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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ökad medellivslängd och förbättrad tandhälsa har medfört att allt fler tänder 

behålls upp i hög ålder, ofta med avancerade protetiska konstruktioner, vilket medför högre 

krav och större behov av munvård. Trots detta finns en begränsad kunskap om 

omsorgsberoendes munhälsa och det finns ett stort behov av att kunna ge denna grupp rätt 

insatser och åtgärder när det gäller mun- och tandvård.  

Syfte: Syftet med studien var att med användning av munbedömningsinstrumentet ROAG-J, 

kartlägga förekomst av munproblem och planerade åtgärder mot dessa hos omsorgsberoende 

äldre i Skåne län.   

Metod: Studien utfördes med en kvantitativ ansats, designen var icke-experimentell och data 

kring identifierade munproblem och planerade åtgärder samlades in retrospektivt från det 

nationella kvalitetsregistret Senior alert mellan perioden 2014-07-01- 2015-06-30.  

Resultat: Riskbedömning med användning av munbedömningsinstrumentet ROAG-J från 

Senior alert gjordes på 2567 individer, 65 år och äldre i Skåne under studieperioden. De 

identifierade munproblemen varierande i omfattning mellan 12,0% till 43,2%. De vanligaste 

problemen fanns i kategorin ”Tänder”, vilket indikerar en bristande munhygien och trasiga 

tänder. På samtliga individer i studien planerades minst en åtgärd utföras.   

Slutsats: Resultatet indikerar att munvård behöver bli en högre prioriterad uppgift vid 

omvårdnad av omsorgsberoende äldre. Munproblem var vanligt förekommande i gruppen och 

de planerade åtgärderna tycktes inte vara tillräckliga i omfattning utifrån de munproblem som 

identifierades.  
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Mouth assessment and planned actions against oral problems 

performed on elderly in need of care  

- A register study 

 

SUMMARY  

Background: Increased life expectancy and improved dental health means that more teeth are 

retained into old age, often with advanced prosthetic constructions, which entails greater 

demands and need for oral care. Despite this, there is a limited knowledge of oral health care 

among elderly in need of care and there is a great need to be able to give this group the right 

actions and measures when it comes to oral health care. 

Objective: The aim of this study was to describe the prevalence of and planned actions 

against oral problems among elderly in need of care in the Swedish region of Skåne, using the 

mouth assessment instrument ROAG-J.  

Method: The study was conducted with a quantitative approach, the design was non-

experimental and data about identified oral problems and planned measures were collected 

retrospectively from the national registry Senior alert between 2014-07-01- 2015-06-30. 

Results: In total 2567 individuals aged 65 or older were assessed during the study period, 

using the ROAG-J assessment tool from Senior alert. The variation in identified oral health 

problems was between 12,0 % to 43.2 %. The most frequent category was that of "Teeth", 

indicating a lack of oral hygiene and broken teeth. At least one action was planned to be 

performed on all of the individuals in the study.  

Conclusion: The result indicate that oral care needs to be a higher priority among elderly in 

need of care. Oral problems were common within the group and the planned measures did not 

seem to be sufficient enough.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Äldre 

Medellivslängden ökar i såväl Sverige som övriga världen, vilket medför en ökad tillväxt av 

antalet äldre i befolkningen. Idag finns det över 900 miljoner människor i världen som är 60 

år eller äldre, vilket motsvarar 12% av den totala populationen, och siffran förväntas mer än 

fördubblas till år 2050. De individer som är 80 år eller äldre förväntas vidare tredubblas från 

125 miljoner år 2015 till 434 miljoner år 2050 (Grytten & Holst, 2012; United Nations 

Population Division, 2015). I Sverige, 2014, var nästan var femte person 65 år eller äldre och 

2060 beräknas var fjärde person vara i dessa åldrar. År 2014 var medellivslängden i Sverige 

84 år för kvinnor och drygt 80 år för män. Fram till år 2060 beräknas den öka till 89 år för 

kvinnor och nästan 87 år för män (Statistiska centralbyrån, 2015). I de flesta 

utvecklingsländerna har den kronologiska åldern 65 år accepterats som definition för äldre 

personer. Den kronologiska åldern har vidare kategoriseras i undergrupper så som ”yngre 

äldre” och ”äldre äldre”, då det bland gruppen äldre finns en stor funktionell och hälsomässig 

variation (WHO, 1996). För detta saknas emellertid en entydig definition. Enligt WHO är 

personer mellan 65-79 år ”yngre äldre”, medan personer från 80 års ålder kallas ”äldre äldre”. 

I vissa av Socialstyrelsens rapporter återkommer WHO:s definition samtidigt som de 

använder ytterligare en definition i andra rapporter, där ”yngre äldre” är mellan 65-85 år och 

”äldre äldre” från 86 års ålder (Socialstyrelsen, 2008). En annan definition delar vidare in 

gruppen äldre i tre subgrupper, där personer mellan 65-74 år är “yngre äldre”, individer 75-84 

år är ”äldre äldre” samt individer 85 år och äldre tillhör de “äldsta äldre” (Razak et al., 2014). 

I denna studie definieras ”yngre äldre” som individer mellan 65-85 år, medan ”äldre äldre” 

definierats som 86 år eller äldre. 

 

Denna åldrande befolkning medför utmaningar för samhället då gruppen tillhör de som är 

mest mottaglig för sjukdom. I takt med att antalet äldre blir allt fler ökar därmed även antalet 

äldre som är i behov av omsorg och omvårdnad (Christensen et al., 2009; Lennartsson & 

Heimerson, 2009; Socialstyrelsen, 2015). Bland de allra äldsta blir antalet personer med 

beviljat omfattande stöd i ordinärt- eller inom särskilt boende allt fler (Socialstyrelsen, 

2015a). Under 2012 bodde ungefär 14% av personerna i åldersgruppen 65 år eller äldre 

permanent på särskilt boende eller var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, vilket 

motsvarade ungefär en kvarts miljon personer och cirka 5% av den totala befolkningen. I 
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åldersgruppen 80 år och äldre var det cirka 38% som bodde permanent i särskilt boende eller 

var beviljade hemtjänst i det egna boendet, varav mer än hälften, 69%, var kvinnor. Antalet 

platser på särskilt boende minskar, medan utökat stöd av hemtjänst i det ordinära boendet blir 

allt vanligare. Enligt Socialstyrelsens mätningar från 2012, bland personer 65 år och äldre i 

Skåne län, bodde 9937 personer permanent inom särskilt boende och 21611 personer i 

ordinärt bonde med hemtjänst. Av dessa sistnämnda hade 10377 utökat stöd med service och 

personlig omvårdad (Socialstyrelsen, 2013). Bland det äldre skiljer det sig i vilken 

utsträckning stöd och hjälp behövs. Den äldre människan kan vara oberoende, skör eller 

beroende. En äldre individ som självständigt klarar av sin dagliga tillvaro utan andras stöd 

och hjälp, räknas som oberoende äldre. Sköra äldre innebär en period av att successivt bli allt 

mer beroende av andra för att klara av den dagliga tillvaron. Individer som helt eller delvis är 

beroende av hjälpinsatser och stöd från andra ingår under gruppen beroende äldre. 

Övergången från oberoende till skör, och sedan från skör till beroende, kan ta många år, men 

med ökad ålder är risken större att bli skör (Hagman- Gustavsson et al., 2008; Holmén et al., 

2012; Sjöberg et al., 2012; Tronje et al., 2013).   

 

Ett försämrat immunförsvar är en av många fysiologiska förändringar vid åldrandet och risken 

för systematiska sjukdomar ökar (Saarela et al., 2013; WHO, 2006). Åldrandet är också 

förknippat med försämrad medvetenhet och uppfattningsförmåga samt minskad motorik och 

ökad användning av läkemedel (Kiyak et al., 1998; Saarela et al., 2013; Strömberg et al. 

