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Sammanfattning 

 
Äldre personer med flera sjukdomar och med insatser av kommunal hälso- och sjukvård är beroende av 
omsorg och att andra människor uppmärksammar deras hälsotillstånd. Oral ohälsa kan leda till 
följdsjukdomar och ett utökat omsorgsbehov som i förlängningen kan orsaka onödigt lidande och ökade 
kostnader både för individ och samhälle. Genom tidiga insatser i form av hälsofrämjande och 
förebyggande vård kring munhälsa kan risker upptäckas och förebyggas på ett tidigt stadium. Syfte: 
Öka personalens följsamhet till ett riskbedömningsinstrument för munhälsa, ROAG-J. Metod: 
Intervention genom förbättringsarbete där verktyg som systematisk analys av orsaks-verkan-diagram 
och PDSA hjul ingår.  Fallstudie som inkluderar enkät, data från det nationella kvalitetsregistret Senior 
alert och fokusgruppsintervju. Mätning i form av nationellt kvalitetsregister Senior alert.  Resultat: 
Riskbedömningar enligt Senior alert och ROAG-J ökade under tiden förbättringsarbetet och studien 
pågick. Indikation till ökad följsamhet av ROAG-J kan påvisas. Slutsats: Samverkan mellan olika 
vårdgivare, i detta fall tandvård och hemsjukvård, är viktig för att förbättra äldre personers tand- och 
munhälsa. Mer forskning är nödvändig genom användning av metoder för systematiskt 
förbättringsarbete.  
 
Nyckelord: Kvalitetsregister, riskbedömningar, oral hälsa, ROAG-J, hemsjukvård 
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Summary 

 
Elderly people with multiple diseases within Home care nursing and Home care service are dependent 
on the care of other people and their attention to any inconvenience with their oral health. Illnesses 
within oral health are closely linked to other diseases in the body.  Notifying any inconvenience with oral 
health on an early stage is essential to prevent unnecessary suffering and high costs to both individual 
and society. Aim:  Increase the use of an oral assessment guide, ROAG-J. Method: An intervention is 
performed including tools such as cause and effect diagram and PDSA. A case study is also performed 
including an inquiry, data from the national quality register Senior alert and a focus group interview. 
Measures are collected from the national quality register Senior alert. Results: Increased use of both 
Senior alert and ROAG-J is shown in the improvement project and study. Conclusion: Cooperation 
between different caregivers is essential, in this case between dental care and Home care service, in order 
to improve elderly’s oral health. More research is required in the area of methods concerning systematic 
improvement work.    
 
Keywords: National Quality Register, assessment tool, oral health, ROAG-J, Home care nursing 
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Inledning 

Den demografiska utvecklingen i Sverige och andra länder innebär att befolkningen blir allt äldre (SCB, 
2018). Munhälsan hos äldre förändras genom att äldre nu för tiden i större utsträckning har fler egna 
tänder i kombination med komplicerade medicinska och odontologiska tillstånd (SKaPa, 2016).  Ofta är 
tänderna kraftigt restaurerade, försedda eller ersatta med kronor, bryggor eller andra komplicerade 
konstruktioner (Norderyd, Koch, Papias, Köhler, Helkimo, Brahm et al., 2015). Detta ställer krav på 
daglig munvård och regelbunden tandvårdskontakt. Dock tenderar den regelbundna 
tandvårdskontakten att brytas med stigande ålder (Grönbeck-Linden, Häggelin, Petersson, Linander & 
Gahnberg, 2016, Tronje Hansson, Gahnberg, Häggelin & Odebo, 2013). Med stigande ålder ökar också 
risken för parodontit (tandlossningssjukdom) och vid 70 års ålder är ca 30% av den vuxna befolkningen 
drabbad. I ett globalt perspektiv är parodontit den sjätte vanligaste sjukdomen som drabbar människan 
(Kassebaum, Bernabé, Dahiya, Bhandari, Murray & Marcenes, 2014).  De flesta vuxna i befolkningen 
har drabbats av karies och 30 % får genomgå tandreparationer på grund av karies, något lägre i åldern 
20–30 år. Vanligtvis får även tänder som reparerats genomgå nya reparationer på grund av nya 
kariesangrepp eller trasiga fyllningar. Kostnaderna för återkommande tandreparationer är hög 
(Socialstyrelsen, 2015) medan karies kan förebyggas med god och regelbunden kosthållning, minskning 
av sockerintag, och fluortillförsel (Sheiham & James, 2014). 
 
Faktorer som påverkar en god munhälsa för den enskilde individen och allmäntillståndet samt 
livskvaliteten är att kunna tugga och njuta av måltider, inte känna besvär eller smärta från munhålan 
och ha en tandstatus som upplevs som acceptabel (Kandelman & Petersen, 2008, McGrath & Bedi, 
2009). Försämrad munhälsa kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd som aspirations-pneumonier 
(Maarel-Wierink, Vanobbergen, Bronkhorst, Schols & de Baat, 2013) och tandförluster som, oberoende 
av orsak, kopplas till en ökad incidens av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och dödsfall (Liljestrand et al., 
2015). 
 

Bakgrund 

Förbättringsvetenskap 

 
Modellen ”co-production” (Batalden et. al., 2015) i figur 1, visar på faktorer som påverkar och involveras 
i arbetet kring samverkan i organisationen och mellan patient, vård och samhälle i övrigt. Interaktion 
sker mellan mikro-, meso- och makrosystem, vilket är viktigt vid arbete med ständiga förbättringar 
(Nelson, Batalden & Godfrey, 2007).  
 

 
Figur 1. Konceptuell modell på samproduktion/samverkan inom hälso- och sjukvård (Batalden et al, 
2015). 
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Interaktion sker genom och mellan hälsosystemet på makronivå, institutioner på mesonivå och mellan 
vårdgivare och patient på mikronivå (Fulop, Allen, Clarke & Black, 2002). Modellen bygger på 
individanpassad service och hur samverkan kring beslut sker, ”shared decision making”, som svarar mot 
ett komplext och unikt behov hos individen (Bettencourt, Ostrom et al, 2002). Samverkan i ”co-
production” utmanar den traditionella rollen som professionella har gentemot brukaren av den service 
som erbjuds. Brukaren av den service som erbjuds kan anses vara expert kring sin egen situation och 
därmed kapabel till att ta beslut och ha kontroll som en ansvarsfull medborgare (Boyle, Clarke and 
Burns, 2006a). Fokus förflyttas också från den professionella som löser problem till att tillsammans med 
brukaren finna lösningar. Detta innebär också att personalen i första ledet är av största vikt för att kunna 
erbjuda god service (Needham & Carr, 2009).  
 
Mot bakgrund av att biologisk forskning kring sjukdomar samt genetik bidrar till ökad insikt och 
kunskap, framförallt hos medborgare, kommer större krav att ställas på den service som erbjuds inom 
både hälso- och sjukvård samt omsorg. Det är av största vikt att få en ökad förståelse och kunskap kring 
organisering av arbetet med att designa och erbjuda service för att kunna möta behov och önskemål från 
dem som har behov av systemet (Fulop, Allen, Clarke & Black, 2001) 

Förbättringsmodellen 

 
Genom att en organisation använder sig av förbättringsmodellen ”Model for improvement” (Langley, 
Nolan, Norman, Provost & Nolan, 1996) inklusive testmetoden ”plan, do, study, act (PDSA)” (Nelson, 
Batalden & Godfrey, 2007) eller planera, göra, studera, lära (PGSA) kan en organisation på ett 
systematiskt sätt grundligt planera och testa en förändring och genomföra förbättringar. Modellen 
består av två delar där den ena delen består av att besvara tre grundläggande frågor för att klargöra en 
testmetod och den andra delen utgör själva testet genom metoden. I den första delen består de 
grundläggande frågorna, för att klargöra testet, av följande: 
 

1) Mål. Vad vill vi uppnå? Sätta upp ett klart mål med specifikt mätbara punkter. 

2) Mätningar. Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Kvalitativa och kvantitativa 

mätningar understödjer en verklig förbättring genom framsteg och utveckling av förändringar 

som leder mot målet. 

3) Förändringar. Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar? Vi måste skapa ett 

budskap om vad vi tror vi kan förändra och som leder till en förbättring. Den här 

förändringsidén återspeglar vår hypotes om orsak och effekt.  

 
Den andra delen består av testet PGSA. Genom att använda sig av modellen inklusive metoden PGSA 
kan en organisation på ett systematiskt sätt grundligt planera och testa en förändring och genomföra 
förbättringar (Langley, Nolan, Norman, Provost & Nolan, 1996). 

Tandvård och kommun 

 
Tandvården har ett stort ansvar och en viktig stödjande funktion när det kommer till åldrande patienter 
som behöver en kontinuerlig kontakt med tandvården för att bibehålla en god munhälsa. Dock behöver 
munhälsan uppmärksammas av fler yrkesprofessioner och insatser komma från fler håll då äldres 
hälsotillstånd snabbt kan försämras. Nyckelåtgärder för att uppnå samverkan sammanfattas i fyra 
punkter (Tandläkarförbundet, 2017): 
 

• Uppmärksamma den äldres munhälsa tidigt. 

• Samordna insatser mellan kommun och tandvård samt mellan tandvård och sjukvård. 

• Informera den äldre i tid och behålla tandvårdskontakten. 

• Öka kunskapen om äldres munhälsa (Tandläkarförbundet, 2017). 
 
Det krävs ingen professionell utbildning inom tandvård för att uppmärksamma munhälsan hos en äldre 
person. Genom att ställa några enkla frågor kan ett beslut fattas om det behövs hjälp med munvård eller 
om kontakt med tandvården är nödvändig. I nordvästra Stockholm har 7 kommuner i samarbete med 
landstinget under 2012 tagit fram lokala modeller för sammanhållen vård och omsorg kring personer 
med demenssjukdom. Utgångspunkten var att alla aktörer kring personer med demenssjukdom kan 
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bidra till att munhälsan uppmärksammas. Arbetet resulterade i 4 åtgärder som går ut på att alla som 
möter äldre med demenssjukdom ska (Tandläkarförbundet, 2017): 
 

1. Känna till vilka olika aktörer som kan ge hjälp och stöd vad gäller munhälsa och tandvård. 
2. Sprida information om vikten av god munhälsa. 
3. Uppmärksamma munhälsan hos den enskilde genom att exempelvis använda Senior alert och 

instrumentet för munhälsobedömning, ROAG. Även genom att ställa frågor om 
tandvårdskontakt och problem i munhålan. 

