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Den äldre populationen tenderar att öka och åldrandet gör att de äldre kan ha särskilda 
behov när det gäller den orala omvårdnaden. Syftet med studien var att genom en 
systematisk litteraturstudie dels beskriva vårdpersonals kunskaper och attityder till 
äldres munvård och dels att beskriva hur dessa kunskaper och attityder påverkas av 
munvårdsutbildning. Frågeställningar som användes i studien var: Vilka kunskaper och 
attityder har vårdpersonal avseende munvård av äldre personer som är i behov av 
omsorg? Hur påverkas vårdpersonal av munvårdsutbildning gällande kunskaper och 
attityder till munvård hos äldre personer som är i behov av omsorg? Resultaten tyder på 
att kunskaper gällande oral hälsa är bristfällig hos vårdpersonal men samtidigt visar 
studien att flertalet vårdpersonal ansåg att det finns ett samband mellan oral hälsa och 
allmänhälsa. Resultaten visar även att munvård ofta ges låg prioritet när det kommer till 
omhändertagande av äldre och tidsbrist ansågs vara en bidragande faktor till detta. 
Studien åskådliggör vikten av munvårdsutbildning eftersom sådan både kan leda till en 
positivare attityd och ge en ökad kunskap hos vårdpersonalen. Utifrån studiens resultat 
drogs konklusionen att vårdpersonal ofta har bristande kunskap och negativ attityd i 
förhållande till oral hälsa och munvård samt att munvårdsutbildning har en positiv effekt 
på vårdpersonals kunskaper om och attityder till äldres munvård.  
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Introduktion 
 
Att åldras 
Studier visar att den äldre populationen tenderar att öka och särskilt noteras en ökning 
av individer över 85 år. Denna ökning sker både i Europa och i USA. De äldre 
individerna verkar dock bli skörare både fysiskt och mentalt (Fitzpatrick, 2000). Att bli 
äldre innebär förändringar, som påverkar vardagen. Försämrad syn, rörelseförmåga, 
finmotorik, hörsel och sensibilitet är symptom som är viktiga att ta hänsyn till. I mötet 
med äldre individer är det viktigt med förståelse och kunskap kring åldrandet för att 
hjälpa och stödja den äldre till en god livskvalitet (Blomqvist & Edberg, 2004). På så 
kallade särskilda boenden lever individer som har stort omsorgsbehov och kommunen 
är ansvarig för boendeformen. Särskilt boende innefattar följande former av boende som 
tidigare har haft följande benämningar: ålderdomshem, gruppboende, sjukhem och 
servicehus (Socialstyrelsen, 2006-111-1). Penner & Timmons (2004) visar på ett 
samband mellan åldrande och talförmåga på så sätt att förmågan att tala försämras ju 
äldre man blir. Många äldre har någon form av medicinsk åkomma och receptbelagda 
mediciner används av ett stort antal individer (Matear, Locker, Stephens & Lawrence, 
2006). Många sjukdomar är åldersrelaterade och drabbar därför främst äldre individer. 
Exempel på sådana sjukdomar är Parkinsons sjukdom, stroke och demenssjukdom 
(Bondevik & Nygaard, 2005). Andersson & Nordenram (2004) menar att oberoende och 
förmåga att klara sig själv är viktigt för äldre. Både känslor av säkerhet och osäkerhet 
inför framtiden framkom hos respondenterna, som bestod av 12 äldre individer bosatta i 
eget boende, i denna intervjuundersökning. En stabil ekonomi, sociala kontakter och 
aktiviteter ansågs viktiga för de äldres välbefinnande. Det upplevdes också 
betydelsefullt att vara informerad och deltagande gällande den egna hälsan. Att bli sedd, 
respekterad och få tillfälle att prata med sin läkare var önskvärt för många.  
 