2012). Nedsatt salivsekretion är en vanlig biverkning av medicinering och är ofta 

förekommande hos äldre individer. Systemiska sjukdomar och behandling av dessa kan 

påverka nutrition, talförmåga och det orala hälsotillståndet hos äldre och innebära att 

individens livskvalitet försämras (Andersson et al., 2002a). Det orala hälsotillståndet kan ha 

en stor inverkan på livskvaliteten bland äldre, där bland annat funktionella parametrar såsom 

frånvaro av smärta och obehag inkluderas, men också psykologiska och sociala aspekter som 

exempelvis utseende och kommunikation (Kiyak, 2000; Nitschke & Müller, 2004; WHO 

2006).  Oral hälsa är grundläggande för den allmänna hälsan och det finns en koppling mellan 

den oral och allmänna hälsan, vilken är särskilt uttalat bland äldre individer (WHO, 2006).  
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1.2 Oral hälsa 

 Ökad medellivslängd och förbättrad tandhälsa under de senaste decennierna har medfört att 

allt fler behåller sina egna tänder i hög ålder, ofta med avancerade protetiska konstruktioner i 

form av kronor, broar och implantat (Norderyd et al., 2015; SOU 2015:76; Wårdh et al., 

2012). De senaste mätningarna från den epidemiologiska studien i Jönköping, visade 2013 att 

60-åringarna nästintill hade en komplett tanduppsättning samt att medelvärdet för antal tänder 

i åldersgrupperna 70 och 80 år var 22,5 respektive 21,1 (Norderyd et al., 2015). Ett ökat antal 

kvarvarande tänder samt kompletterande protetiska ersättningar hos äldre, medför högre krav 

och större behov av munvård samt en större efterfrågan på tandvård med ökat fokus på 

förebyggande åtgärder (Saunders & Meyerowitz, 2005; SOU 2015:76; Wårdh et al, 2000; 

Socialstyrelsen, 2015). Med stigande ålder ökar risken för orala sjukdomar och symptom, 

exempelvis karies, parodontit och muntorrhet, vilket beror på olika riskfaktorer så som 

allmänna sjukdomar, funktionsnedsättningar och medicinering (Murray Thomson, 2014; 

WHO, 2006). Funktionsnedsättningar kan försämra äldre individers förmåga till en adekvat 

munhygien, vilket kan leda till en ökad förekomst av orala sjukdomar (Saarela et al., 2013). 

Risken för att utveckla orala sjukdomar ökar också vid nedsatt salivsekretion (Amerongen et 

al., 2002; Gookizadeh et al., 2012). En god munhygien kan förebygga de vanligaste orala 

sjukdomarna karies, gingivit och parodontit (Selwitz et al., 2007; Kim et al., 2013; WHO 

2006). 

 

Bristande munhygien har i sin tur en negativ inverkan på den allmänna hälsan och därmed 

livskvaliteten hos äldre (Wårdh et al., 2012). Alltmer klinisk forskning redovisar att det finns 

samband mellan bristande munhälsa och allmänsjukdomar hos äldre och medicinskt 

försvagade personer (Azarpazhooh & Leake, 2006; Sjögren et al., 2008). Parodontit har bland 

annat ett samband med en ökad risk för diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt minskad 

livskvalitet och även livslängd (Andersson et al., 2002b; Gonsalves et al., 2008; LaMonte et 

al., 2012). Ett samband finns också mellan bristande munhygien och luftvägsinfektioner och 

aspirationspneumoni hos äldre och medicinskt försvagade personer (Sjögren, 2009; Sjögren et 

al., 2008). Ett försämrat tandstatus kan också bidra till smärta och försvårade sociala 

relationer. Det kan även medföra svårigheter med att tugga och svälja mat, vilket i sin tur kan 

medföra att kosten blir mer lättuggad och mindre näringsrik med undernäring som följd 

(Andersson et al., 2002b; MCGrath & Bedi, 1999).  
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Många äldre med omsorgsbehov behöver således hjälp med sin munvård, vilken är en del i 

den övriga personliga hygienen. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd, gällande grundläggande 

kunskaper hos personal som arbetar inom socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12), 

bör personalen ha grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om personlig hygien, till 

vilket munvård ingår (Socialstyrelsen, 2015; SOSFS 2011:12). Det har utvecklats ett 

standardiserat mätinstrument för att bedöma munhälsa Revised Oral Assessment Guide, 

ROAG (Andersson et al., 2002a). ROAG används idag av omsorgspersonal som ett verktyg 

för att undersöka och upptäcka ohälsa i munhålan bland omsorgsberoende äldre samt för att 

avgöra deras eventuella behov av förbättrad munhygien eller tandvård (Senior alert, 2014a; 

Senior alert, 2014c). Detta har sin tur vidareutvecklats Revised Oral Assessment Guide – 

Jönköping, ROAG-J, vilket är ROAG kompletterat med förslag på förebyggande åtgärder 

som vård- och omsorgspersonal själva kan utföra (Senior alert, 2014a; Senior alert, 2014c; 

Senior alert, 2015). 

 

Trots att munvård är en del av den övriga personlig hygienen, är detta något som ofta 

prioriteras lågt och är ett förbisett område. Studier har visat att omvårdnadspersonalens 

kunskap om och utförandet av munvård på omsorgsberoende äldre är bristande samt att 

omvårdnadspersonalen ofta upplever munvård som en svår arbetsuppgift (Wård et al., 2000; 

Wårdh et al., 2012; Lindqvist, 2013). I några studier har vårdtagares avsaknad av intresse 

samt motvilja också visats vara ett hinder för att få tillträde att utföra munvård (Wårdh et al., 

1997; Lindqvist et al., 2013). Utifrån befintlig forskning har Socialstyrelsen nyligen (2015a)  

presenterat att den dagliga munhälsovården inom äldreomsorgen måste förbättras. Resultaten 

visar att det saknas underlag gällande effekten av munhygienåtgärder utförda av vårdpersonal 

inom äldreomsorgen. Det finns därför ett behov av studier som kan visa vilken effekt 

interventioner, utförda av vårdpersonal, kan få på bland annat orala sjukdomar, nutrition och 

livskvalitet bland äldre (Socialstyrelsen 2015a).  

 

1. 3 Problemformulering  

Trots att munhygienen är en viktig del i omvårdnaden av äldre, är den ofta eftersatt och 

behöver således bli en högre prioriterad uppgift. Enligt World Health Organization (WHO) 

bör en bristande munhälsa hos äldre ses som en viktig allmän hälsofråga (Petersen, 2003). Det 

finns en begränsad kunskap om omsorgsberoende munhälsa och det finns ett stort behov av 
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att kunna ge denna grupp rätt insatser och åtgärder när det gäller mun- och tandvård 

(Anderson et al., 2002a; Lennartsson & Heimerson, 2009; SOU 2015:76; Socialstyrelsen, 

2015a; Wårdh et al., 2000).  

 

2. SYFTE  

Syftet med studien var att med användning av munbedömningsinstrumentet ROAG-J, 

kartlägga förekomst av munproblem och planerade åtgärder mot dessa hos omsorgsberoende 

äldre i Skåne län.  

 

2.1 Frågeställningar  

- Hur stor andel individer 65 år och äldre, som har kontakt med vård eller omsorg, erhöll 

munbedömningar inom Senior alert i Skåne län under en ettårsperiod? 

- Vilka identifierade munproblem fanns bland dessa individer?  

- Vilka åtgärder mot munproblem har planerats utifrån riskbedömningarna under perioden? 

- Fanns det skillnader i identifierade munproblem, utifrån normalt respektive förändrat status, 

vad gäller kön- och åldersfördelning? 