4. Säkerställa att de som är berättigade till tandvårdsstöd får ta del av detta 
(Tandläkarförbundet, 2017).   

 
Omsorgspersonal upplever det obehagligt och svårt att sköta munvården på äldre. Orsakerna kan vara 
flera, men exempel är att äldre inte samarbetar kring sin munvård, personal har för lite kunskap och 
kompetens i ämnet samt att det saknas tydliga riktlinjer och rutiner (Wårdh, Jonsson & Wikström, 2012, 
Sonde, Emami, Kiljunen & Nordenram, 2011, Forsell. Kullgren, Johansson, Wedel & Herbst, 2011). 
Inom kommunal vård och omsorg saknas ofta professionell tandvårdspersonal som kan säkra och sörja 
för en god munhälsa hos äldre. Mot bakgrund av detta är det oerhört viktigt att arbeta för att utveckla 
nya arbetssätt som skapar förutsättningar för en god munhälsa hos äldre där prevention och 
sjukdomsbehandling ingår (Nyström, Gustavsson, Petersson, Gahnberg, & Häggelin, 2017).  
 

Prevention 

 
Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver oral hälsa som grundläggande för generell hälsa och 
livskvalitet. Detta innebär att vara fri från smärta i mun och ansikte, fri från cancer i munhåla och svalg 
samt infektioner, ömhet och parodontala sjukdomar (sjukdomar i munhålan). Likaså att vara fri från 
andra sjukdomar som begränsar en individs psykosociala välbefinnande eller förmåga att bita, tugga, le 
och tala. WHO har som mål att utveckla globala policys och riktlinjer som innebär hälsofrämjande och 
preventivt arbete gentemot oral ohälsa. Programmet “The WHO Global Oral Health Programme” 
(WHO, 2018) har arbetat fram strategier som bland annat innebär att utveckla riktlinjer kring att 
effektivt bekämpa risker som kan påverka oral hälsa. Programmet innebär också att stimulera utveckling 
och implementering av samhällsbaserade projekt kring hälsopromotion och preventivt arbete mot orala 
sjukdomar. Prioriterade befolkningsgrupper är de som anses missgynnade och fattiga i samhället. 
Vidare uppmuntras de nationella hälsomyndigheterna att införa effektiva fluorprogram för prevention 
mot karies, och utveckla angreppssätt mot riskfaktorer som samtidigt förebygger orala och andra 
kroniska sjukdomar. WHO tillhandahåller även teknisk support till länder för att stärka deras 
tandvårdssystem och integrera oral hälsa i folkhälsoarbetet. De mest effektiva sätten att förebygga orala 
sjukdomar är att integrera lösningar med övriga förbyggande åtgärder kring kroniska sjukdomar inom 
nationella hälsoprogram (WHO, 2018). 
 
Riskfaktorer som påverkar oral hälsa är ohälsosam kost, tobak och alkohol. Dessa riskfaktorer påverkar 
även de fyra ledande kroniska sjukdomarna vilka är hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, kroniska 
lungsjukdomar och diabetes. Orala sjukdomar är också ofta kopplade till kroniska sjukdomar. 
Ytterligare riskfaktor för oral ohälsa är bristande munhygien (WHO, 2018).  
 
Orala sjukdomar och andra kroniska sjukdomar kan minska genom att gemensamma riskfaktorer för 
dessa sjukdomar bekämpas. Detta inkluderar bland annat att minska sockerkonsumtion, intag av 
välbalanserad kost och nutrition, säkerställa munhygien och att vistas i en fysiskt säker miljö. Fluor 
förhindrar hål i tänderna och finns bland annat i fluortandkräm och fluorsköljning (WHO, 2018).  
 

Senior alert 

 
Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer den vårdpreventiva processen kring trycksår, 
fall, nutrition (undernäring) och munhälsa hos främst äldre över 65 år. Berörda personer är de som 
kommer i kontakt med primärvård, sjukhusvård eller kommunal hälso- och sjukvård. Registret började 
användas år 2008 och ansvarig registerhuvudman är Region Jönköpings län (Socialstyrelsen, 2018). 
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Registret består av olika riskbedömningar inom områdena fall, trycksår, nutrition (undernäring) och 
munhälsa. Inom området munhälsa används ett riskbedömningsinstrument som kallas Revised Oral 
Assessment Guide (ROAG-J), se bilaga. Inom munhälsa och ROAG-J finns nio olika områden som ska 
riskbedömas. Riskbedömningen utgörs av en gradering på en skala från 0–3. Siffran 0 (noll) innebär att 
det inte är aktuellt att göra någon bedömning. Siffran 1 (ett) innebär ett normalt tillstånd, ingen risk 
förekommer. Siffran 2 (två) innebär att omsorgspersonalen kan vidta åtgärder och siffran 3 (tre) innebär 
remiss (hänvisning) till tandvård eller läkare. När det gäller gradering 2 finns det utarbetade förslag på 
åtgärder som är tillgängliga för personalen genom manualer. En riskbedömning inkluderar också en 
eventuell åtgärdsplan och att åtgärder sätts in samt att uppföljning sker. Genom att använda 
riskbedömningsinstrumentet ökar möjligheten att upptäcka risker i tid, sätta in förebyggande åtgärder 
och förhindra utveckling av sjukdom eller skada, vilket kan orsaka onödigt lidande hos individen (Senior 
alert, 2018).  
 

Beteende, kunskap och attityder 

 
Orala sjukdomar är genom riskfaktorer kopplade även till vår livsstil och bakgrund. Socioekonomiska 
faktorer påverkar också oral hälsa, såsom utbildning, yrke, inkomst, etnicitet, livsstil, socialt nätverk och 
miljö, varför det även är viktigt att få en ökad förståelse för skillnader i oral hälsa (WHO, 2018). 
Beteendet är en viktig faktor när det kommer till prevention kring oral hälsa och associerade faktorer är 
kunskap om oral hälsa och attityd till oral hälsa (Daly, Watt, Batchelor & Treasure, 2002, Lencova, 
Broukal & Duskova, 2006, Chu & Craig, 1996). Dessa tre faktorer betraktas ibland som separata faktorer, 
men inom socialvetenskap ingår kognitiva, emotionella och beteendemässiga aspekter i konceptet 
attityd (Morrisson & Bennet, 2006).   
 
Utbildning i hälsa är en viktig del av hälsopromotion och har en påverkan på både kunskap och beteende 
(Lindmark, 2010). En definition av detta är ”en planerad kombination av lärande och erfarenheter 
designat att möjliggöra samt förstärka ett frivilligt beteendemönster gentemot hälsa hos individer, 
grupper eller samhällen” (Frazier & Horowitz, 1995, s.124) Kunskap är makt och möjliggör 
beslutsfattande hos individer kring hälsa (Frazier & Horowitz, 1995).   
 
Attityder har tidigare beskrivits som ett förhållningssätt till ett objekt, människor eller en företeelse. 
Numera inkluderar även attityder ytterligare tre komponenter som kognition, uppfattningen av ett 
objekt, emotionell, känslan inför ett objekt och beteende som innebär hur agerandet tenderar att bli 
inför ett objekt. När alla delarna riktas åt samma håll innebär exempelvis riktningen ett hälsosamt eller 
ohälsosamt beteende. Attityderna kan då påverka ett visst beteende. Dock kan en attityd inte alltid 
förutspå ett beteende då även kontexten har en stor betydelse (Ogden, 2007, Morrison & Bennet, 2006).   
 

Syfte 

 
Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en god munhälsa hos äldre personer inskrivna i 
kommunal hälso- och sjukvård. En god munhälsa innebär att inte känna smärta från munhålan, kunna 
tugga och njuta av måltider samt uppleva en renhet och fräschör i munhålan. Genom att förbättra eller 
öka förutsättningarna för en god munhälsa hos äldre förväntas livskvaliteten öka och enskilt lidande 
minska. Ytterligare vinster kan också vara att andra delar av hälso- och sjukvård kan bli mindre 
belastade och därmed inte lika resurskrävande och mer kostnadseffektiva.  

 
Förbättringsarbete 
 
Problemformulering: Bristande munhälsa hos äldre personer kan leda till ett onödigt lidande och 
höga kostnader för både individen själv och samhället. För att undvika ett onödigt lidande och höga 
kostnader är det av stor vikt att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.   
 
Syfte: Syftet är att skapa förutsättningar för personalen, inom särskilda boenden/hemsjukvård, att 
ombesörja god munvård i det dagliga arbetet genom att uppmärksamma munhälsan och öka 
följsamheten till ett munhälsobedömningsinstrument, ROAG-J.   
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Kan utbildningsinsatser i munvård och munhälsa samt hälsofrämjande och förebyggande arbete,  leda 
till ökad följsamhet och arbete med riskbedömningsinstrument ROAG-J samt till att nya arbetssätt 
utvecklas?  
 
SMARTA- mål för förbättringsarbetet: 
 
Specifikt – ökad följsamhet till användning av riskbedömningsinstrumentet ROAG-J genom att minst 
50% av de vårdtagare som har rätt till en bedömning har blivit riskbedömda. En utveckling av nya 
arbetssätt har genomförts där arbetssättet fortsättningsvis ska vara hållbart över tid.   
Mätbart – Kommunens mål är att 80% av berörda individer inom Senior alert ska bli riskbedömda. Ett 
realistiskt mål inom ramen för förbättringsarbetet är att minst 50% av berörda individer blir 
riskbedömda och att nya arbetssätt utvecklas för att underlätta professionell tandvård. 
Accepterat – Ledning och personal är införstådda med och deltar i arbetet.  
Realistiskt – Förutsättningar finns genom den acceptans och deltagande som både personal och ledning 
uppvisar samt de rutiner och riktlinjer som finns i kommunen kring arbetet med riskbedömningar. 
Tidsatt – Under en tidsperiod som sträcker sig från den 1/11 2017 t.o.m. 31/1 2018 ska en ökad 
följsamhet ske genom att riskbedömningar uppnår 50%, vilket innebär att 50% av berörda vårdtagare 
har blivit riskbedömda. Nya arbetssätt är genomförda för ett hållbart och fortsatt arbete. 
Ansvarstagande – projektledare för uppföljning, ledning och personal för utförande.  
 
Studie av förbättringsarbetet 
 
Problemformulering 
 
Statistik från kvalitetsregistret Senior alert visar på att riskbedömningar kring munhälsa genom 
instrumentet ROAG-J inte utförs lika frekvent i kommunen jämfört med övriga riskbedömningar som 
fall, trycksår och nutrition. Trots att rutiner och riktlinjer kring riskbedömning av munhälsa existerar 
innebär arbetet en utmaning för personalen. Genom att arbeta med riskbedömningen av munhälsa kan 
ett hälsofrämjande och förebyggande arbete upprättas. ROAG är ett validerat instrument som medför 
en systematik och struktur kring riskbedömningen. Risker kan därmed upptäckas och åtgärdas på ett 
tidigt stadium, vilket förebygger onödigt lidande samt följdsjukdomar på grund av försämrad munhälsa.  
 
Syfte 
 
Syftet är att studera om utbildning i munhälsa och munvård i förebyggande och hälsofrämjande arbete 
leder till ökad följsamhet till munhälsobedömningsinstrumentet ROAG-J och vilka faktorer som 
påverkar och leder till ökad följsamhet.  
 