 
Vanliga sjukdomar förknippade med åldrande 
Enligt Rejnefelt, Andersson & Renvert (2006) sker en ökning av antalet personer, som 
drabbas av demens och ökningen verkar vara åldersrelaterad. Alzheimers sjukdom och 
vaskulär demens är två av de vanligaste formerna av demens. Att äta, bada, klä på sig 
samt andra vardagliga ting kan vara svårt att utföra för en demenssjuk och många 
behöver leva i särskilda boenden för att få den hjälp de behöver. Sjukdomen Alzheimers 
leder till att den drabbade individen får nedsatta intellektuella förmågor såsom 
minnesstörningar, svårigheter att lösa problem, språkproblem samt ett allmänt 
avvikande beteende. De individer som insjuknar erfar att de får stora svårigheter att 
orientera sig både i tid och rum och ta till sig ny information. De lider vanligtvis även 
av apraxi vilket betyder en oförmåga att genomföra vardagliga handlingar trots 
bibehållen fysisk rörlighet. Andra vanliga symptom är att personer med Alzheimers får 
reducerade motoriska funktioner och att de inte längre bryr sig om sig själva 
(Friedlander, Norman, Mahler, Norman & Yagiela, 2006).    
     
Hauser (2006) skriver att Parkinsons sjukdom är en progressiv nervsjukdom och gör att 
individen upplever stelhet i muskler samt muskelskakningar vid vila och ängslan. 
Sjukdomen karakteriseras av slöa rörelser samt svårighet med finmotoriken och 
utvecklas vanligen på ena kroppshalvan först. Många individer flyttar till särskilt 
boende då sjukdomen progredierar; ju mer sjukdomen utvecklas desto större 
arbetsinsats krävs från vårdpersonal.  
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Enligt Bondevik & Nygaard (2005) kallas skador i kärl och proppar i hjärnan, så kallad 
vaskulär hjärnskada, för stroke. Beroende på skadans storlek, orsaken till skadan samt 
vilken del av hjärnan som angripits uppkommer olika symptom. Symptom som 
individen kan drabbas av är apraxi, afasi som betyder förlust av talförmåga, dålig 
rumsuppfattning, neglekt som innebär symtom som gör att en individ förnekar vissa 
besvär eller inte uppfattar dem, synfältsbortfall, förlamningar med vissa känselbortfall, 
sväljsvårigheter och talsvårigheter som uppkommer vid förlamning av tungan. 
Depression, initiativlöshet, personlighetsförändringar och medvetandeförändringar är 
också tillstånd som kan visas hos individer med vaskulär hjärnskada. Dessa symptom 
kan försvinna inom 24 timmar, bli långvariga eller bestående. 
 
Diabetes Mellitus är ett globalt hälsoproblem som drabbar både äldre och yngre 
individer. Sjukdomen påverkar ämnesomsättningen i negativ bemärkelse och är kronisk 
(Soell, Hassan, Miliauskaite, Haikel & Selimovic, 2007). Diabetes Mellitus delas in i 
två undergrupper där typ 1 innebär en oförmåga för kroppen att tillverka insulin och typ 
2 medför en nedsatt insulinproduktion. Under senare år har antalet diabetesfall ökat och 
därför är det viktigt att som vårdpersonal förstå dess påverkan på munhålan (Ship, 
2003).  
 
