eller liknande?)   

� 1 gång om dagen   

� 2 gånger om dagen   

� Någon gång i veckan   

   

12.  Vad är det man främst förebygger genom att göra rent mellan tänderna?   

� Karies (hål i tänderna)   

� Svamp   

� Tandköttsinflammation   
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13.     Hur ofta bör brukaren få hjälp med munhygienen?  

� Mer än 2 ggr/dag   

� 2 ggr/dag   

� 1 ggr/dag   

 

14.  Hur rengör du en avtagbar tandprotes?    

� Skölj av och låt den äldre sova med den   

� Borsta den med mild tvål och förvarar den i ett glas vatten nattetid   

� Borsta den med tandkräm och förvara den i ett glas vatten nattetid   

 

15.  Vet du vart du kan vända dig för att få hjälp kring frågor om munvård hos äldre 
personer?   

� Nej    

� Ja   

� Tveksam    

   

16.  Känner du till ROAG (Revised Oral Assessment Guide)?   

� Ja 

� Nej 
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  Bilaga 2. Informationsbrev till enhetschefer och hemtjänstpersonal 

Informationsbrev till dig som får frågeformulär om äldres munvård! 
   
Hej!   
Vi är två tandhygieniststudenter vid Hälsohögskolan i Jönköping University som skriver vår 

kandidatuppsats. Detta frågeformulär tillhör vårt examenarbete. Enkäten tar upp frågor som har fokus 

kring äldre personers munvård.    

 

Bakgrund   

Då äldre sjuka individer utgör en riskgrupp för orala sjukdomar är goda munvårdrutiner viktiga för att 

behålla god hälsa. Andelen äldre individer fortsätter att växa samtidigt som alltfler väljer att bo kvar 

hemma med omvårdnadsstöd från hemtjänsten. Eftersom munvård är en viktig del i den dagliga 

personhygienen måste omsorgspersonal vid behov utföra munvård. Kunskaper inom ämnet munvård 

kan innebära skillnader i prioritering av munvårdsrutiner och därmed påverka oral hälsa hos 

brukarna. 

 

Syftet   

Syftet med studien är att kartlägga vilka kunskaper som finns hos hemtjänstpersonal kring munvård 

 

Genomförande 
Deltagande i studien innebär att du kommer få besvara en enkät i pappersformat med 16 frågor om 

munhälsa och munvård. Enkäten kommer delas ut av din enhetschef och besvaras enskilt av dig. 

Enkäten läggs därefter i ett förslutet kuvert som sedan förvaras på lämplig plats på din grupplokal. 

Efter två veckor kommer de förslutna kuverten att hämtas av oss.  

Datainsamling sker konfidentiellt d.v.s. att du som deltagare inte behöver lämna några 

personuppgifter. Ingen deltagare kommer att kunna identifieras i enlighet med 

dataskyddsförordningen (GDPR). Det insamlade materialet kommer att bearbetas enbart för studiens 

syfte och redovisning av insamlad information kommer att ske på gruppnivå. Studien kommer senare 

att lagars och publiceras elektroniskt via högskolans bibliotek, Jönköping University. 

Vi skulle därmed uppskatta om du kunde ta några minuter av din tid och fylla i denna enkät   

 

Med Vänliga Hälsningar   
 

Ansvariga för studien:     Handledare: 

Eshaq Maryam: esma1409@student.ju.se     Lindmark Ulrika:  

    ulrika.lindmark@ju.se 

Strömbom Lina: stli1687@student.ju.se    Universitetslektor 

Tandhygienistprogrammet     Hälsohögskolan 

Jönköping 