Vilka förutsättningar krävs, enligt personalen själva, för att personal inom äldreomsorg ska kunna följa 
rådande rutiner och riktlinjer och öka följsamheten till riskbedömningsinstrumentet ROAG?  
 

Material och metod 

 
Förbättringsarbetet och studien är en del av ett större projekt med fokus på äldres munhälsa som 
genomfördes i en kommun i södra Sverige med ca 65 000 invånare under perioden september 2017 
t.o.m. mars 2018. Kommunen består av en tätort och flera mindre orter runtomkring. På uppdrag av 
socialnämnden i kommunen initierades ett projekt med fokus på äldres munhälsa inom äldreomsorgen. 
Kommunen fick i uppdrag, inom ramen för projektet, att se till att fler ur personalen inom särskilt och 
ordinärt boende (hemtjänst) deltog i munvårdsutbildning, då siffror på deltagande från tidigare år varit 
mycket låga. Från kommunens sida fanns även en önskan om att riskbedömningar av munhälsa skulle 
öka då dessa bedömningar, i förhållande till övriga riskbedömningar inom Senior alert, inte utfördes 
lika frekvent. 
 
En projektgrupp sattes samman bestående av projektledare, omsorgshandläggare och en sjuksköterska. 
Styrgruppen av projektet ansåg att ytterligare personer av vikt för projektet skulle bli referenspersoner 
att bjudas in när det ansågs nödvändigt.  Projektledare tillsammans med närmsta chef och beställare 
planerade för utbildningsinsatsen och projektgruppens uppgift blev att lyfta och synliggöra munhälsa 
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och tandvårdsfrågor i kommunen. Tankar väcktes hos projektledaren att följa en mindre enhet lite 
närmare för att studera effekten bättre av denna intervention.  
 
Kontakt etablerades med en enhetschef i kommunen i september 2017 mot bakgrund av att 
enhetschefens arbetsgrupp inte arbetade aktivt med Senior alert och riskbedömningsverktyget ROAG.  
Enhetschefen tackade ja till förfrågan om att ingå i en studie och förbättringsarbete och uppvisade stort 
engagemang. Möte hölls mellan projektledare och enhetschef där en plan för förbättringsarbete och 
studie diskuterades, enkät och intervju ingick samt att projektledare skulle vara ett stöd för 
medarbetarna. Planen var att studera om utbildning i munhälsa samt hälsofrämjande och förebyggande 
arbete, inkluderat ROAG, kunde få igång gruppens arbete med riskbedömningar och då framförallt 
kring munhälsa. I mitten av december 2017 meddelade enhetschefen att dennes anställning som chef 
för gruppen skulle avslutas strax innan jul. En ny chef för gruppen tillträdde i början av januari och en 
interim chef var ansvarig för gruppen fram till att den nya chefen tillträdde. Innan enhetschefen 
avslutade sin anställning planerades intervjuer in under februari månad 2018. Denna månad ansågs 
vara en lugnare period, och intervjuer som skulle ske med personalen kommunicerades av enhetschefen 
till medarbetarna innan dennes anställning avslutades.  
 
Den utvalda enhetsgruppen arbetar i utkanten av kommunen i en mindre ort och ansvarar för ca 90 
äldre personer som ingår i den kommunala omsorgen, hemtjänst. Av dessa äldre personer ingick 30 
personer i den kommunala hälso- och sjukvården, hemsjukvård, och inkluderas därmed i Senior alert. 
Registrering av riskbedömningar i kvalitetsregistret är frivilligt för den enskilde individen men 
arbetssättet ska ändå användas kring riskbedömningar, som ingår i det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet i kommunen. Enhetens sammansättning består av en enhetschef och 24 
medarbetare varav 2 personer är utsedda Senior alert ombud och 2 personer ansvarar för planering av 
verksamheten. Ombudens uppgift är att registrera resultaten av alla riskbedömningar inom Senior alert 
i det nationella kvalitetsregistret. Planerarnas uppgift är att schemalägga personalen samtidigt som de 
även arbetar ute i verksamheten. Enligt kommunens rutiner och riktlinjer omfattas personer inskrivna 
i hemsjukvård och över 65 år i Senior alert och ska då riskbedömas eller erbjudas riskbedömning. 
Rutinen kring riskbedömning innebär att nya kunder, inskrivna i hemsjukvård, ska riskbedömas inom 
2 veckor och i riskbedömningarna ingår fall, trycksår, nutrition och munhälsa.  

Förbättringsarbetet 

 
Enligt överenskommelse genomfördes ett besök i den utvalda enheten och arbetsgruppen i slutet av 
oktober 2017 då förbättringsarbetet och studien presenterades. En enkät kring kunskap och attityd 
gällande munhälsa och munvård lämnades också ut, se bilaga. Samma enkät lämnades ut ytterligare en 
gång vid ett senare tillfälle, efter att personalen genomgått munvårdsutbildning, i mitten på december 
2017. Syftet var att undersöka om svaren påverkades/förändrades i förhållande till innan och efter 
utbildning.  
 
Enhetsgruppen genomgick utbildningssatsningen under främst november månad 2017, några ur 
personalgruppen, som av olika anledningar inte kunnat delta under denna period, genomgick 
munvårdsutbildning i slutet av januari 2018.  Önskemål från projektledaren uttrycktes kring att en 
deltagare ur personalgruppen skulle få ingå i projektgruppen och att kunna få genomföra en intervju 
med en av medarbetarna som var Senior alert ombud. Syftet var att undersöka behov av stöd i arbetet. 
Projektledaren erbjöd även stöd till personalgruppen med förhoppning om ett nära samarbete under 
februari månad 2018. Då det pågick omorganisering i verksamheten och personalgruppen var hårt 
belastad visade det sig att önskemål och erbjudande om stöd inte var möjligt att realisera.   
 
Förslag på ytterligare förändringar som skulle kunna leda till förbättringar, se bilaga, lämnades skriftligt 
vid ett möte med enhetschefer, inkluderat berörd chef för förbättringsarbete och studie, inom hemtjänst 
i slutet av januari 2018. Punkterna i förslaget diskuterades och mottogs positivt. En förfrågan om 
uppföljning ställdes samtidigt för att kunna följa arbetet enligt punkterna i förslaget, men av olika 
anledningar blev detta ej möjligt att genomföra. Dock hölls en presentation och en sammanfattning, som 
en återkoppling till berörda enhetschefer, i slutet av maj där även det skriftliga förslaget togs upp och 
frågan ställdes till enhetscheferna om hur arbetet hade fortlöpt med de olika punkterna i förslaget. 
Svaret från enhetscheferna visade på att ingen aktivt hade tagit tag i de olika punkterna och arbetat 
vidare. 
 



 
 

10 
 

Förfrågan om ytterligare ett möte, för uppföljning med den sjuksköterska där auskultation tog plats 
initialt i förbättringsarbetet, ställdes i slutet av förbättringsarbetet under maj månad. Sjuksköterskorna 
i organisationen arbetade under hård belastning och på grund av tidsbrist i organisationen var detta 
möte ej möjligt att genomföra.  
 

Metoder i förbättringsarbetet 

 
En systematisk analys i form av orsaks-verkan-diagram eller fiskbensdiagram (Bergman & Klefsjö, 
2012) bilaga, har sammanställts utifrån synpunkter som inhämtades från personal och enhetschefer i 
verksamheten inför planering av utbildningsinsats. Utifrån fiskbensdiagrammet valdes 3 olika 
kategorier ut att arbeta vidare med såsom kunskap, attityder och organisation. Dessa delar valdes ut mot 
bakgrund av att de ansågs möjliga att påverka.  
  
Inför planering av både förbättringsarbete och studie inhämtades information genom auskultation med 
en sjuksköterska där arbetet med Senior alert genomgicks. Under en förmiddag i början av oktober år 
2017, uppdaterades en lista med aktuella vårdtagare som berördes av arbetssättet inom Senior alert. 
Ytterligare planering genomfördes mot bakgrund av Nolans förbättringsmodell (Langley, Nolan, 
Norman, Provost & Nolan, 1996) där PDSA hjul 1 kretsade kring utbildningsinsatsen, se bilaga, och där 
ytterligare hjul beskrivs i löpande text vilka handlade om mätning av kunskap och attityder samt arbetet 
med organisationen. Analys av det första PDSA hjulet har genomförts och även utveckling och förslag 
av nästa steg, nästa PDSA hjul.  
 
Då detta projekt och förbättringsarbete samt studie ingått i ett större kommunövergripande projekt där 
andra yrkesgrupper också ingår erbjöds även sjuksköterskor att delta i utbildningssatsningen. 
Sjuksköterskorna i verksamheten samarbetar med personalen inom hemtjänst och är patientansvariga. 
Även enhetscheferna var inbjuda till att delta i munvårdsutbildningen och med tiden togs ett beslut att 
det var obligatoriskt för kommunsjuksköterskor, personal inom hemtjänst och särskilt boende samt 
enhetschefer att delta i utbildningsinsatsen. På så vis har berörd personal inom äldreomsorg erhållit 
samma information och utbildning kring munvård och munhälsa, inkluderat hälsofrämjande arbetssätt 
och kunskap om ROAG. Övriga yrkesgrupper som berörs inom äldreomsorg som handläggare av 
äldreomsorg, sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter, fick separat och mer övergripande 
information kring munhälsa och munvård kopplat till övriga kroppen samt en mer övergripande och 
generell information kring ROAG-J.    
 
I projektgruppen ingick projektledaren, en kommunsjuksköterska och en handläggare av insatser kring 
äldreomsorg. Önskemål framfördes också om att personal från den särskilda enheten som ingick i 
förbättringsarbetet och studien skulle ingå i projektgruppen, men enhetschefen tackade nej till detta. 
Projektledaren har vid ett flertal tillfällen separat träffat den specifika hemtjänstenheten för 
presentation och upplägg samt uppföljning av förbättringsarbete och studie. Kommunikation har förts 
regelbundet med enhetschefen. 
 
Utbildning i munhälsa och munvård anordnades av en privat aktör med avtal kring uppsökande 
tandvård inom kommunen. Hälsofrämjande arbetssätt och preventivt arbete med koppling till 
instrumentet och verktyget ROAG genomfördes av kommunen, där utvecklingsledare och regional 
ansvarig för Senior alert projektledare stod för utbildning.  
 
Kvantitativa mätningar av förbättringsarbetet har skett genom mätningar av antal deltagare och antalet 
genomförda munhälsobedömningar över tiden 1/11 2017 till 31/3 2018. Även antalet åtgärder insatta 
vid förekomst av risk. Kvantitativa mätningar har också skett genom sammanställning av enkäter för att 
mäta förändring kring attityder och kunskap. Underlag från samma enkäter användes även i studien.  
 