 
Äldres orala hälsa 
En undersökning har visat att aktiva äldre individer har en bättre oral hälsa jämfört med 
äldre som är i behov av omsorg (Petersen & Yamamoto, 2005). I slutet av 1900-talet 
hade äldres tandhälsa i Sverige förbättras markant och den andel som idag är helt utan 
egna tänder har reducerats avsevärt. I och med denna förändring kommer äldre att ha 
sina tänder i behåll högt upp i åldrarna och ett stort behov av preventiv och reparativ 
tandvård kommer att uppkomma (Socialstyrelsen, 2005-111-2). Denna utveckling kring 
de äldres orala hälsa ses dock inte i alla länder i världen. Riktlinjer och mål gällande 
oral hälsa hos äldre finns endast i ett fåtal länder. I utvecklingsländer är vanligen 
tandvårdens tillgänglighet låg. Vid brist på tandvårdsmaterial eller då patienten 
upplever smärta i tand extraheras vanligen tanden. I de industrialiserade länderna har 
flertalet äldre individer tandprotes och tandprotesanvändande i både över- och 
underkäke ses hos en tredjedel upp till hälften av de äldre. I utvecklingsländer saknas 
ofta den kunskap om oral hälsa hos äldre som vanligtvis finns i industrialiserade länder. 
Muntorrhet, parodontal sjukdom, karies, tandlöshet och oral cancer är tecken på dålig 
oral hälsa hos äldre individer och ses världen över. Socioekonomiska förhållanden har 
samband med tandlöshet bland äldre individer globalt sett och individer som lider av 
tandlöshet är ofta lågutbildade, av låg social klass och låginkomsttagare (Petersen & 
Yamamoto, 2005). Montal, Tramini, Triay & Valcarcel (2006) visade i en fransk studie 
att en fjärdedel av 321 äldre individer, som hade besökt en geriatrisk avdelning, var 
tandlösa och att de flesta äldre var protesanvändare. Ett flertal av de äldre hade skadade 
eller gamla proteser och ett antal individer ville därför inte använda dem. Till 
övervägande del var de äldres munhygien, gällande både naturliga tänder och protetiska 
ersättningar, inte tillfredsställande. Genom klinisk undersökning och frågeformulär 
framkom det att samarbetsvilliga patienter hade bättre hygien. Äldre individer som hade 
ett lågt vårdbehov visades sig ha en bättre oral hygien med mindre tandsten än äldre 
med ett stort vårdbehov. Mer än hälften av individerna hade tuggsvårigheter och 
aptitlöshet. Studien visade även på att sväljsvårigheter var vanliga bland de äldre. Enligt 
Penner & Timmons’ (2004) studie utförd i Canada innehållande 275 äldre individer 
framkom det att cirka hälften av individerna var tandlösa.  
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Andersson & Nordenram (2004) skriver i sin svenska studie att munvård inte tycktes ha 
varit något prioriterat i respondenternas föräldrahem då de var barn men när de själva 
kunde betala för sin tandvård gick de flesta dit regelbundet. Kunskap om oral hälsa och 
vikten av goda egenvårdsvanor var godtagbar hos alla deltagare och de flesta hade en 
god daglig munvårdsrutin.  
 
Att bevara en god munhygien blir vanligen svårare ju äldre man blir eftersom stelhet i 
fingrar och svårigheter att se på nära håll ofta uppkommer vid åldrande. Dessa besvär 
tillhör den normala åldrandeprocessen. Detta kan leda till ökad risk speciellt för 
gingivit, parodontit, karies och oral candidos (Bondevik & Nygaard, 2005). Oral 
sjukdom kan uppkomma när de äldre själva blir oförmögna att klara sin egenvård och 
av den anledningen måste förlita sig på vårdpersonalens omhändertagande (Jablonski, 
Munro, Grap & Elswick, 2005). Obehandlad gingivit, parodontala sjukdomar samt 
karies kan orsaka smärta för patienten och leda till tandförlust samt orsaka problem med 
dålig andedräkt (Fitzpatrick, 2000). En studie gjord i USA på vårdtagare på särskilt 
boende visade, att cirka hälften av deltagarna hade tandsten, som täckte omkring en 
tredjedel av tändernas kronor. Vidare visade undersökningen att problem gällande oral 
hälsa ökade samt att antalet individer med protes ökade med stigande ålder (Murray, 
Ede-Nichols & Garcia-Godoy, 2006). Åldrande gör att äldre människor kan ha särskilda 
behov, när det gäller den orala vården. Förlust av mjukvävnad gör till exempel att 
tandroten blottläggs vilket leder till ökad kariesrisk. Bennedbrytning kan på sikt leda till 
tandmobilitet och tandförlust (Fitzpatrick, 2000). Penner & Timmons (2004) menar att 
protesanvändare är de individer som upplever mest orofacial smärta och obehag från 
munhålan. Muntorrhet är vanligt hos äldre men studier har visat att det inte finns något 
samband mellan muntorrhet och allmänhälsa samt välbefinnande. Inte heller ålder och 
kön visade på korrelation med muntorrhet (Matear et al., 2006). Äldre individer som 
använder fler mediciner drabbas ofta av muntorrhet. Mediciner kan göra att 
salivkörtlarna får en nedsatt eller bristande funktion. Vidare bidrar muntorrhet till 
plackackumulation, ökad kariesrisk och risk för sårig vävnad. Oral komfort, aptit och 
näringsupptag kan i negativ bemärkelse påverkas av en försämrad allmän hälsostatus 
och nutrition (Fitzpatrick, 2000). Tuggförmåga anses dock, enligt en studie inte bli 
försämrad vid muntorrhet (Matear et al., 2006). Penner & Timmons (2004) visar i en 
studie att muntorrhet upplevdes av 41 % av de 275 respondenterna, som hade en 
medelålder av 74 år, och visade sig vara det största orala besväret sett ur 
respondenternas synvinkel.  
     