 

3. MATERIAL OCH METOD  

3.1 Design   

Studien har utförts med en kvantitativ ansats, designen är icke-experimentell och data 

samlades in retrospektivt (Billhult & Gunnarsson, 2012). All data har hämtats från det 

nationella Kvalitetsregistret Senior alert under mars 2016 (Senior alert, 2014a & 2015).   

 

3.2 Urval 

Urvalet bestod av registerdata från samtliga individer i Skåne län, 65 år och äldre, som blivit 

riskbedömda med munbedömningsinstrumentet ROAG-J från Senior alert under perioden 

2014-07-01- 2015-06-30. Yngre individer än 65 år, som var i behov av vård, omsorg och 

service och blivit riskbedömda med munbedömningsinstrumentet ROAG-J under perioden, 

exkluderades således ur studien. På en del av individerna som inkluderades i studien hade det 
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utförts flera munhälsobedömningar under perioden 2014-07-01- 2015-06-30. Endast den 

första munhälsobedömningen på samtliga inkluderades i studien.  

 

3.3 Datainsamling 

All data till studien erhölls från det nationella kvalitetsregistret Senior alert efter kontakt med 

den nationella registerhållaren. Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för att förbättra 

och säkra kvaliteten i omsorgen och vården av äldre. I registret registreras riskbedömningar, 

insatta åtgärder mot ohälsa och uppföljningar för individer 65 år och äldre som får vård och 

omsorg. Omvårdnadspersonal bedömer risken för inkontinens, undernäring, fall, trycksår och 

ohälsa i munnen. Det instrument som används vid bedömning av munhålan är ROAG-J 

(Senior alert, 2014a; Senior alert, 2014c).  

 

Ansökan med förfrågan gällande utlämning av data skickades till Senior alert, tillsammans 

med en projektplan och variabellista (Bilaga 1, 2). Efter godkännande levererades önskad data 

avidentifierat från registerhållaren. Data som erhölls från registret är riskbedömningar och 

planerade åtgärder registrerade utifrån Senior alerts riskbedömningsinstrument ROAG-J för 

bedömning av munhälsa, bland individer 65 år och äldre i Skåne län under perioden 2014-07-

01 – 2015-06-30 (Bilaga 3). Även data för kön och ålder var inkluderade. Variablerna 

levererades i en Excelfil.   

 

3.3.1 Datainsamlingsinstrument  

ROAG innefattar munbedömning utifrån åtta kategorier: röst, läppar, munslemhinnor, tunga, 

tandkött, tänder/proteser, saliv och sväljförmåga (Bilaga 3, 4). Varje kategori beskrivs och 

bedöms med en skala från ett till tre, där ett innebär ett friskt eller normalt tillstånd. En tvåa 

innebär en måttlig avvikelse, som kan hanteras med hjälp av omvårdnadspersonalen själva, 

och tre innebär svårare avvikelser som ska resultera i kontakt med tandläkare eller läkare 

(Andersson, 2013; Andersson, et al., 2002a; Senior alert, 2014a) (Bilaga 4). Om minst en tvåa 

eller trea förekommit i bedömningen, innebär detta att munhälsan bedömas vara nedsatt i 

studien, i enlighet med Senior alerts bedömning som finns beskriven i manualen för 

munvårdsåtgärder (Senior alert, 2014b). Vad gäller instrumentens reliabilitet och validitet, har 

det visats vara ett användbart verktyg vid klinisk bedömning av äldres munhälsa (Anderson, 
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2013; Andersson et al., 2002a; Tulio F. Ribeiro, Ferreira, Vargas, & Ferreira, 2014). I studien 

av Andersson et al (2002a) analyserades överenstämmelsen, interbedömarreliabiliteten, av 

munbedömningar med ROAG, på en vårdavdelning för geriatrisk rehabilitering, mellan en 

legitimerad tandhygienist och sjuksköterska med användning av Cohens kappa (Landis & 

Koch, 1977). Resultatet av studien visade att det fanns måttlig till god överenstämmelse av 

majoriteten munbedömningar mellan vårdprofessionerna (Andersson et al., 2002a).  

 

3.4 Statistisk bearbetning  

Data från det nationella kvalitetsregistret bearbetades och sorterades per individ i Microsoft 

Excel och fördes sedan över i statistikprogrammet IBM SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences, IBM Corp, Armonk, New York, USA) version 22.0 för databearbetning. 

Resultatet presenteras med deskriptiv och analytisk statistik. I den deskriptiva delen av 

resultatet beskrivs deltagarna i antal och procent utifrån munbedömningar, boendeform, ålder, 

kön och planerade åtgärder enligt ROAG-J. Den deskriptiva statistiken för munbedömning 

redovisas med samtliga graderingar i ROAG-J (Grad 0-3) (Tabell 1).  

 

I den analytiska delen av arbetet presenteras munbedömningarna i jämförelse med kön och 

åldersfördelning, för detta användes Fisher´s exact test. Innan materialet analyserades, vad 

gäller identifierade munproblem, uteslöts samtliga Grad 0 med innebörd ”ej aktuellt att 

bedöma” samt ”har inget tandkött/egna tänder/protes”. Dessa utgick ur analysen och 

markerades som ”missing”, då de inte gick att bedöma. ROAG:s Grad 1 bedöms som 

”Normalt tillstånd” och kategoriserades med Grad 1. ROAG:s Grad 2 och Grad 3 slogs 

samman och bedömdes som ett ”Förändrat tillstånd” och kategoriserades med Grad 2. 

Åldersfördelningen kategoriserades enligt följande ”yngre äldre” och ”äldre äldre”, där 1 

avser ”yngre äldre” 65-85 år och 2 avser ”äldre äldre” ≥86 år. Förvald signifikansnivå var 

<0,05. Inga bortfall fanns i studien. 

 

4. ETISKA ÖVERVÄGANDE  

Etiska riktlinjer, för all forskning, har fastställts utifrån Helsingforsdeklarationen (World 

Medical Association, WMA, 2013) och lagen om etikprövning som avser människor (SFS 

2003:460). Forskaren ha bland annat skyldighet till att forskningsdeltagarnas liv, hälsa, 
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värdighet, integritet, rätt till självbestämmande och privatliv skyddas samt att personlig 

information behandlas konfidentiellt (WMA, 2013). I enighet med Helsingforsdeklarationens 

etiska principer för forskning (WMA, 2013) har rekommendationerna följts vid inhämtning av 

registerdata från det nationella Kvalitetsregistret Senior alert.  

 

De etiska principerna autonomiprincipen, godhetsprincipen, människovärde och 

rättviseprincipen har beaktats. Information till deltagarna, individuellt samtycke och 

etikprövning enligt Etikprövningslagen (SFS 2003:460) har inte bedömts vara nödvändigt. 

Detta då det i det nationella Kvalitetsregistret noteras att deltagarna, i samband med 

registreringen, får information om frivillighet och rätten att ta bort sina uppgifter ur registret. 

De är också informerade om vilka mottagare som kan ta del av personuppgifterna samt att 

dessa får användas för forskning inom hälso- och sjukvård (SKL, 2009). På så vis anses 

individerna ha rätt till självbestämmande utifrån autonomiprincipen. Deltagarnas 

personuppgifter är inte tillgängliga i den aktuella studien, då all data levererades avidentifierat 

samt analyserades på gruppnivå, med hänsyn till rättviseprincipen, där lika bör behandlas lika 

samt människovärde med allas lika värde och samma rätt. Nyttan med studien ansågs 

överväga riskerna, då det inte ansågs finnas någon risk för deltagarna i studien. Utifrån 

godhetsprincipen, där en handling övervägs mellan att göra gott eller ont, ansågs studien inte 

heller medföra några negativ konsekvenser vare sig på kort eller lång sikt, utan snarare bidra 

till kunskapsinhämtning och kunskapsspridning inom området.  