Studien 

 
Val av studiedesign gjordes för att få en djupare förståelse för effekten av interventionen. Fallstudie (Yin, 
1994) med induktiv ansats samt med både kvalitativa och kvantitativa metoder ansågs mest lämpligt då 
möjlighet ges att utforska varför vissa interventioner fungerar särskilt bra eller inte, i särskilda miljöer 
med hänsyn till en organisations komplexitet (Baker, 2010). Triangulering har använts vid analys av 
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data samt som insamlingsmetod av data för att minimera risk för bias och öka validiteten (Fulop et al., 
2002) inkluderat en fokusgrupp, enkätmetodik, statistik och auskultation. Likaså har en uppföljning 
gjorts i juni för att presentera en sammanställning av projektet och för att ge berörda deltagare en 
möjlighet till att komplettera med reflektioner. I detta möte framkom att arbetssättet justerats kring 
Senior alert för att framtida bedömningar ska kunna genomföras enligt rådande rutin och riktlinje.  

Enkät 

 
Enkät (Wenemark, 2017) valdes som metod och enkäten valdes ut mot bakgrund av att den tidigare 
använts i ett liknande projekt kring äldres munvård inom kommunal äldreomsorg (Nyström, 
Gustavsson, Petersson, Gahnberg, & Häggelin, 2017). Enkäterna numrerades för att minimera risken 
att missa någon enkät som delades ut, samt för spårning vid analys. Dock är enkäten anonym och inga 
namn finns med som kan identifiera enskild personal. Uppgifter finns dock kring antal år inom yrket 
vilket skulle kunna härleda till någon person, dock förvaras alla uppgifter på ett sådant sätt att endast 
forskaren har tillgång till uppgifterna. Enkäterna delades ut vid två tillfällen, innan utbildning i oktober 
månad och efter utbildning i december månad. Respondenter var personal som befann sig på plats vid 
de båda tillfällena. Vid första tillfället i oktober 2017 var det 19 deltagare och samtliga enkäter samlades 
in som delades ut. Vid andra tillfället i mitten av december 2017 var det 21 deltagare och samtliga enkäter 
som delades ut kunde samlas in.  

Intervju, fokusgrupp 

 
En semistrukturerad intervjuguide sammanställdes, se bilaga. Innan intervjun påbörjades informerades 
samtliga respondenter om konfidentialitet och att medverkan var frivillig samt att möjlighet fanns att 
avbryta närhelst respondenten önskade. Erbjudande om att få ta del av transkriberad intervju gavs även 
till respondenterna för möjlighet till att kontrollera eventuella felaktigheter eller missuppfattningar. I 
forskarrollen var ambitionen att respondenterna skulle få utveckla sina svar genom minsta möjliga 
påverkan eller styrning. Där följdfrågor ställdes var syftet att respondenten skulle få möjlighet att 
utveckla eller fördjupa sitt svar (Wibeck, 2012). Transkriberad intervju mailades ut till berörd personal 
som deltog i fokusgruppsintervjun i början av april 2018. Inga invändningar eller eventuella 
kommentarer från respondenter återkopplades. 
 
Respondenter utgjordes av 6 personer ur personalen som befann sig för tillfället på plats i 
verksamhetens lokaler. Några valde att ingå frivilligt efter förfrågan och några var utsedda av planerarna 
i verksamheten. Spridning av respondenternas ålder, kön och arbetslivserfarenhet varierade och ansågs 
därmed representativt för gruppen som helhet. Ålder varierade mellan 20–65 år, arbetslivserfarenhet 
mellan 3–20 år och både kvinnligt och manligt kön fanns representerade. Plats för intervjun var köket i 
verksamhetens lokaler, efter försäkran om att detta skulle vara en ostörd plats. Intervjun hölls med 
öppen dörr då samtliga medarbetare också försäkrade om att det skulle förbli ostört. Information gavs 
innan start av intervju att hela intervjun skulle ta ca 60 minuter. Intervjun pågick i ca 30 minuter.  
 

Analys 

Studien analyserades med inspiration av en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) av 
fokusgruppsintervjun samt enkätsammanställning via stolpdiagram och tabeller. Ytterligare analys och 
mätning har skett genom det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Mätningar av riskbedömning i 
munhälsa sammanställdes genom ett styrdiagram som visar på ”enskilda/ovanliga händelser” samt över 
tid både när det gäller riskbedömningar som helhet och riskbedömningar av munhälsa. Perioden för 
total mätning var mellan 1/1 2016-31/3 2018 och baslinjemätning under perioden 1/11 2016- 31/10 2017. 
 

Etiska överväganden 

 
Etiska hänsynstaganden har beaktats genom hela studien för att kunna uppfylla de forskningsetiska 
principerna. Forskningsetik tar hänsyn till människor som deltar i studier, men även till de som valt att 
avstå från medverkan. Fyra grundläggande krav har beaktats i denna studie. Det första är 
informationskravet, vilket beaktades genom att information delgavs till chef och deltagare dels i första 
mötet i oktober månad inför medverkan och deltagande i studie och dels inför enkätutlämning vid två 
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separata tillfällen. Likaså inför intervju med deltagare i fokusgruppen. Det andra kravet berör samtycke, 
vilket beaktades genom att personalgruppen informerades om att medverkan var frivillig vid varje 
enskilt möte och tillfälle.  Konfidentialitetskravet innebär att konfidentialitet har utlovats för att skydda 
deltagarna kring medverkan i intervjuer eller genom ifyllnad av enkät. Inga namn har fyllts i enkäter 
och så långt det är möjligt ska information inte kunna knytas till en enskild individ. Nyttjandekravet, 
som är det sista av de fyra forskningsetiska principerna har beaktats genom försäkran om att insamlat 
material endast avser att besvara studiens syfte och frågeställning (Sandman & Kjellström, 2013, 
Vetenskapsrådet, 2013). 

   
Etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar har också genomförts och inte bedömts kräva 
ytterligare åtgärder.  
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Resultat 

Förbättringsarbetet och studien redovisas som en helhet då det finns kopplingar mellan både resultatet 
av förbättringsarbetet och studien. Resultatet av utbildningssatsningen visar på att samtliga i 
arbetsgruppen genomgått utbildning och att det har skett en ökning av följsamhet till Senior alert och 
ROAG-J. Resultatet kan påvisas både genom enkätsvar och via det nationella kvalitetsregistret Senior 
alert. 
 
Vid ett uppföljningssamtal, i juni 2018 med arbetsgruppen, uppges att det har skapats en ny arbetsrutin.  
Av de personer som ska riskbedömas, avsätts 2 timmar/person, till att genomföra en riskbedömning i 
Senior alert inkluderat alla riskbedömningsområden. Personer med ansvar för att registrera 
riskbedömningar i det nationella kvalitetsregistret har utökats från 2 till 3 personer. I 
fokusgruppsintervjun framkom det också att samtliga vårdtagare som ingår i Senior alert har fått en 
förfrågan om riskbedömning och de som tackat ja, då det är frivilligt för vårdtagarna, har erhållit en 
riskbedömning. Detta påvisar även resultatet i Senior alert där samtliga har antingen erhållit en 
bedömning eller fått en förfrågan.  
 

Narrativ berättelse 
Innan första mötet med arbetsgruppen bokades ett möte med en sjuksköterska som arbetar 
tillsammans med arbetsgruppen inom hemtjänst. Sjuksköterskan har det yttersta patientansvaret för 
de som erhåller en insats av kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård). Sjuksköterskan och 
arbetsgruppen inom hemtjänst ska tillsammans, även med andra yrkesgrupper när så krävs, arbeta 
med Senior alert. Under några timmar en förmiddag i oktober 2017 följdes arbetet som sjuksköterskan 
utförde. Samtal fördes också kring vårdtagare och en lista med alla vårdtagare uppdaterades som 
erhöll kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård), vilka också är de som ingår och berörs av Senior 
alert och riskbedömningar. Det konstaterades också att det inte förekom något arbete med Senior alert 
och riskbedömningar, framförallt inte kring munhälsa.  
 

Utbildning och antal deltagare 
Antalet deltagare från enheten som deltog i munvårdsutbildningen var totalt 24 personer inklusive 2 
enhetschefer. Nitton personer genomgick utbildning under november månad år 2017. Under januari 
månad 2018 genomgick ytterligare 5 personer utbildning, då de hade missat tidigare kurstillfällen. 
Samtliga deltagare aktuella för utbildning fick genomgå munvårdsutbildning under den aktuella 
perioden, november 2017-januari 2018. 
 

Statistik från Senior alert, utförda riskbedömningar inom Senior alert samt ROAG-J 
Sammanställning av data från kvalitetsregistret ROAG-J visar på att samtliga vårdtagare inom 
hemsjukvård, 30 personer, aktuella för riskbedömning har blivit tillfrågade och de som tackat ja har 
erhållit en munvårdsbedömning. Av dessa personer är det 5 personer som ej erhållit en riskbedömning 
i munhälsa. Munhälsobedömning kunde ej genomföras på 3 personer, 1 person tackade nej och 1 person 
har erhållit en riskbedömning inom perioden för baslinjemätning, men ej erhållit någon ny bedömning. 
Baslinjemätningen utgjordes av perioden mellan den 1/1 2017-31/10 2017 och består av totalt 2 
genomförda riskbedömningar, varav 1 riskbedömning inkluderat ROAG-J.  
 
Antalet riskbedömningar inom Senior alert uppgick till 25 under perioden 17/11–31/3, där varje person 
berörd av rutinen också blivit riskbedömd vid 1 tillfälle. Riskbedömning i munhälsa, ROAG-J, uppgick 
till 16 bedömningar ROAG-J, se figur 2, och i 6 riskbedömningar uppgavs riskgrad 2. Av dessa 6 
riskbedömningar har 1 person fått en åtgärdsplan, där 1 risk av 2 också har fått ett åtgärdsförslag. Övriga 
saknar åtgärdsplaner och åtgärdsförslag. 
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Figur 2. Antal personer av totalt 30 berörda som över tid blivit riskbedömda enligt rutin Senior alert. 

 
För att ytterligare illustrera arbetet med riskbedömningar över tid se nedan, figur 3, vilket visar att de 
som är aktuella för riskbedömning och tackat ja också har erhållit en riskbedömning inkluderat de 
riskbedömningar som ingår i Senior alert. Totalt 25 personer och riskbedömningar ackumulerat över 
tid. Mätningen uppnår 83%, bortfall med 17% vilket är 5 personer som saknar bedömning av totalt 30 
personer som ingick i hemsjukvård.  

  

 
Figur 3. Andel riskbedömda personer av totalt 30 personer under perioden 171218–180331.  
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De personer som har varit aktuella för en riskbedömning inom munhälsa, 16 personer av totalt 30 
personer, har erhållit en bedömning enligt ROAG-J vilket illustreras i figur 4 som även visar arbetet över 
tid ackumulerat och uppgår till 64%.  