 
Vanliga sjukdomar förknippade med åldrande relaterat till oral hälsa 
En japansk studie där man har undersökt individer med Parkinsons sjukdom har visat, 
att en stor andel av de individer som lider av sjukdomen, inte borstade tänderna varje 
dag (Nakayama, Washio & Mori, 2004). Fukayo, Nonaka, Shimizu & Yano (2003) 
menar dock i sin studie, att individer med Parkinsons sjukdom har bättre tandborstvanor 
då de borstar sina tänder oftare än friska individer. Vidare skriver de att äldre individer 
med Parkinsons däremot uppvisar sämre egenvårdsvanor och lägre salivflöde och pH-
värde i saliven. 
    
McMillan, Leung, Pow, Wong & Allen (2005) skriver att försämrad talförmåga, 
förmåga att äta och tugga viss föda och svårigheter att sköta den orala hygienen är 
tillstånd som kan drabba strokedrabbade individer. Bondevik & Nygaard (2005) skriver 
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att individer med stroke och som lider av halvsidig ansiktsförlamning inte känner om 
matrester finns kvar i munnen och dessutom har de svårt att utföra egenvård.  
     
Personer med demens kan lida av muntorrhet, eftersom de ofta äter mediciner som ger 
salivnedsättning. Detta tillsammans med svårigheter att sköta den orala hälsan kan leda 
till en ökad risk för parodontala sjukdomar, karies, problem med att äta och 
slemhinneförändringar (Rejnefelt et al., 2006). Äldre individer med demens har mer 
plack, tandsten och gingival blödning och studier har visat att det hos demenssjuka 
förekommer ett kariesmönster som skiljer sig från friska individer utan demens. 
Koronalkaries samt rotkaries är vanligt hos demenssjuka (Chalmers & Pearson, 2005). 
Rejnefelt et al. (2006) menar, att det är viktigt att munvården hos individer med demens 
fungerar, dels för att undvika att personen blir undernärd och dels för att höja individens 
livskvalitet. 
 
Diabetes är en riskfaktor för parodontit och gingivit enligt ett flertal studier. Både 
individer med typ 1 och typ 2 diabetes visar på en mer uttalad gingival inflammation än 
individer utan diabetessjukdom. Okontrollerad diabetes verkar ge den mest påtagliga 
gingiviten (Soell et al., 2007). Det är viktigt att tandvårdspersonal regelbundet följer 
upp diabetespatienter för att undvika oral sjukdomsutveckling. Muntorrhet kan upplevas 
av individer med diabetes och vanligen uppmärksammas det med ett ökat behov att 
vätskeintag. Munslemhinneförändringar, smakrubbningar och svampinfektioner 
förekommer oftare hos diabetiker än icke diabetiker. Vid tandvårdsbehandlingar bör 
kontakt med patientens läkare etableras för att undvika eventuella komplikationer 
beroende av sjukdomen. Diabetespatienters tandbehandlingar skiljer sig dock vanligtvis 
inte från friska patienters behandling (Ship, 2003). 
 
 
Oral hälsas påverkan på livskvalitet 
Fitzpatrick (2000) menar, att det både finns en psykologisk och fysiologisk betydelse av 
munhålan. Den är av stor vikt både ur kommunikationssynpunkt och för att kunna 
svälja och tugga. Penner & Timmons (2004) skriver i sin studie att äldre har svårt att 
uppskatta måltider på grund av att måltiderna blir tidskrävande samt att de upplever 
svårigheter att äta olika sorters mat. Knappt hälften av männen och ungefär en fjärdedel 
av kvinnorna som deltog i studien ansåg att deras orala hälsa påverkade dem i sociala 
situationer vilket kan ta sig uttryck i undvikande av skratt och leende.  
 