 

Utlämnandet av data har granskats och godkänts av den nationella registerhållaren. Materialet 

har inte förvanskats eller ändrats efter att det mottagits och har behandlats på enskild dator 

med lösenordsskydd. Data är endast tillgänglig för författaren. När data inte bearbetats har 

detta förvarats på ett USB-minne, som tillsammans med övriga dokument som rör studien, 

förvarats inlåst i kassaskåp. När studien avslutats kommer materialet att förstöras.  

 

5. RESULTAT 

Under perioden 2014-07-01- 2015-06-30 var det 2567 individer, 65 år eller äldre, som blivit 

riskbedömda med munbedömningsinstrumentet ROAG-J från Senior alert i Skåne län. 

Individerna var mellan 65 och 104 år (medelålder 85,6 ± SD 7,34). Av dessa var två 

tredjedelar (66%) kvinnor. Majoriteten av de berättigade individerna (71,3%) bodde i särskilt 
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boende. Totalt sett, utifrån åldersfördelning ”yngre äldre” och ”äldre äldre”, var lite mer än 

häften av individerna ”äldre äldre” (55,1%) medan resterande individer var ”yngre äldre” 

(44,9%). Bland kvinnorna var 1027 individer (60,9%) ”äldre” äldre och 660 individer (39,1%) 

”yngre äldre”. Bland männen var 3878 (44,1%) individer ”äldre äldre” och 492 individer 

(55,9%) ”yngre äldre”. Fördelning av antal individer gällande boendeform, ålder och kön 

presenteras i Figur 1.  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

    

 

 

*LSS=Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS: 1993:387).  

FIGUR 1. Munbedömningar, boendeform, ålder och kön presenteras med antal och procent 

avseende individer, 65 år eller äldre, som blivit riskbedömda med 

munbedömningsinstrumentet ROAG-J från Senior alert i Skåne län under perioden 2014-07-

01- 2015-06-30 (n=2567).  

Munbedömningar 

≥ 65 år 

n= 2567 

Boendeform 

Kvinna 

n= 1687 (65,7%) 

Man 

n= 880 (34,3%) 

Ålder 

Kön 

Korttidsboende 

n=66 (2,6%) 

65-85 år 

n=1152 (44,9%) 

Hemtjänst 

n= 137 (5,3%) 

Särskilt boende 

n=1830 (71,3%) 

LSS* 

n=5 (0,2%) 

≥ 86 år 

n=1415 (55,1%) 

Demensboende 

n=397 (15,5%) 

Hemsjukvård 

n= 132 (5,1%) 
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5.1 Tandstatus 

I den aktuella studien användes ordet tandstatus för att beskriva antal tänder. Av individerna i 

studien rapporterades 55,0% ha fler än sex egna tänder i överkäken, 8,8% hade implantat i 

överkäken och  31,2% av individerna rapporterades ha protes i överkäken som användes 

dagligen. Gällande underkäken rapporterades 65,3% ha fler än sex egna tänder, 7,3% ha 

implantat och 19% rapporterades använda protes dagligen. Ur materialet framgick det inte om 

protes avsåg hel- eller delprotes.  

 

5.2 Identifierade munproblem   

Identifierade munproblem, baserade på den första munhälsobedömningen under 

studieperioden presenteras i Tabell 1.   

 

Flest identifierade munproblem, bland de med måttlig avvikelse (Grad 2) som vårdpersonen 

själva hanterade (n=3583), var kategorin ”Tänder” (31,8%) mest förekommande, följt av 

”Sväljning” (19,0%) och ”Saliv” (18,9%). Av de identifierade munproblem, med svårare 

avvikelse (Grad 3) som ska resultera i kontakt med tandläkare eller läkare (n=975), var 

kategorin Sväljning” (16,0%) vanligast förekommande, följt av ”Tänder” (11,3%) och ”Röst” 

(10,1%) (Tabell 1). 

 

Bland kvinnorna (n=1687) rapporterades flest identifierade munproblem (Grad 2) under 

kategorin ”Tänder” (30,9%), ”Saliv” (20,4%) och ”Sväljning” (19,7%). Bland männen 

(n=880) (Grad 2) var kategorierna ”Tänder” (33,4%), ”Tandkött” (19,0%) och ”Sväljning” 

(17,5%) vanligast. 

 

I gruppen ”yngre äldre” (n=1152) rapporterades flest identifierade munproblem (Grad 2) 

under kategorin ”Tänder”(32,1%) följt av ”Tandkött” (20,2%) och ”Saliv” (18,2%). Flest 

identifierade munproblem i gruppen ”äldre äldre” (n=1415) (Grad 2) fanns under kategorin 

”Tänder” (31,5), ”Sväljning” (19,9) och ”Saliv” (19,5) (Tabell 1). 
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5.3  Planerade åtgärder mot munproblem 

Planerade åtgärder baserade på den första munbedömningen under studieperioden, presenteras 

i Tabell 2.  

 

På samtliga individer i studien planerades minst en åtgärd att utföras. De vanligaste planerade 

åtgärderna mot munproblem som rapporterades var ”Fukta munnen” (16,6%) följt av 

”Tandborstning – assistans eller fullständig hjälp” (13,5%) och ”Annan åtgärd - munhälsa” 

(10%). Åtgärden kontakt/remiss till tandläkare, då Grad 3 bedömts, rapporterades 147 gånger 

vilket motsvara 5,7 % av samtliga åtgärder. I 124 fall (4,8%) rapporterades att ingen åtgärd 

vidtogs på grund av att personen avböjde. Vilken åtgärd detta gällde framgick inte ur 

materialet (Tabell 2).   

 

De åtgärder som planerades att utföras minst var: ”Borttagning av krustor” (1,6%), ” Fukta 

tungan” (1,4%),”Rengöring av tunga” (1,2%),”Information och/eller träning i munvård för att 

utföra munvård/protesrengöring själv” (1,1%), Underlätta sväljning genom fuktning av 

munnen” (1,1), ” Rengöring av kvarvarande tänder och munslemhinnor – assistans eller 

fullständig hjälp” (1,0%). Planerade åtgärder i mindre omfattning än 1,0% var ”Rengöring 

och fuktning av munslemhinnor”, ”Extra munvård vid förstärkt kost – assistans eller 

fullständig hjälp”, ”Vård i livets slutskede – munhälsa” och ”Tvätta med skumgummmitork – 

assistans eller fullständig hjälp” (Presenteras inte i Tabell 2).   
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Tabell 1. Munstatus bland individerna, totalt samt utifrån köns- och åldersfördelning, baserade på den första munbedömningen under perioden 

2014-07-01-2015-06-30 utifrån Revised Oral Assessment Guide – Jönköping (ROAG-J). Presenteras i antal och procent, rangordnade i tabellen 

med en fallande skala utifrån de kategorierna med flest identifierade munproblem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori Grad Totalt (n=2567) 

n (%) 

Kvinnor (n=1687) 

n (%) 
Män (n=880) 

n (%) 
Yngre äldre (n=1152) 

n (%) 
Äldre äldre (n=1415) 

n (%) 

Tänder 0 

1 

2 

3 

490 (19,1) 

972 (37,9) 

816 (31,8) 

289 (11,3) 

377 (20) 

674 (40) 

522 (30,9) 

154 (9,1) 

153 (17,4) 

298 (33,9) 

294 (33,4) 

135 (15,3) 

198 (17,2) 

434 (37,7)  

370 (32,1)  

150 (13,0) 

292 (20,6) 

538 (38,0) 

446 (31,5) 

139 (9,8) 

Sväljning 0 

1 

2 

3 

151 (5,9) 

1773 (69,1) 

487 (19,0) 

156 (16,0) 

90 (5,3) 

1166 (69,1) 

333 (19,7) 

98 (5,8) 

61 (6,9) 

607 (69,0) 