 
 

 
Figur 4. Andel riskbedömda personer, enligt ROAG-J och rutin Senior alert, av totalt 30 personer 
berörda av riskbedömningen.   
 

 

Enkät 
Resultatet från utlämnad enkät, se bilaga, visar på att arbetet med ROAG-J före och efter utbildning 
skiljer sig markant. Resultatet från enkäten påvisar också skillnader i inställning och kunskapsnivå före 
och efter utbildning, se figur 5–9. Svaren indikerar att arbetet har kommit igång med Senior alert och 
med munhälsobedömningar enligt ROAG-J.  
 
Enkäten lämnades ut i slutet av oktober, innan utbildningssatsningen hade startat, och vid ett tillfälle i 
mitten av december då de flesta hade deltagit i utbildningssatsningen under november månad. Några 
av de anställda inklusive den nya enhetschefen genomgick utbildningen i slutet av januari 2018 då de 
missade kurstillfällen som erbjöds under november.  
  
Resultatet på frågan om kunskap kring tandsjukdomar skulle kunna leda till att utföra bättre munvård, 
visar på att de flesta upplever att de tror att de skulle kunna utföra bättre munvård med mer kunskaper, 
se figur 5. Innan munvårdsutbildningen svarade 10 personer att de skulle kunna utföra bättre munvård 
och efter utbildning är det 16 personer som upplever att de kan utföra bättre munvård. Noterbart är att 
3 personer innan utbildning upplever att kunskap inte skulle leda till bättre munvård och efter 
utbildning är det 5 personer. 
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Figur 5. Sammanställning av upplevelse kring kunskap kopplat till att utföra bättre munvård. 
 
På frågan om personalen upplever att de utför munvård på ett tillfredställande sätt är det fler efter 
utbildning som upplever att de utför sitt arbete tillfredställande, se figur 6. Innan utbildning svarar 11 
personer att de sällan eller ibland är nöjda med resultatet av den munvård som genomförs. Efter 
utbildningen är det 1 person som aldrig är nöjd medan 12 personer är ofta eller alltid nöjda med 
munvården de utför.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Sammanställning av tillfredställelse av den munvård som utförs innan och efter utbildning. 
 
På frågan om personalen upplever att arbetet med munvård fungerar bra på arbetsplatsen, innan 
utbildningen, svarar 1 person ”inte alls” medan 6 personer svarar ”inte särskilt bra” och flertalet, 12 
personer, ”någorlunda bra”. Efter munvårdsutbildningen är det fler som upplever att det fungerar 
”någorlunda bra”, 15 personer, och 3 personer som svara ”ja, absolut”, se figur 7. Svaren indikerar att 
något har förändrats i förhållande till innan och efter genomgången utbildning.   
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Figur 7. Sammanställning av hur personalen upplever att munvården fungerar på arbetsplatsen. 
 
Frågan om koppling mellan dålig munhälsa och allmän hälsa, se figur 8, visar att de flesta både före och 
efter utbildning upplever att denna koppling finns. Efter utbildning är det 19 personer som upplever att 
det finns en koppling medan 1 person har svarat ”håller inte alls med”.   
 

 
Figur 8. Sammanställning av upplevelse kring koppling mellan dålig munhälsa och allmän hälsa. 
 
På frågan om personalen upplever att vårdtagarna önskar att personalen erbjuder hjälp med munvård 
svarar 9 ur personalen, nära hälften av personalstyrkan, att de ”inte vet” eller att de ”delvis inte håller 
med” om att vårdtagarna önskar hjälp. Efter utbildning är det 18 personer, nära samtliga, som upplever 
att vårdtagarna önskar att personalen erbjuder hjälp, se figur 9. 
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Figur 9. Sammanställning av personalens uppfattning om vårdtagare önskar att personalen erbjuder 
hjälp med munvård. 
 
På frågan om tänder kommer att ramla ut med stigande ålder oavsett om de blir väl omhändertagna 
visar att fler ur personalen efter utbildning har uppfattningen om att tänder kommer att ramla ut oavsett 
hur väl tänderna blir omhändertagna, se figur 10. 
  

 
Figur 10. Sammanställning av uppfattningen av hur munvård påverkar tänderna. 
 
På frågan om personalen har genomgått utbildning i munhälsa, munvård och tandvårdsstöd svarar de 
flesta att de genomgått utbildning på sin arbetsplats, efter utbildningssatsningen, se figur 11). 
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Figur 11. Sammanställning av personalens utbildning i munvård, munhälsa och tandvårdsstöd  
 
Resultatet på frågan om personalen upplever att de har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra arbete 
med munvård, se figur 12, svarar fler att de efter utbildningen upplever att de besitter dessa kunskaper.  
  

 
Figur 12. Sammanställning av personalens uppfattning om de har tillräckliga kunskaper till att utföra 
arbetet med munvård. 
 
Svaren från enkäterna visar generellt på ett skifte, en förändring av svaren, i förhållande till innan och 
efter utbildning. 
 
 
 

Fokusgrupp 

 
En fokusgruppsintervju genomfördes och varade ca 30 minuter. Ur personalen deltog 6 personer. 
Intervjun spelades in och transkriberades och analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultatet redovisas i tabell 1, se nedan. Några exempel från varje tema med kategorier och 
underkategorier visas då det i vissa fall blev många kategorier och underkategorier som inte svarar mot 
syftet. 
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Tabell 1. Sammanställning av kvalitativ innehållsanalys från en fokusgruppsintervju med personal.  

Tema Subtema 
Attityder Personalens inställning 
 Vårdtagarnas agerande 
 Ansvarsfördelning 
  
Kunskapsbehov Befintlig kunskap 
 Behov av ny kunskap 
  
Organisatoriska 
förutsättningar 

Befintliga rutiner 

 Förändrade arbetssätt 
 Vikten av samarbete 

 
Attityder 
 
Attityder handlar om personalens attityder, vårdtagares agerande och ansvarsfördelning mellan 
vårdtagaren själv, personal, anhöriga och tandvården. Attityderna skapar även organisatoriska 
förutsättningar at genomföra arbetet. 
 
Personalens attityder 
Medarbetare uttryckte en variation av attityder till arbetet med munhälsa och munvård. Önskar 
vårdtagare hjälp med sin munvård finns en välvilja hos personalen att tillmötesgå denna önskan oavsett 
om det fanns ett skriftligt beslut om vårdbehov. ”…oftast så har de ju tandborste å tandkräm å allt det 
här…så de har dom ju hemma så vill dom så fixar vi det…” Vidare hävdas det att det saknas vårdtagare 
som har behov av en riskbedömning. ”…munvårdsbedömningen som du utgår ifrån som är basic, vi har 
ju liksom inte det behovet hos våra kunder...”. Det upplevdes även som övergrepp, i jämförelse med 
behov av att byta blöja, när vårdtagare ej vill medverka till sin egen munvård trots beslut som ligger till 
grund för att ett vårdbehov finns. ”…har de gjort avföring tex i blöjan, fast dom inte vill, så kan dom inte 
sitta med det medans tänderna, dom ser det inte på samma sätt…”, ”Vill dom inte så vad ska man göra?”  
 
Vårdtagares agerande 
Agerandet hos vårdtagare uttrycker sig i ett motstånd där de ej vill samarbeta med personalen kring 
vårdbehovet. Motståndet kan vara verbalt genom att tala om att de ej önskar någon hjälp, vägrar eller 
uttrycker sig genom fysiskt motstånd. ” hen stretar alltså, hen stretar emot…”, ”hen kan ju liksom slå till 
en och hålla bort en…”, ”det är ett lirkande”. 
 
Ansvarsfördelning 
Uppfattningen att alla går regelbundet till tandläkare i Sverige var stor bland personalen och att 
bristande munvård inte var så utbredd. ”Det går ej så långt – alla i Sverige går till tandläkare årligen”. 
Likaså ansågs ansvarsfrågan kring munvård och munhälsa vara tandvårdens ansvar. ”Vi är inga 
tandhygienister eller tandläkare”. Samtidigt saknades kunskap generellt om vilka av vårdtagarna som 
regelbundet besökte tandvårdsklinik. Vetskap fanns dock om någon enskild vårdtagare som regelbundet 
besökte tandvårdsklinik. ”Vi har en som är stamkund hos tandläkaren…” Ansvarsfrågan för 
vårdtagarens besök på tandvårdsklinik sågs generellt ligga på de anhöriga. ”…oftast i dom flesta fall så 
är anhöriga med involverade i dom flesta…inte alla…så då tar dom kontakt med dom å…” 
 
Kunskapsbehov 
Temat kunskap handlar om den kunskap som personalen besitter, den nya kunskap som erhölls via 
munvårdsutbildningen samt de behov som personalen uttryckte kunde underlätta i det dagliga arbetet.  
 
Befintlig kunskap 
Erfarenhet var något som respondenterna uttryckte att de kunde använda i sitt dagliga arbete för att 
utföra sina arbetsuppgifter. Befintlig kunskap uttrycktes också genom att påvisa kopplingen mellan 
munhälsa och följdsjukdomar. ”Jag vet ju att det påverkar hela kroppen, men det blir ju lätt 
lunginflammation å…det behöver man ju bli påmind om också”. Repetition och påminnelse var också 
något som uttrycktes vara viktigt då detta leder till mer engagemang i det dagliga arbetet, som en 
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påminnelse. ”Kollar kanske lite mer i munnen med lampan”, ”…alltid bra med repetition, man har ju 
läst någon gång men det är ju ett tag sedan…”Bra repetition att få vara med på utbildningen”. 
 
Behov av ny kunskap 
Ny kunskap genom utbildning uttrycktes som mycket viktigt, främst av en medarbetare som var 
nyanställd då denna saknade erfarenhet av vård och omsorg kring munhälsa och därmed saknade 
erfarenhet. Det påpekades också att kunskap och utbildning är en färskvara som behöver repeteras 
kontinuerligt samt praktiseras för att bibehållas. ”…får man inte praktisera en sak…då liksom…(suck) 
försvinner den…” 
Utbildningen genererade till viss del också ny kunskap kring både munhälsa och nya hjälpmedel. En 
reflektion som ytterligare uttrycktes av personalen var att kunskap om vårdtagare, deras tidigare liv och 
vanor, skulle kunna underlätta arbetet med munhälsa och munhygien. ”…dom kanske har haft en 
särskild rutin när de har borstat tänderna…”, ”…vi har ju ingen koll på deras tidigare liv…” Kunskap 
saknades även kring det ekonomiska och tandvårdsrelaterade stöd som finns att tillgå för vårdtagare, 
vilket är något som kommunen ansvarar för att erbjuda vårdtagare som är berättigade.  
 
Organisatoriska förutsättningar 
Organisatoriska förutsättningar inbegriper organisering av det dagliga arbetet i verksamheten där 
rutiner och riktlinjer ingår, förändrade arbetssätt och samarbete mellan personalen. 
 