Andersson & Nordenram (2004) skriver att i dagsläget var respondenterna generellt sett 
nöjda med sin munhälsa och de tycker att oral hälsa är viktigt ur många olika 
synvinklar. Att kunna äta, skratta, ha en frisk andedräkt och god nutrition är exempel på 
det. Kroniska och akuta sjukdomstillstånd kan tillsammans med dålig oral hälsa leda till 
att både den allmänna och den orala hälsan försämras, genom en negativ påverkan på 
varandra. Försämrad oral hälsa kan även leda till oral candidos och sår som orsakar 
smärta i munnen. Smärta i munnen kan göra att de äldre undviker måltider vilket i sin 
tur kan leda till att de förlorar kroppsvikt (Jablonski et al., 2005). Petersen & Yamamoto 
(2004) skriver att äldre individer som lider av tandlöshet ofta får en negativ påverkan i 
det dagliga livet eftersom de kan få tuggsvårigheter. I och med detta begränsas 
valmöjligheterna gällande mat, vanligen väljer de därför lättuggad mat som ofta 
innehåller mycket fett och kolesterol. I andra fall undviks istället mat som i sin tur leder 
till viktnedgång.  
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Uppsökande verksamhet i Sverige 
För uppsökande verksamhet ansvarar landstingen och regleras via tandvårdsreformen 
”Nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet” som trädde i kraft 1999 samt 
Tandvårdslagen (SFS 1985:125). Individer som innefattas av uppsökande verksamhet är 
de som kräver stora insatser inom omsorg och vård, både daglig och nattlig tillsyn, och 
som får hemsjukvård eller omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Verksamheten 
inkluderar även de som bor i eget boende, så kallat ordinärt boende och har ovanstående 
vårdbehov samt omfattas av lagen. Vid den uppsökande verksamheten ingår en 
kostnadsfri munhälsobedömning som består av en bedömning gällande 
munhygieninsatser såväl som behov av nödvändig tandvård. Vid bedömning av 
munhygieninsatser läggs fokus på huruvida individen själv klarar av sin egenvård eller 
om hjälp av omsorgspersonal krävs. I dessa fall ska personalen instrueras om hur 
munvården ska utföras. Individens allmäntillstånd ligger till grund för bedömningen av 
behovet av nödvändig tandvård. Bedömningen görs utifrån individens förmåga att äta 
och tala och därefter planeras eventuella tandvårdsinsatser. Då ingen omfattande 
behandling är möjlig att utföra ska patientens mun hållas fri från sjukliga förändringar 
samt från obehag och smärta (Socialstyrelsen, 2005-103-9). I den uppsökande 
verksamheten är det legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare som utför 
vården (Socialstyrelsen, 2004). Enligt Socialstyrelsens (2005-103-9) undersökning 
gällande erfarenheter av uppsökande verksamhet inom landstingen visade det sig att 
patienternas munhälsa förbättrats, stödet med egenvården var större och därav hade en 
bättre hygien uppkommit på grund av de uppsökande insatserna. Verksamheten har 
även gjort att patienter med sjukdom i munhålan kommit till tandvården i ett tidigt 
skede och att vårdpersonalen har fått större förståelse och kunskap om oral omvårdnad.  
 
 
Munvårdsutbildning 
Nödvändig tandvård /uppsökande verksamhet innefattar också munvårdsutbildning för 
personal. Utbildning erbjuds till vårdpersonal med syftet att öka personalens kunskap 
och kompetens inom munvårdsområdet. Utbildningen bör innehålla information som 
gör att personalen kan förstå omvårdnadsinstruktioner gällande munvård. Utbildningen 
ska också leda till att vårdpersonalen förstår och kan efterfölja innehållet i 
munvårdskort, få kunskap om utförande av daglig munvård och kunna förstå då den 
äldre är i behov av tandvård genom att kunna tolka signaler och symptom. Landstinget 
bestämmer om vem som ska utföra munvårdsutbildningen. Ett munvårdsombud kan 
vara lämpligt att utse på varje boende. Ombudet ansvarar för frågor och information om 
munvård och har genomgått en speciell utbildning inom området (Socialstyrelsen, 2004)  
 