154 (17,5) 

58 (6,6) 

69 (6,0) 

785 (68,1)  

205 (17,8)  

93 (8,1) 

82 (5,8)  

988 (69,8) 

282 (19,9) 

63 (4,5) 

Tandkött 0 

1 

2 

3 

186 (7,2) 

1879 (73,2) 

456 (17,8) 

46 (1,8) 

127 (7,5) 

1239 (73,4) 

289 (17,1) 

32 (1,9) 

59 (6,7) 

640 (72,7) 

167 (19) 

14 (1,6) 

73 (6,3) 

822 (71,4) 

233 (20,2)  

24 (2,1) 

113 (8,0) 

1057 (74,7) 

223 (15,8) 

22 (1,6) 

Saliv 1 

2 

3 

2064 (80,4) 

486 (18,9) 

17 (,07) 

1331 (78,9) 

344 (20,4) 

12 (0,7) 

733 (83,3) 

142 (16,1) 

5 (0,6) 

934 (81,1) 

210 (18,2) 

8 (0,7) 

1130 (79,9) 

276 (19,5) 

9 (0,6) 

Röst 0 

1 

2 

3 

88 (3,4) 

2084 (81,2) 

137 (5,3) 

258 (10,1) 

60 (3,6) 

1396 (82,8) 

163 (9,7) 

64 (4,0) 

28 (3,2) 

688 (78,2) 

95 (10,8) 

69 (7,8) 

43 (3,7) 

922 (80) 

100 (8,7) 

87 (7,6) 

45 (3,2) 

1162 (82,1)  

158 (11,2) 

50 (3,5) 

Tunga 1 

2 

3 

2183 (85) 

380 (14,8) 

4 (0,2) 

1451(86) 

232 (13,8) 

4 (0,2) 

732 (83,2) 

148 (16,8) 

0 (0,0) 

980 (85,1)  

169 (14,7) 

3 (0,3) 

1203 (85) 

211 (14,9) 

1 (0,1) 

Slemhinnor 1 

2 

3 

2195 (85,5) 

356 (13,9) 

16 (0,6) 

1455 (86,2) 

223(13,2) 

9 (0,5) 

740 (84,1) 

133 (15,1) 

7 (0,8) 

992 (86,1) 

150 (13) 

10 (0,9) 

1203 (85) 

206 (14,6) 

6 (0,4) 

Protes 0 

1 

2 

3 

1533 (59,7) 

688 (26,8) 

158 (6,2) 

188 (7,3) 

969 (57,4) 

498 (29,5) 

94 (5,6) 

126 (7,5) 

564 (64,1) 

190 (21,6) 

64 (7,3) 

62 (7,0%) 

778 (67,5)  

216 (18,8) 

60 (5,2)  

98 (8,5) 

755 (53,4) 

472 (33,4) 

98 (6,9) 

90 (6,4) 

Läppar 1 

2 

3 

2059 (88) 

307 (12,0) 

1 (,0) 

1463 (86,7) 

224 (13,3) 

0 (0,0) 

796 (90,5) 

83 (9,4) 

1 (0,1) 

1006 (87,3) 

145 (12,6) 

1 (0,1) 

1253 (88,6) 

162 (11,4) 

0 (0,0) 
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Tabell 2. Planerade åtgärder mot munproblem, totalt samt utifrån köns- och åldersfördelning, baserade på den första munbedömningen under 

perioden 2014-07-01-2015-06-30 utifrån Revised Oral Assessment Guide – Jönköping (ROAG-J). Presenteras i antal och procent, rangordnade i 

tabellen med en fallande skala utifrån de vanligaste planerade åtgärderna.  

Åtgärd  Totalt (n=2567) Kvinnor (n=1687) Män (n=880) Yngre äldre (n=1152) Äldre äldre (n=1415) 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Fukta munnen  425 (16,6) 296 (11,5) 129 (5,0) 196 (7,6) 229 (8,9) 

Tandborstning – assistans eller 

fullständig hjälp 

347 (13,5) 222 (8,6) 125 (4,9) 169 (6,6) 178 (6,9) 

Annan åtgärd – munhälsa 256 (10,0) 173 (6, 7) 83 (3,2) 120 (4,7) 136 (5,3) 

Protesrengöring – assistans eller 

fullständig hjälp 

234 (9,1) 148 (5,8) 86 (3,4) 82 (3,2) 152 (5,9) 

Information och/eller träning i 

munvård för att utföra munvård 

själv 

208 (8,1) 133 (5,2) 75 (2,9) 14 (0,5) 13 (0,5) 

Fluortillförsel utöver fluortandkräm 

– assistans eller fullständig hjälp 

188 (7,3) 113 (4,4) 75 (2,9) 99 (3,9) 89 (3,5) 

Fukta slemhinnorna 171 (6,7) 132 (5,1) 39 (1,5) 64 (2,5) 171 (6,7) 

Kontakt/remiss till tandläkare vid 

minst en 3:a 

147 (5,7) 86 (3,4) 61 (2,4) 70 (2,7) 77 (3,0) 

Rengöring mellan tänderna – 

assistans eller fullständig hjälp  

145 (5,6) 92 (3,6) 53 (2,1) 68 (2,6) 77 (3,0) 

Person avböjer 124 (4,8) 78 (3,0) 46 (1,8) 47 (1,8) 77 (3,0) 

Smörja läpparna 83 (3,2) 62 (2,4) 21 (0,8) 37 (1,4) 46 (1,8) 
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5.4 Jämförelse av identifierade munproblem utifrån köns- och åldersfördelning 

5.4.1 Könsfördelning 

Vid jämförelse av identifierade munproblem mellan kvinnor och män, hade statistiskt 

signifikant fler kvinnor än män ett förändrat tillstånd i de två kategorierna ”Läppar” (p= 

0,006) och ”Saliv” (p=0,008). Signifikant fler män än kvinnor hade däremot ett förändrat 

tillstånd i kategorierna ”Röst” (p= 0,001), ”Tunga” (p= 0,046), ”Tänder” (p=0,000) samt 

”Protes” (0,004). Inom övriga kategorier fanns inga statistiskt signifikanta skillnader utifrån 

könsfördelning (Tabell 3). 

 

5.4.2 Åldersfördelning 

Utifrån åldersfördelning, mellan ”yngre äldre” (65-85 år) och ”äldre äldre” (86-104 år), hade 

de ”yngre äldre” i signifikant större utsträckning än ”äldre äldre” ett förändrat tillstånd vad 

gäller kategorin ”Tandkött” (p=0,005), ”Protes” (p=0,000) samt ”Sväljning” (0,000). Inom 

övriga kategorier fanns inga statistiskt signifikanta skillnader utifrån åldersfördelning (Tabell 

3). 
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Tabell 3. Jämförelse av identifierade munproblem bland kvinnor och män samt ”yngre äldre” och ”äldre äldre”, utifrån Grad 1= Normalt tillstånd 

(Grad 1 ROAG-J), Grad 2= Förändrat tillstånd (Gad 2 och 3 ROAG-J), baserat på den första munbedömningen under perioden 2014-07-01-2015-

06-30 utifrån Revised Oral Assessment Guide – Jönköping (ROAG-J). Presenteras i antal och procent.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad 1= Normalt tillstånd (Grad 1 ROAG-J), Grad 2= Förändrat tillstånd (Gad 2 & 3 ROAG-J).  Fishe´rs exact test, signifikant skillnad= p<0,005, ns= ingen statistiskt 

signifikant skillnad.  