Organisering av arbetet 
Rutiner och riktlinjer var fortfarande oklara kring munhälsobedömningsinstrumentet ROAG, när och 
hur ofta. 
”Sen ska man göra på nytt, det vet jag inte, när det blir aktuellt…vem bestämmer det...det har jag inte 
riktigt förstått...”. Få vårdtagare kopplade till kontaktmannaskapet ansågs också vara en brist i arbetet 
med detta instrument vilket minskade frekvensen på antalet riskbedömningar som utfördes av ansvarig 
personal. 
”…jag har kanske en utav tre, fyra, fem stycken, så det blir ju inte så ofta…blir ju inte som att…någonting 
man gör dagligen…” 
 
Förändrat arbetssätt 
Alla vårdtagare som var berättigade en riskbedömning erbjöds detta och de som accepterade att 
riskbedömas blev riskbedömda. Rutinen förändrades i arbetet genom att alla ur personalen som 
ansvarade för en vårdtagare som ingick i ROAG fick utföra riskbedömningen.  
”Vi har ju legat efter lite med alla Senior alert bedömningar allmänt, både tryck och näring…”, ” Vi gör 
väl mer…för vi har fyllt i dom här munhälsobedömningarna på dom som vill…vara med…”, ”…vi har kört 
på nu alla, alla har gjort på sina egna…å så har vi gjort munbedömningen på alla från början…” 
 
Samarbete 
Genom att kommunicera per telefon, via personalmöten eller assistera varandra samarbetade 
personalen. Det uttrycktes ett samarbete som var väl utbrett och att viljan var stor till att hjälpa varandra 
på olika sätt. 
”Fråga, ringa när man misstänker något…”, ”...och du fick komma och ta över…” 
 
 

Triangulering 

 
Vid sammanställning genom triangulering (Patton, 1987) av data från Senior alert och mätning av 
baslinje innan förbättringsarbetet påbörjades, kunde det påvisas att det inte förekom något arbete med 
Senior alert innan utbildningssatsningen. Sjuksköterskan som arbetar tillsammans med 
hemtjänstgruppen bekräftade också detta, vilket även tydligt framkom i fokusgruppsintervjun. Efter 
utbildningssatsningen har arbetet med Senior alert och munhälsobedömningar, ROAG-J, genomförts 
vilket statistiken via Senior alert bekräftar. Även resultaten i enkätsvaren bekräftar att arbetet med 
Senior alert och ROAG-J genomförts, vilket också framkommer i fokusgruppsintervjun. Enkäten påvisar 
vikten av kontinuerlig kompetensutveckling för att skapa trygghet i dagliga rutiner kring arbetet med 
munvård. Detta bekräftas av fokusgruppsintervjun, där attityder, kunskapsbehov och organisatoriska 
förutsättningar lyftes fram som viktiga.   
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Sammanfattningsvis visar resultatet från förbättringsarbetet att en ökning i riskbedömningar har skett, 
inkluderat munhälsa, och att ett nytt arbetssätt har skapats gällande Senior alert. Skillnader i ökad eller 
mer kunskap kan också påvisas genom enkätsvaren samt att inställningen varierar hos personalen före 
och efter utbildning.  
 
Sammanfattning från studien och de huvudfynd som observerats är att utbildningssatsningen har 
påverkat personalen genom ökat engagemang i sitt dagliga arbete kring munvård, att samarbetet är 
utbrett och att organisatoriska förutsättningar möjliggör eller inte möjliggör att arbetet kan utföras 
tillfredsställande. 
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Diskussion 

Metod 
 
Valet av studiedesign utgjordes initialt av ”action research” (Fulop, Allen, P, Clarke & Black, 2002) eller 
aktionsforskning (Henricson, 2012). Metoden kunde dock inte användas då involvering i arbetsgruppen 
inte var möjlig på det sätt som kan betecknas som aktionsforskning. Olika försök till att komma nära 
arbetsgruppen gjordes genom att bland annat efterfråga en deltagare till projektgruppen och möjlighet 
till att genomföra en intervju med en av de utsedda Senior alert ombuden, men ingen av förfrågningarna 
möjliggjordes mot bakgrund av omorganisering i verksamheten och hård arbetsbelastning. Likaså 
förfrågan eller snarare ett erbjudande om att vara en resurs och ett nära stöd till personalgruppen under 
våren omöjliggjordes av samma anledningar. Naturligtvis var detta en besvikelse och en analys av vilka 
faktorer som påverkade utgången av detta resultat visar på att organisationer förändras av olika 
anledningar, vilket är en stark faktor att ta hänsyn till vid planering av förbättringsarbete såväl vid 
planering av studie i en organisation. Dock är det omöjligt att förutspå vilka förändringar som kommer 
att ske, men då kan en tidsaspekt vara en faktor att ta hänsyn till. Med andra ord ge utrymme för 
marginaler tidsmässigt i planeringen och därmed säkra för att svårigheter som uppstår kan hanteras 
inom en rimlig tidsram. Lärdomar utifrån vald metod är att en god planering i kombination med en god 
kommunikation samt engagemang är bärande komponenter för att lyckas genomföra ett 
förbättringsarbete eller projekt. Framförallt har det i detta sammanhang framkommit hur viktig 
ledarens roll är – utan tydliga direktiv från närmsta chef eller chef med mandat att ta beslut är det svårt 
att genomföra en förändring i en organisation som kan leda till en förbättring.  
 
Model of improvement (Langley, Nolan, Norman, Provost & Nolan, 1996) ger ett bra stöd och struktur i 
arbetet med förbättringar. Dock kan det vara av allra största vikt att alla involverade i förbättringsarbetet 
är väl insatta med metoden för att den ska fungera optimalt. Med rätt användning är det ett mycket bra 
verktyg att tillgå. Genom rätt användning lämnas lite åt slumpen och en god redovisning av 
arbetsgången kan återges både för berörda i arbetsgruppen eller externa aktörer som har intresse av 
arbetet. Mätningar kan även vara en motivationsfaktor som på ett enkelt och tydligt sätt visar på resultat, 
vilket även var glädjande för personalgruppen att få ta del av. 
 
Metodanalysen genom triangulering valdes för att kunna stärka validitet och reliabilitet men även för 
att underlaget kunde varit mycket större, vilket det inte är mot bakgrund av ovanstående, vilket är en av 
svårigheterna med generaliserbarhet. Oavsett är det svårt att generalisera studien utifrån den unika 
kontext som omringar arbetsplatsen och organisationen, men vissa generella lärdomar kan påvisas som 
att utrymme i planering är av största vikt liksom chefens ledning och stöd samt kontinuerlig 
kompetensutveckling av personalen.   
 
Resultat 
 
Efter utbildningssatsningen ökade riskbedömningarna och faktorer kopplat till detta är, enligt enkäten 
och vad som framkom i fokusgruppen, samarbete och kunskap samt struktur i arbetet vilket skapar en 
ordning och ett nytt beteende vilket även Senge påpekar i sin skrift ”Den femte disciplinen” (2005). När 
några i arbetsgruppen brast i kompetens och kunskap kring riskbedömningar kunde kollegor kontaktas 
som hjälpte till. Även manualen i riskbedömning kring munhälsa användes. Genom ett ”systemtänk”, 
där ingen enskild är ansvarig, där alla bär ansvar och förstärkande och balanserande feedback ges 
främjas drivkraft (Senge, 2005). Faktorer som också förmodligen är starkt påverkande är rutiner och 
riktlinjer inom kommunen som säger att ett visst arbete ska utföras. En annan orsak kan även vara att 
en observation av gruppen över en tid, likt Hawthorne effekten (Hawthorne research, 2018) där 
experiment av produktivitet genomfördes med justering av belysning i en fabrik, oavsett styrka på 
belysningen ökade produktiviteten vilket är effekten av att personalen uppmärksammades. Påpekas kan 
dock att en riskbedömning inte per automatik innebär att en åtgärd sätts in eller att en åtgärdsplan 
upprättas, vilket också resultatet påvisar, vilket var något överraskande. Men, kan en ökad följsamhet 
till användning av ROAG-J och munhälsobedömning leda till en ökning av riskbedömningar ökar också 
förhoppningsvis de åtgärder som krävs och likaså upprättandet av åtgärdsplaner, vilket är nästa steg att 
arbeta vidare med. 
 
För att säkerställa att arbetet inte avstannar, utan fortlöper enligt rådande rutin och riktlinje, krävs en 
organisation som skapar förutsättningar för personalen att kunna utföra sitt dagliga arbete. I 
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förbättringsarbetet valdes delar ut utifrån ett fiskbensdiagram, områden som ansågs kunna påverkas 
under förbättringsarbetet vilka var attityder, kunskap och organisation. Attityderna påverkar arbetet 
och personalens inställning till sitt arbete och likaså påverkas personalen av varandra vilket ytterligare 
kan påvisa vikten av kontinuerlig kompetensutveckling och att det finns ett ledarskap som håller i detta 
samt följer upp/utvärderar. Risken med ett projekt/förbättringsarbete är annars att det enbart blir en 
”skrivbordsprodukt” som inte omsätts i praktiken. 
 
Arbetssättet som gruppen arbetade fram tillsammans med de båda cheferna utvecklades till att 3 
medarbetare utsågs till Senior alert ombud vilka bland annat ansvarar för registreringen i 
kvalitetsregistret. Det beslutades att alla kontaktpersoner genomför en riskbedömning på de personer 
som kontaktpersonerna ansvarar för och det avsattes mer tid, 2 timmar, till förfogande för att kunna 
genomföra en riskbedömning, inkluderat samtliga riskbedömningar inom Senior alert. Förändringarna 
pekar mot en positiv riktning i arbetet med Senior alert, men det framkom också att svårigheterna består 
i att riskbedömningar genomförs så sällan att kunskap riskerar att gå förlorad och arbetet blir 
svårhanterligt. Förslag på att undvika detta är att utse några personer till att genomföra samtliga 
riskbedömningar. Faran med att endast en person blir utsedd är att det blir sårbart, blir personen sjuk 
eller slutar sin anställning förloras kompetensen. Uppföljning/utvärdering är också viktigt och hur 
hållbart detta projekt och förbättringsarbete är över tid är svårt att förutspå, vilket även forskning visar 
(Scheirer, 2013). 
 
Organisatoriskt är det nödvändigt för gruppen att fortsätta utveckla sitt arbete och arbetsmetoder för 
att kunna upprätthålla rutiner och arbeta enligt riktlinjer. Ytterligare kunskap krävs och att gruppen 
tillsammans sätter sig in i dessa rutiner och riktlinjer, vilket också kräver en engagerad chef som också 
håller i uppföljning av arbetet. Ett utökat samarbete med tandvården gagnar verksamheten genom 
professionell och evidensbaserad kunskap vilket är lämpligt i utbildningssammanhang, både vad gäller 
ny kunskap och vidareutbildning, för att personalgruppen ska kunna arbeta evidensbaserat. Likaså 
samverkan med övriga grupper inom hälso- och sjukvårdssektorn både inom kommunen och genom 
externa kanaler såsom sjukhus och vårdcentraler. Alla som arbetar nära den äldre ska kunna larma vid 
eventuell misstanke om ohälsa och rutiner vara tydliga om vem som kontaktas och bär ansvar för att 
den äldre kommer till en tandvårdsklinik om nödvändigt. Dessa rutiner var ej klarlagda vid 
förbättringsarbetets slut. Ett förslag lämnades även över till gruppen om fortsatt arbete, se bilaga.  
 
Kontinuerligt utveckla nya arbetssätt och metoder i samverkan med socialtjänsten är också viktigt då 
det är den myndighet inom kommunen som tar beslut om insatser och åtgärder som påverkar de äldres 
vardag och dagliga rutiner. Utförare av de insatser inom äldreomsorg som kommunen tar beslut om är 
personal bland annat inom hemtjänst men även andra yrkesprofessioner är involverade i arbetet. 
Ytterligare professioner är sjuksköterska och fysioterapeut/sjukgymnast samt arbetsterapeut. Arbetar 
de dessutom inom olika verksamheter och har olika chefer inom kommunen, kan kommunikationen 
liksom samverkan vara svår vilket också projektet eller förbättringsarbetet visade. En nyligen publicerad 
studie (Lindmark, Jansson, Lannering & Johansson, 2018) visar också på vikten av en sjuksköterskas 
dagliga arbete med den äldre inom hemsjukvård, där dagliga kontroller visade sig vara oerhört viktiga 
för att upptäcka problem med munhälsan hos äldre, då kopplingar finns mellan bristande munhälsa och 
nutritionsintag vilket också denna studie visade.  
 
Naturliga plattformar för de olika professionerna att mötas på saknas och inga gemensamma möten 
hölls för att kunna lyfta problematik som uppstod i det dagliga arbetet. Genom att involvera en 
handläggare i projektgruppen tillsammans med en sjuksköterska var förhoppningen om att utveckla 
arbetssätt som kunde lyfta och synliggöra munhälsa samt de problem som kunde uppstå i det dagliga 
arbetet, då olika verksamheter är involverade och hur detta påverkar framförallt vårdtagaren. Både 
sjuksköterskan och handläggaren var mycket nöjda med att få kunskap och insikt om varandras 
verksamheter. Involvering av de äldre är avgörande för vilka insatser som sätts in. Avgörande för att 
samarbetet ska fungera bra mellan den äldre och personalen närmast är att kunskap existerar hos både 
personal och den äldre om varför åtgärder vidtas och vilken positiv effekt dessa insatser väntas ge.  
 
Enligt socialtjänstens nationella värdegrund för äldreomsorgen (SOU, 2012) ska omsorg om äldre 
inriktas på att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Samtidigt ska 
äldreomsorgen värna om och respektera den enskildas rätt till privatliv och kroppslig integritet, 
självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Omsorgen om de äldre kan ibland innebära 
motsättningar både etiskt och moraliskt för personalen, vilket är ett dilemma som måste tas i beaktande 
och arbeta vidare med inom äldreomsorg. Vikten av att arbeta med munhälsa integrerat med övrig 
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hälso- och sjukvård kan även påvisas i studien av Lindmark et al, 2018 där koppling påvisas mellan 
bristande munhälsa och undernäring. Därför är samverkan av största vikt med hälso- och sjukvård både 
inom och utanför kommunen, vilket också innebär samverkan med landstinget/regionen.   
 
Om vi ska se hela samhället som ett system, med de samhällsresurser som står till förfogande, kan det 
även vara en etisk fråga som är svårhanterlig (Senge, 2005), då olika yrkesgrupper förväntas samarbeta 
men lyder under olika lagar som exempelvis socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, vilket även 
detta förbättringsarbete och studie påvisar.  
   

Slutsatser 

Lärdomar av att arbeta med ett förbättringsarbete är att planering är helt avgörande, en god 
kommunikation med berörda parter samt engagemang från berörda parter. Resultatet av 
förbättringsarbetet och studien visar också att samverkan mellan olika vårdgivare, i detta fall tandvård 
och hemsjukvård, är viktig för att förbättra äldre personers tand- och munhälsa. Likaså är det viktigt att 
kontinuerligt arbeta med rutiner och riktlinjer samt uppföljning både på lokal och övergripande nivå, 
inom kommunen och i samarbete med landstinget.  Ytterligare forskning är nödvändig för att studera 
motivationsfaktorer till följsamhet av rutiner och riktlinjer inom tandvård och munhälsa, men också för 
att varje arbetsplats besitter en unik kontext med olika påverkansfaktorer som exempelvis människor 
med olika drivkrafter och utbildningsnivå. Mer forskning är också nödvändig genom användning av   
metoder för systematiskt förbättringsarbete. 
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Bilaga, ROAG-J. 

 Riskbedömning 

 Munhälsa 

  

Enhet:  Personnummer:  Namn:  Datum när åtg planerades:  

  

Revised Oral Assessment Guide – Jönköping (ROAG-J)  

 
 

 

 

 

 

Nationella kvalitetsregistret Senior alert är framtaget av utvecklingsenheten Qulturum, Region Jönköpings län  
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Version 1  

  Planerade och pågående förebyggande åtgärder    

  

Munhälsa     

Enhet:  Personnummer:  Namn:  Datum när åtg planerades:  

     

Munhälsa    
Om bedömning med ROAG-J ger symptom grad 2 eller 3 inom respektive område åtgärdas detta av personal på 
enheten.  
Exempel: om 2:a eller 3:a på läppar respektive tunga – välj åtgärder för läppar och tunga. Vid 3:or ska dessutom 
kontakt/remiss tas med tandläkare.  
  

 
ROAG samt åtgärdsförslag vid symptom grad 2 är kompletterade/modifierade av leg tandläkare Monica Nordling och leg 
tandhygienist Eva Herremo Folktandvården, Landstinget i Jönköpings län 2011. Benämns ROAG-J. Nationella kvalitetsregistret 
Senior alert är framtaget av utvecklingsenheten Qulturum, Region Jönköpings län  
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Bilaga, Ishikawadiagram, orsaks-verkan diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsproblem 
 

ROAG-J 

Kunskap 
Tid Organisation 

Tidsbrist 
Ansvarig för registrering 

Ansvarig uppföljning 

Munhälsa 

ROAG 

Ansvarskänsla 

Ingår i arbetsuppgifter Obehagligt 

Integritetskränkande 

Engagemang Attityd 
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Bilaga, PDSA hjul 1 

Enligt förbättringsmodell ”Model for improvement” (Langley, Nolan, Norman, Provost & Nolan, 1996) 

består modden av två delar där den ena delen består av att besvara tre grundläggande frågor för att 

klargöra en testmetod och den andra delen utgör själva testet genom metoden ”plan, do, study, act 

(PDSA)” (Quality by Design) eller planera, göra, studera, lära (PGSA) vilket även kallas PDSA eller 

PGSA hjul. 

I den första delen består de grundläggande frågorna, för att klargöra testet, av följande: 

1) Mål. Vad vill vi uppnå? Sätta upp ett klart mål med specifikt mätbara punkter. 

2) Mätningar. Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Kvalitativa och kvantitativa 

mätningar understödjer en verklig förbättring genom framsteg och utveckling av förändringar 

som leder mot målet. 

3) Förändringar. Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar? Vi måste skapa ett 

budskap om vad vi tror vi kan förändra och som leder till en förbättring. Den här 

förändringsidén återspeglar vår hypotes om orsak och effekt.  

 

Den andra delen består av testet PDSA. Genom att använda sig av modellen inklusive metoden PDSA 

kan en organisation på ett systematiskt sätt grundligt planera och testa en förändring och genomföra 

förbättringar. 

Svar på de tre grundläggande frågorna: 

1) Mål- SMART.  

- Specifikt: Ökad kunskap kring munvård kopplat till munhälsa samt verktyget ROAG ger 

ett bra stöd i det dagliga arbetet och kan skapa nya arbetssätt för personalgruppen som arbetar 

inom hemtjänst i kommunen. 

- Mätbart: Andel deltagare av totalt antalet anställda, ca 25 personer. Av personalen ska 

90% genomgått utbildning i munvård och munhälsa.  

- Accepterat: Är efterfrågat av personal generellt – mer kunskap om munvård/munhälsa. 

Verktyget ROAG används ej och läggs in i utbildningssessionen som en repetition, utbildning 

av personal genomfördes under år 2015. 

- Realistiskt: Är realistiskt. Målet är 100% men på grund av förmodat bortfall genom 

oförutsedda händelser som tex sjukdom/vård av barn/avsaknad av vikarie är 90 % mer 

realistiskt. 

- Tidsatt: Utbildning av personal sker under månaden november 2017 samt januari 2018.   

2) Mätningar. Kvantitativt genom antal deltagare och genom enkät innan och efter 

utbildningsinsats. Ger en baslinjemätning (baseline) innan utbildningsinsats. Efter genomförd 

utbildning kan enkäten påvisa en mätbar effekt av kunskap och attityd gällande 

munvård/munhälsa och verktyget ROAG. 

3) Utbildningssatsning möjliggör en ökad medvetenhet och kunskapsnivå kring munvård kopplat 

till munhälsa och verktyget ROAG vilket därmed kan utgöra ett bra stöd i det dagliga arbetet 

för personal närmast kund eller patient. Nya arbetssätt utvecklas och effekt på längre sikt 

leder till bättre munhälsa hos äldre människor.  

 

 

PDSA hjul nr 2 inbegriper kontinuerlig och årlig munvårdsutbildning vid ett flertal tillfällen förlagda 

vår och höst. Gäller för personal som är nyanställd, behöver repetition eller som har missat tidigare 

tillfällen. 
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PDSA 1 (Nelson et. al., 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANERA 

• UTBILDNING kring munvård/munhälsa + ROAG 

• ORGANISERAD, med flertal kurstillfällen vilket 

ökar möjligheterna att delta = högre deltagarantal. 

• FÖRELÄSARE, Oral Care samt utvecklingsledare/ 

projektledare, målgrupp HEMTJÄNSTPERSONAL 

FRÅN EN SPECIFIK ENHET, chefen bokar 

personalen via nätet, UTBILDNING UNDER NOV 

2017+JAN 2018. 

GÖRA 
• GENOMFÖR, varje ti/to start 7/11 2017. 

• DOKUMENTERA PROBLEM, svårt för 

föreläsare med tidshållning 

• OVÄNTADE OBSERVATIONER 
- flertalet deltagare/kurstillfälle uteblir  

- svårt att få igång diskussioner 

• PÅBÖRJA SAMMANSTÄLLNING, antalet 

deltagare registreras vid varje kurstillfälle och 

sammanställning skickas till ansvarig närmsta 

chef.  