Kategori Grad Kvinnor  

n (%)  

Män  

n (%) 

p-värde  Yngre äldre  

n (%) 

Äldre äldre  

n (%) 

p-värde 

Läppar (n=2567) 1 

2 

1463 (86,7) 

224 (13,3) 

796 (90,5) 

84 (9,5) 

 

0,006 

1006 (87,3) 

146 (12,7) 

 1253 (88,6) 

162 (11,4) 

 

ns 

Röst (n= 2479)  1 

2 

1396 (85,8) 

231 (14,2) 

688 (80,8) 

164 (19,2%) 

 

0,001 

922(83,1) 

187 (16,9) 

1162 (84,8) 

208 (15,2) 

 

ns 

Slemhinnor (n= 2551) 1 

2 

1455 (86,7) 

223 (13,3) 

740 (84,8) 

133 (15,2) 

 

ns 

992 (86,9) 

150 (13,1) 

1203 (85,4) 

206 (14,6) 

 

ns 

Tunga (n=2563) 1 

2 

1451 (86,2) 

232 (13,8) 

732 (83,2) 

148 (16,8) 

 

0,046 

980 (85,3) 

169 (14,7) 

1203 (85,1) 

211 (14,9) 

 

ns 

Tandkött (n=2335)  1 

2 

1239 (81,1) 

289 (18,9) 

640 (79,3) 

167 (20,7) 

 

ns 

822 (77,9) 

233 (22,1) 

1057 (82,6) 

223 (17,4) 

 

0,005 

Tänder (n=2077) 1 

2 

674 (49,9) 

676 (50,1) 

298 (41,0) 

429 (59,0) 

 

0,000 

434 (45,5) 

520 (54,5) 

538 (47,9) 

585 (52,1) 

 

ns 

Protes (n=1034) 1 

2 

498 (69,4) 

220 (30,6) 

190 (60,1) 

126 (39,9) 

 

0,004 

216 (57,8) 

158 (42,2)  

472 (71,5) 

188 (28,5) 

 

0,000 

Saliv (n=2567) 1 

2 

1331 (78,9) 

356 (21,1) 

733 (83,3) 

147 (16,7) 

 

0,008 

934 (81,1) 

218 (18,9) 

1130 (79,9) 

285 (20,1) 

 

ns 

Sväljning (n=1929) 1 

2 

1166 (92,2) 

98 (7,8) 

607 (91,3) 

58 (8,7) 

 

ns 

785 (89,4) 

93 (10,6) 

988 (94,0) 

63 (6,0) 

 

0,000 
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6. DISKUSSION 

I studien kartlades förekomst av munproblem och planerade åtgärder mot dessa hos 

omsorgsberoende äldre i Skåne län. Totalt blev 2567 individer, 65 år eller äldre, riskbedömda 

med användning av munbedömningsinstrumentet ROAG-J från Senior alert i Skåne län minst 

en gång under studieperioden. Identifierade munproblem var vanligt bland de 

omsorgsberoende och varierande i omfattning mellan 12,0% till 43,2%. På samtliga individer 

i studien planerades minst en åtgärd utföras. De vanligaste planerade åtgärderna mot 

munproblem var ”Fukta munnen” följt av ”Tandborstning – assistans eller fullständig hjälp”.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

De vanligaste munproblem som identifierades i studien var kategorin ”Tänder”, vilket 

indikerar på en bristande munhygien och trasiga tänder. Detta stämmer överens med tidigare 

studie av Andersson et al. (2002b; 2003), munproblem relaterat till tänder/proteser var 

vanligast förekommande i såväl studien från 2003 (50,0%) samt i studien från 2002 (48,0%) 

(Andersson et al., 2002b & 2003). I en nyligen publicerad studie av Johansson et al. (2016) 

studerades systematisk användning av ROAG-J i den dagliga omvårdnaden av 

omsorgsberoende äldre i en kommun i Sverige. Resultatet av denna överensstämmer med 

föreliggande studie vad gäller att de vanligaste förekommande munproblemen finns i 

kategorin ”Tänder” (9,1%) (Johansson et al., 2016). Att kategorin ”Tänder” är vanligast 

förekommande kan möjligtvis förklaras genom att omvårdnadspersonal kan ha bristande 

kunskap i munvård och upplever det som en svår arbetsuppgift. En annan orsak kan vara att 

omvårdnadspersonal känner obehag inför att ta hand om patienternas tänder (Eadie & Shou, 

1992; Wårdh et al, 1997 & 2000). Vidare kan vårdtagares avsaknad av intresse vara ännu en 

möjlig förklaring (Wårdh et al., 1997, 2000 & 2012; Lindqvist et al., 2013). I några tidigare 

studier har det dessutom rapporterats om att vårdtagares motvilja är ett vanligt hinder för att 

få tillträde att utföra munvård (Wårdh et al., 1997; Lindqvist et al., 2013). Den aktuella 

studien visar dock motstridiga resultat vad gäller patientens ovilja, då det endast rapporterades 

att 4,8% av individerna avböjde planerade åtgärder. Möjligen är det så att munbedömningarna 

alltmer blivit ett naturligt inslag som ingår i den dagliga omvårdnaden, vilket i sin tur öppnat 

upp för tillträdet att utföra munvård. 
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De identifierade munproblem som framkom i den aktuella studien varierade i omfattning 

mellan de olika kategorierna. Detta är i linje med den tidigare studien av Andersson et 

al.(2003) vilken också redovisade stora variationer i omfattning av identifierade munproblem, 

mellan 11,0% (Saliv) och 39,0% (Tunga). I studien av Andersson et al. (2003) var 

förändringar utifrån kategorin ”Tunga” (39,0%) dock mer vanligt förekommande än i den 

aktuella studien (15,0%). En trolig förklaring till denna skillnad kan vara att studien av 

Andersson et al. (2003) utfördes på en avdelning där det framförallt fanns patienter som 

drabbats av stroke. I studien av Johansson et al., (2016) finns en stor skillnad då studien 

redovisade att förändringar på ”Tunga” fanns hos 3,2% och ”Sväljning” hos 8,0%. En möjlig 

förklaring till det skilda resultatet skulle kunna vara att studien av Johansson et al. (2016) 

utgick ifrån en specifik kommun i Sverige medan samtliga kommuner i Skåne län ingick i den 

aktuella studien, där utförandet av munbedömningar och munvård möjligen kan skilja sig 

mellan de olika kommunerna. Detta resonemang anses också kunna vara en trolig förklaring 

till att Johansson et al. (2016) redovisade mycket lägre siffror än den föreliggande studien vad 

gäller de vanligaste identifierade munproblemen ”Tänder”. Möjligen sköts munvården 

förhållandevis väl i den kommun som ingick i studien av Johansson et al (2106) medan det i 

den aktuella studien kan finnas en stor variation mellan de olika kommunerna i Skåne vad 

gäller tandstatus i populationen, kunskap bland vårdtagare och vårdgivare, vilka aktörer som 

utför munbedömningar samt hur länge kommunerna arbetat med kvalitetsregistret Senior 

alert.  

 

I jämförelse med andra studier tycks den aktuella studien visa en underidentifiering av 

munproblem utifrån den vanligaste förekommande kategorin ”Tänder”, då det tidigare 

redovisats högre siffror gällande munproblem kopplat till tänderna och bettet bland 

institutionaliserade äldre. Sullivan et al. (1993) och Kiyak et al. (1993) redovisade om 

bristande munhygien, med plack, matrester och tandsten, hos cirka 70% av de äldre i 

studierna (Sullivan et al., 1993; Kiyak et al.,1993). Dessa tidigare studier delade upp 

bedömningen i två kategorier: munhygien och skadade tänder. Munbedömningarna utfördes 

dessutom av tandvårdspersonal i dessa studier. I den aktuella studien var det 

omvårdnadspersonalen som utfört munbedömningarna och en ovisshet finns om deras 

kunskap och vana i att använda ROAG. Ribeiro et al. (2014) understryker vikten av att 

omvårdnadspersonal är tränad för att förbättra sensitiviteten av bedömningarna utifrån de 

olika kategorierna i ROAG. Det går inte heller att göra en direkt jämförelse mellan den 
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aktuella studien och de tidigare studierna av Andersson et al. (2002b & 2003) då kategorin 

”Tänder” och ”Proteser” är sammanslaget och presenteras gemensamt i de tidigare studierna 

av Andersson et al., vilket inte sker i den aktuella studien. Ytterligare en aspekt i den aktuella 

studien är huruvida resultatet är generaliserbart och representativt för samtliga 

omsorgsberoende äldre i Skåne län. I studien inkluderades samtliga individer, 65 år och äldre, 

som blivit riskbedömda med riskbedömningsinstrumentet ROAG-J i Skåne län, vilket 

motsvarade 2567 individer. Av dessa rapporterades 1830 individer (71,3%) bo i särskilt 

boende. Utifrån Socialstyrelsens statistik från den 1 oktober 2014 bodde 10 337 individer, 65 

år och äldre, permanent i särskilt boende i Skåne län (Socialstyrelsen, 2015b), vilket innebär 

att endast 18% av de omsorgsberoende äldre som bodde på särskilt boende i Skåne län fick en 

munbedömning utförd under studieperioden. Eftersom det var så pass få individer som fick en 

munbedömning utförd tyder detta på att resultatet i den aktuella studien inte är generaliserbart 

och endast representerar en del av de omsorgsberoende äldre i Skåne län.   

 

Vid jämförelse av identifierade munproblem mellan kvinnor och män, visade det sig att 

statistiskt fler kvinnor var muntorra. Detta stämmer överens tidigare studier, där muntorrhet 

var vanligare bland kvinnor än män (Nederfors et al., 1997; Flink et al., 2008; Johansson et 

al., 2016). Förekomsten av muntorrhet undersöktes av Isaksson et al. (2000) med användning 

av spegeltestet, där muntorrhet rapporterades bland 70% av de äldre som bodde på 

långtidsboende (Isaksson et al., 2000). Även i den aktuella studien ingick detta spegeltest, 

men muntorrhet rapporterades i mindre utsträckning (18,9%). Även andra studier visar på en 

varierad och lägre förekomst av muntorrhet. I studien av Sullivan et al. (1993) redovisades 

muntorrhet hos 10% av de äldre rehabiliteringspatienter. Andersson et al. (2003) redovisade 

en ännu lägre förekomst av muntorrhet vid de två undersökningstillfällena i studien (10%  

respektive 3%). En möjlig förklaring till de olika resultaten i studierna vad gäller muntorrhet 

skulle kunna vara skillnaderna i studiepopulationerna, där individerna i studien av Isaksson et 

al (2000) möjligen intog fler mediciner och hade ett annat nutritionsstatus. Det är vanligt att 

äldre använder flera läkemedel, vilket kan leda till muntorrhet (Saarela et al., 2013; Strömberg 

et al., 2012). Då information om individernas hälsa och medicinering inte framgick ur det 

erhålla materialet i den aktuella studien kunde detta inte undersökas. En annan tänkbar 

förklaring skulle kunna vara metodiska skillnader så som olika utförande och bedömningar.      
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Vidare jämfördes förekomsten av identifierade munproblem mellan ”yngre äldre” och ”äldre 

äldre”, där resultatet visade att de ”yngre äldre” i större utsträckning hade munproblem utifrån 

kategorierna ”Tandkött”, ”Protes” och ”Sväljning”. Varför de ”yngre äldre” rapporterades ha 

fler problem än de ”äldre äldre” kan det endast spekuleras kring, då det saknas information 

om individernas allmänna hälsa och medicinering. Gällande kategorin ”Tandkött” kan det 

tänkas att fler ”yngre äldre” äldre än ”äldre äldre” hade fler egna kvarvarande tänder, vilket 

skulle kunna medföra att de som grupp var fler individer som kunde ha problem med 

tandköttet.  

 

Utifrån de munproblem som identifierats i studien upplevs de planerade åtgärderna inte vara 

tillräckliga i sin omfattning, trots att samtliga individer planerades få minst en åtgärd utförd. 

Exempelvis planerades åtgärderna ”Information och/ eller träning i munvård för att utföra 

munvård själv”, ”Tandborstning – assistans eller fullständig hjälp” och ”Rengöring mellan 

tänderna – assistans eller fullständig hjälp” endast bland 8,1% respektive 13,5% och 5,6% av 

individerna. Detta trots att nästan hälften av individerna i studien rapporterat ha ett förändrat 

status utifrån kategorin ”Tänder”, vilket indikerar på kvarvarande beläggningar, matrester och 

trasiga tänder. Likaså rapporterades förändringar utifrån kategorin ”Slemhinnor” bland 14,5% 

av individerna, vilket indikerar på röda, torra område med färgförändring eller beläggningar 

samt sår med eller utan blödning och blåsor, trots detta planerades åtgärden ”Fukta 

slemhinnorna” endast att utföras på 6,7% av individerna i studien. Förutom bristande 

kunskaper och känsla av obehag hos omvårdnadspersonal att utföra munvård samt 

vårdtagares ointresse och motvilja, vilket tidigare nämnts i studier (Wårdh et al., 1997, 2000 

& 2012; Lindqvist et al., 2013) skulle ytterligare en förklaring tänkas kunna vara att 

personalen har svårt att avgöra när individen behöver stöd och hjälp med egenvården. Detta 

då det i dagsläget saknas väl fungerande metoder för att bedöma individers förmåga till 

egenvård (Tronje Hansson et al., 2013). Ett förslag till förbättringsarbete skulle därför kunna 

fokusera på att utveckla samverkan mellan tandvårdspersonal och vård- och omsorgspersonal 

gällande att identifiera individer som är i behov att stöd för att uppnå och behålla en god 

egenvård. För att munvård alltmer ska ingå i den dagliga omvårdnaden har Socialstyrelsen 

(2015a) beskrivit att det behövs en samverkan, där fler professioner nätverkar kring olika 

munhälsoaktiviteter kring omsorgsberoende äldre.  
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Exempel på framtida forskning är att studera förändringar över tid samt att studera ett mindre 

antal individer där det går att följa om eventuella munproblem identifieras och sedan åtgärdas. 

Målet bör inte endast vara att beskriva läget utan också försöka finna vägar för 

förbättringsarbete, allt för att ge de äldre rätt insatser och åtgärder för en bättre mun- och 

allmänhälsa. I studien kartlades förekomst av munproblem och planerade åtgärder mot dessa 

hos omsorgsberoende äldre i Skåne län, där resultatet visade att munproblem var vanligt 

förekommande samt att de planerade åtgärderna inte tycktes vara tillräckliga i omfattning 

utifrån de munproblem som identifierats. Studiens resultat bidrar till kunskapsspridning inom 

området, vilket belyser vikten av att munvård behöver bli en högre prioriterad uppgift.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Studien utfördes med en icke-experimentell design. Data samlades in retrospektivt och 

bedömdes vara lämpligt för att kartlägga förekomst av munproblem och vidtagna åtgärder 

mot dessa hos omsorgsberoende äldre i Skåne län. En annan studiedesign som kunde ha 

använts är en prospektiv studie, där omsorgsberoende äldre hade undersökts kliniskt. Då 

aktuell data redan fanns inom området ansågs ytterligare kliniska undersökningar inte vara 

motiverat. I jämförelse med traditionell forskning är en registerstudie billigare och mindre 

resurskrävande (Billhult & Gunnarsson, 2012) då exempelvis kostnader som klinisk tid, och 

lokaler elimineras. En klinisk studie ansågs inte heller vara rimlig att genomföra utifrån 

studiens omfattning. På så vis skulle resultatet inte ge en överblick och samlad bild, då det 

inte enbart fanns förekomst av munproblem utan också planerade åtgärder hos den berörda 

gruppen.  