STUDERA 

• SAMMANSTÄLL OCH SUMMERA 

RESULTAT, målet med antalet 

deltagare har uppnåtts vilket är 

tillfredställande och över förväntan.  

• SUMMERA LÄRDOMAR, fika är 

viktigt, mjuk kaka. Positivt också med 

”Goodie bag” med munvårdsprodukter. 

AGERA 
• VILKA FÖRÄNDRINGAR SKA 

GENOMFÖRAS? Viktigt att hålla 

tidsangivelser. Lägga upp ett schema med 

färre kurstillfällen i tidigt skede, minst 

12v före första kurstillfället. En särskild 

person ansvarar för att hålla kontakten 

med föreläsare och boka upp 

kurstillfällen. Ska ROAG-J ingå som 

kursmoment? 

• NÄSTA HJUL, kontinuerliga och årliga 

kurstillfällen. 
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Bilaga, Enkät 

Enkät kunskap och attityder till munhälsa 
Munvård/stöd inom omvårdnaden (1) / (2) 

 
 

1. Hur länge har du i din yrkesverksamhet arbetat med äldre - antal år? 

 ❑ <1 år ❑ 1-5 år ❑ 6-10 år ❑ 11-20 år ❑ >20 år 

 

2. Nuvarande anställning inom omvårdnaden? 

❑ Omsorgspersonal, särskilt boende för äldre 

❑ Omsorgspersonal, hemvård 

❑ MAS  

❑ Biståndshandläggare  

❑ Enhetschef  

❑ Annan legitimerad personal - vilken kategori?_______________________ 

❑ Annan yrkesgrupp - vilken?____________________________ 

 

3. Har du fått utbildning i munhälsa, munvård och tandvårdsstöd? (Här kan du sätta flera 
kryss.) 

❑ Nej 

❑ Ja, i min grundutbildning 

❑ Ja, i vidareutbildning 

❑ Ja, på min arbetsplats 

❑ Ja, i annat sammanhang - vilket?_________________________________ 

 

4. Tycker du att du har den kunskap som krävs för att du skall kunna genomföra munvård på 
de vårdtagare som behöver hjälp?  

 ❑ Inte alls  ❑ Lite ❑ Delvis ❑ Ganska mycket ❑ Helt och hållet ❑ Inte relevant i 

mitt fall 
 

5. Hur skulle du beskriva munvårdsarbetet? 

 Inte alls Lite Delvis Ganska mycket Helt och hållet 

Obehagligt       

Innebär ett personligt 
intrång 

     

Något som måste göras      

Tillhör god omvårdnad      

 

6. Om vårdtagaren säger nej eller är avvisande till munvård, skall man då ändå genomföra 
munvård?  
(Här kan du sätta flera kryss.) 

❑ Ja, man kan övertala vårdtagaren 

❑ Ja, viss mått av milt tvång är tillåtet  

❑ Ja, om vårdtagaren lider av demenssjukdom 

❑ Ja, om vårdtagaren har dåliga tänder 

❑ Ja, om vårdtagaren har dålig andedräkt 

❑ Nej, vårdtagaren bestämmer 
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7. Arbetar du med Senior Alert? 

 ❑ Ja ❑ Nej ❑ Känner ej till ❑ Inte relevant i mitt fall 

 

8. Har du fått ROAG-utbildning? 

 ❑ Ja ❑ Nej ❑ Känner ej till  ❑ Inte relevant i mitt fall 
 

9. Hur ofta tycker du att en vårdtagare bör få munvård i genomsnitt? 

 ❑ Mer än 2 ggr/dag  ❑ 2 ggr/dag ❑ 1 ggn/dag ❑ Mindre ofta 

 

10. Hur ofta tycker du att en vårdtagare bör få munvård i genomsnitt? 

 ❑ Mer än 2 ggr/dag  ❑ 2 ggr/dag ❑ 1 ggn/dag ❑ Mindre ofta 

 

Här kommer några påståenden. Ange i vilken grad du håller med om dessa. 
 

 
Håller 

helt med 

Håller 
delvis 
med 

Vet ej, 
tveksam 

Håller 
delvis 

inte med 

Håller 
inte alls 

med 

11. Jag tror att vårdtagarna själva talar om när de 
behöver munvårdshjälp 

     

12. Jag tror att fluorpreparat passar bäst till barn 

     

13. Bara tandläkaren/tandhygienisten kan 
förhindra hål och tandlossning  

     

14. Det går inte att förhindra att sjukdom och 
mediciner förstör tänderna 

     

15. Även om man tar väl hand om sina tänder 
kommer de att ramla ut när man blir äldre 

     

16. Jag tror att våra vårdtagare önskar att jag 
erbjuder munvårdshjälp 

     

17. Om jag hade kunskap om tandsjukdomar 
skulle jag kunna utföra bättre munvård  

     

18. Om tandköttet blöder vid tandborstning 
betyder detta att man bör sluta borsta 
tänderna 

     

19. Om man har dålig munhälsa så kan det 
påverka den allmänna hälsan 

     

 
 
Inom tandvården är patientens kostnader för tandvård reglerade av olika system/regelverk –  
inte minst gäller detta de sjuka äldre. 
 

20. Känner du till begreppen: Inte alls Lite Delvis 
Ganska 
mycket 

Helt och 
hållet 

Intyg om Nödvändig tandvård      
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F-tandvård      

Uppsökande verksamhet/munhälso-bedömning      

 

21. Vet du vart du kan vända dig för att få hjälp med frågor kring tandvårdens regelverk vad 
gäller äldre personer? 

 ❑ Nej ❑ Ja ❑ Inte relevant/kan regelverket 

 
Om ja – var skulle du söka hjälpen?___________________________________________ 
 

Slutligen några frågor till dig som hjälper till med munvård i ditt 
yrkesutövande: 
 
 

22. Tycker du att munvården fungerar bra på din arbetsplats? 

 ❑ Nej, inte alls  ❑ Inte särskilt bra ❑ Någorlunda bra ❑ Ja, absolut 

 
 

23. Är du nöjd med resultatet av den munvård du genomför? 

 ❑ Aldrig  ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ofta ❑ Alltid 

 
 

24. Hur ofta händer det att vårdtagarna motsätter sig munvård? 

 ❑ Aldrig  ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ofta ❑ Alltid 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 
Har du några ytterligare kommentarer kring munhälsa, munvård och 
tandvårdsstöd för äldre personer så tar vi tacksamt emot dessa! 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………................... 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………................... 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga, Intervjuguide fokusgruppsintervju. 

  
Semistrukturerad fokusgruppsintervju Hemtjänstenhet 2018-02-14 
 
Moderator roll:  
Engagerad och objektiv, visa värme, medkänsla, empati och förståelse. 

• Följa upp spår som deltagare varit inne på men ej djupt. 

• Föra tillbaka samtal till givet ämne 

• Ställa frågor om diskussionen avstannat 

• Ställa fråga som ej kommit upp i diskussion 

 

Upplägg: 

• 60 min, deltagande frivilligt och avidentifierat, ok att spela in? 

• Sammanställning skickas skriftligt till deltagare för godkännande och synpunkter. 

• Ämne Upplevelse av Munhälsa/munvård kopplat till Munvårdsutbildning, öppen diskussion, 

ställningstagande kommer ej att göras och ej expert inom området. 

• Starta bandspelare. 

Deltagare 
Namn: 
Ålder: 
Kön: 
Antal års erfarenhet inom hemtjänst: 
 
Frågor: 

1) Vad tänker ni på när ni hör ordet munhälsa/munvård? 

2) Hur upplevde ni Munvårdsutbildningen? 

3) Upplevelser av Munvårdsutbildningen – hur kan en utbildning i munvård/munhälsa leda 

till bättre munvård/munhälsa för äldre? 

4) Hur (Varför) kan en kurs/utbildning leda till att få bättre kunskap? 

5) Har arbetet kring munhälsa/munvård efter Munvårdsutbildningen förändrats? 

(bättre/sämre, mer munvård/mindre, lättare/svårare) 

6) Ser ni några hinder/möjligheter i er arbetssituation för att på bästa sätt ta hand om äldres 

munhälsa/munvård? 

7) Har arbetet med ROAG förändrats efter Munvårdsutbildningen? 

8) Har uppmärksamheten/medvetenheten blivit större kring munvård hos äldre? 

9) Nödvändig tandvård, munhälsobedömning inom N-tdv 

10) Övrigt 
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Bilaga, Förbättringsförslag för fortsatt arbete 
med munhälsa  

 
Möte 2018-01-26 enhetschefer hemtjänst och tandhygienist/projektledare Pernilla Johansson: 
 
 

1) Tandvårdskontakt/tandvårdsklinik, kontaktpersonerna efterfrågar info från sina respektive 

kunder, specifikt de med beslut ”övre hygien” – detta skrivs in i genomförandeplan av 

kontaktpersonen och respektive chef skriver in i Pro Capita under rubrik ”Tandvårdskontakt”. 

2) Nödvändig tandvård, kontaktpersonerna ser över sin grupp med kunder för att undersöka 

möjligheten för att bli berättigad till Nödvändig tandvård (N-tdv) – det finns 4 olika kategorier, 

citerar en presentation av Region Halland: 

 
• N1 – Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt § 18 första stycket hälso- och 
sjukvårdslagen (särskilt boende) 
• N2 – Personer som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Tillfälliga sjukvårdsinsatser i 
hemmet tex efter sjukhusvistelse omfattas inte. Personer som bara har hjälp med att städa och handla 
är inte berättigade. 
• N3 – Personer som omfattas av lagen (1993:387) om Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Bedömningen är inte kopplad till vård- och omsorgsbehov. 
• N4 – Personer som är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård och omsorg som 
personerna som omfattas av kategorierna N1-N2. De som trots stora handikapp och svår sjukdom klarar 
sig med liten eller ingen hjälp av kommun och landsting/region med hjälp av anhörigas insats har rätt 
till det särskilda stödet. 
 
Tänker att grupp N2 och N4 gäller ordinärt boende och ni kan säkert bättre än jag avgöra vilka som faller 
under dessa kategorier, omsorgshandläggaren kan också vara till hjälp – både med bedömning och att 
framförallt skriva en ansökan. 
 

3) Munhälsobedömning, uppmuntra kunderna till att tacka ja till munhälsobedömning som Oral 

Care utför – erbjuds årligen till alla som har Nödvändig tandvård, kostar ingenting och innebär 

inga förpliktelser gentemot Oral Care. 

 

4) ROAG – kontaktpersonerna undersöker om alla som är inskrivna i hemsjukvård har fått 

munhälsobedömning, gäller nya kunder inom 2 veckor, eller årlig uppföljning samt vid behov 

(avvikande beteende tex matvägran, viktnedgång etc.) 

 

5) Munhälsoambassadörer i varje hemtjänstenhet som kontaktperson gentemot Oral Care – 

Senior Alert ansvariga lämpliga. 

 