 

En nackdel med registerforskning är att det kan saknas viktig eller betydande data, vilka inte 

går att få fram i efterhand (Billhult & Gunnarsson, 2012). Utifrån erhållen data var det inte 

möjligt att sammankoppla munstatus hos en individ med vilken specifik åtgärd denna 

planerades att få, vilket kan ses som en begränsning i studien. Om registerstudien hade 

begränsats till ett mindre antal data och individer, skulle individernas munstatus möjligen 

kunnat kopplas samman med planerad åtgärd. Det saknades information om en av de 

planerade åtgärderna ”Annan åtgärd – munhälsa”, i den data som erhölls, vilket kan medföra 

att felaktiga slutsatser dras om de planerade åtgärderna och är således en svaghet i studien. 

Det hade varit intressant att studera effekten av de planerade åtgärderna efter att de utförts. 
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För detta krävs dock en studie över tid, vilket inte rymdes inom den aktuella studiens 

förutsättning, men kan vara ett förslag för fortsatta studier.  

 

Data till studien hämtades från det nationella kvalitetsregistret Senior alert, vilket utgörs av 

riskbedömningar utförda av vård- och omvårdnadspersonal. En styrka med att använda data 

från Senior alert är att ett stort antal individer kunde inkluderas i studien. Det är vidare viktigt 

att ett instrument i en studie mäter det som avses att mätas och att dessa mätningar är 

tillförlitliga, det vill säga har god validitet och reliabilitet (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

ROAG har visats sig vara ett användbart instrument vid klinisk bedömning av äldres 

munhälsa samt har god validitet och reliabilitet (Anderson et al., 1999; Andersson et al., 

2002a; Tulio F. Ribeiro, Ferreira, Vargas, & Ferreira, 2014). I denna studie gjordes inte 

validitets- och reliabilitets test, eftersom data redan hade samlats in. Något som kan ses som 

en svaghet i studien är att data samlats in av många olika personer, med ovisshet om 

personernas kunskaper och vana att utföra munbedömningarna, samt en ovisshet om hur 

många som har utfört bedömningarna. Ett tillförlitligare resultat hade sannolikt erhållits om 

munbedömningarna hade utförts av tandvårdsprofession. Studien stärks dock av att 

instrumentet är väl testat samt att det visats att det finns en överenstämmelse av majoriteten 

munbedömningar mellan legitimerad tandhygienist och sjuksköterskor (Andersson et al., 

1999; Andersson et al., 2002a). Ännu en styrka med studien som väger upp studiens 

trovärdighet är grundliga anvisningar i Senior alert med text, bildspel och inspelade filmer hur 

en munbedömning utförs och bedöms (Senior alert, 2014a).  

 

På en del av individerna som inkluderades i studien hade det utförts flera munbedömningar 

under studieperioden. För att erhållen data skulle vara hanterbar, inkluderades endast den 

första munbedömningen på samtliga i studien. Detta medför exempelvis att individernas 

boendeform kan ha förändrats under studieperioden. Eftersom syftet inte fokuserade på att 

jämföra identifierade munproblem i förhållande till boendeform, samt då det i studien framgår 

att endast den första munbedömningen inkluderats, ansågs detta inte påverka studiens resultat 

eller trovärdighet.   
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7. SLUTSATSER 

Resultatet indikerar att munvård behöver bli en högre prioriterad uppgift vid omvårdnad av 

omsorgsberoende äldre. Munproblem var vanligt förekommande i gruppen och de planerade 

åtgärderna tycktes inte vara tillräckliga i omfattning utifrån de munproblem som 

identifierades.   
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Bilaga 2. Variabellista 

 

Variabellista  

Data önskas för individer som blivit riskbedömda i området munhälsa med ROAG-J i Skåne 

län under tidsperioden 2014-07-01- 2015-06-30. Studien kommer att fokusera på individer 

som är 65 år och äldre.  

 

Variabler 

- Ålder 

- Kön 

- Boendeform om detta finns  

 

Samtliga variabler från riskbedömningsinstrumentet för munhälsa samt planerade och 

pågående förebyggande åtgärder för munhälsa, ROAG-J.  

Bedömning av  

- Röst  

- -Läppar 

- - Munslemhinnor 

- -Tunga  

- Tandkött 

- Tänder 

- Protes 

- Saliv 

- Sväljning 

Tandstatus  

- Överkäke 

o Har protes, använder protes dagligen, implantat, egna tänder fler än 6 

- Underkäke 

o Har protes, använder protes dagligen, implantat, egna tänder fler än 6 

Summa 

- Antal 2:or  

- Antal 3:or   



 
 

Samtliga planerade och pågående förebyggande åtgärder samt om det är utfört: 

- Röst 

- Läppar 

- Munslemhinnor 

- Tunga 

- Tandkött, Tänder, Implantat 

- Protes 

- Saliv 

- Sväljning  

- Annan åtgärd - munhälsa 

- Vård i livets slutskede – munhälsa 

- Personen avböjer samtliga förebyggande   åtgärder munhälsa  

- Kontakt/remiss till tandläkare vid minst en 3:a 

 

Uppföljning 

- Planerad uppföljning 

- Uppföljning gjord  

 

 

  



 
 

Bilaga 3. Senior Alert. Revised Oral Assessment Gudie – Jönköping (ROAG-J)  

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 4. Beskrivning av skalorna för de olika kategorierna som ingår i ROAG-J (Revised Oral Assessment Guide) 

 
Kategori   Grad 0 Grad 1 

 

Grad 2 Grad 3 

 

Läppar 

 

Observera 

  

Lena, ljusröda, fuktiga 

 

Torra, spruckna, sår i 

mungiporna 

 

Såriga, blödande  

Röst Samtala med patienten, 

lyssna på rösten 

Ej aktuellt att bedöma  Normal röst Torr, hes, smackande Svårt att tala  

 

Munslemhinnor 

 

Observera, använd ljus 

och munspegel 

  

Ljusröda, fuktiga 

 

Röda, torra eller området 

med färgförändring eller 

beläggningar 

 

Sår, med eller utan 

blödning, blåsor  

 

Tunga 

 

Observera, använd ljus 

och munspegel 

  

Ljusröd, fuktig med 

papiller 

 

Inga papiller, röd torr, 

beläggning 

 

Sår med eller utan 

blödning, blåsor 

 

Tandkött 

 

Observera, använd ljus 

och munspegel 

 

Har inget tandkött, har 

endast munslemhinna 

 

Ljusrött och fast 

 

Svullet, rodnat  

 

Spontan blödning 

 

Tänder 

 

Observera, använd ljus 

och munspegel 

 

Har inga egna tänder 

 

Rena, ingen synlig 

beläggning eller matrester  

 

Beläggningar eller 

matrester lokalt 

 

Beläggningar, matrester 

generellt eller trasiga 

tänder 

 

Protes 

 

Observera, använd ljus 

och munspegel, fråga 

patienten 

 

Har ingen protes 

 

Ren och fungerar 

 

Beläggningar eller 

matrester 

 

Används ej eller dåligt 

fungerande 

 

Saliv 

 

Dra en munspegel 

längs med den buckala 

slemhinnan 

  

Glider lätt 

 

Glider trögt  

 

Glider inte alls  

 

Sväljning  

 

Be patienten att svälja, 

observera, fråga 

patienten 

 

Ej aktuellt att bedöma  

 

Obehindrad sväljning  

 

Obetydliga sväljproblem  

 

Uttalade sväljproblem 

Grad 0-1 innebär ett normalt eller friskt tillstånd och kräver inga åtgärder. Grad 2 innebär måttlig avvikelse som kan hanteras av omvårdnadspersonalen själva. Grad 3 innebär 

svårare avvikelse som ska resultera i kontakt med tandläkare eller läkare (Senior alert, 2014a & 2015).  