 
Vårdpersonalens utbildning 
Enligt Socialstyrelsen (2007-131-47) har cirka 80 % av vårdpersonal på särskilda 
boenden yrkesförberedande utbildning. Socialstyrelsen (2007-123-22) skriver att alla 
kommuner i undersökningsgruppen kräver att lämplig grundutbildning ska finnas hos 
all tillsvidareanställd personal. Förslag på utbildning kan vara omvårdnadslinjen, 
vårdlinjen, social servicelinje eller dylikt. Under sommarvikariaten upplever 
kommunerna dock att det är svårt att uppfylla detta krav. Lagen om anställningsskydd 
bidrar också till att kommunerna tvingas tillsvidareanställa viss outbildad personal. För 
att undvika den sortens anställningar har kommunerna vikariepooler bestående av enbart 
grundutbildad personal. Grundutbildningarnas innehåll kritiseras av många kommuner 
eftersom utbildningen är för inriktad på färdigheter och kunskaper. Personliga förmågor 
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såsom personlig kompetens och attityder gällande respekt och lyhördhet för de äldre, 
samarbetsförmåga och gott omdöme önskas få högre prioritering inom utbildningen.  
 
 
Vårdpersonalens roll 
Vårdpersonalen har en mycket viktig roll vid orala undersökningar som görs av 
tandvården, eftersom denna ibland får fungera som en hjälpande kommunikationskanal i 
mötet. Den sjuke kan ha svårt att beskriva, hur hon/han upplever sin munhälsa och att 
förstå instruktioner (Pearson & Chalmers, 2004). Eftersom det finns en tendens till att 
äldre blir svagare både fysiskt och mentalt, påverkas vårdpersonalens omhändertagande 
och det kan uppstå problem att möta vårdtagarnas individuella behov. Det är viktigt att 
ta hänsyn till de åldersrelaterade förändringar som sker, samtidigt som man också måste 
ta hänsyn till andra faktorer som påverkar en individs munhälsa, då man som 
vårdpersonal ska utföra vården. Kunskap och färdigheter hos vårdpersonal är viktiga, 
när det handlar om äldre människors behov gällande munhälsa. Munvården bör 
innefatta tandborstning av både naturliga tänder och protetiska ersättningar, där det är 
betydelsefullt att få bort både plack och eventuella matrester samt göra rent slemhinnan 
och läpparna (Fitzpatrick, 2000). En studie visade att om vårdpersonalen tar sig tid till 
ett mer omfattande samtal med vårdtagaren ökar vårdtagarens delaktighet i samtalet och 
de har lättare att föra fram sina åsikter (Fukaya, Suzuki & Shitita, 2004). För att 
vårdpersonal ska kunna ge en adekvat oral vård till sina patienter som inte klarar av att 
själva sköta sina tänder är det viktigt att de har tillräckliga kunskaper samt färdigheter 
inom området oral hälsa (Fitzpatrick, 2000).  
 
I ett samarbete mellan tandvårdspersonal och vårdpersonal är det oerhört viktigt för 
tandvården att få reda på vårdpersonals kunskaper och attityder kring munvård. 
Tandvården bör inse vilken kunskap vårdpersonal besitter och därav finna hur de kan 
mötas i kommunikationen.  Det är även betydelsefullt att ta reda på hur tandvården ska 
kunna påverka vårdpersonalens attityder så att de äldres munvård kan förbättras och på 
detta sätt även höja de äldres livskvalitet. Tandhygienistens roll är vanligen att arbeta 
med uppsökande verksamhet och därmed utbilda vårdpersonal. Detta innebär att 
tandhygienisten har ett stort ansvar och ett stort behov av insikt om vårdpersonals 
kunskaper och attityder kring munvård hos äldre, för att det ska uppstå en god 
interaktion mellan tandhygienist och vårdpersonal.  
 
 
Syfte 
Syftet är dels att beskriva vårdpersonals kunskaper och attityder till äldres munvård och 
dels att beskriva hur dessa kunskaper och attityder påverkas av munvårdsutbildning.  
 
 
Frågeställningar 

1. Vilka kunskaper och attityder har vårdpersonal avseende munvård av äldre 
personer som är i behov av omsorg? 

2. Hur påverkas vårdpersonal av munvårdsutbildning gällande kunskaper och 
attityder till munvård hos äldre personer som är i behov av omsorg? 
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Metod 
Designen är en systematisk litteraturstudie.  
Systematiska litteraturstudier görs för att sammanställa ett flertal publicerade 
forskningsresultat (Forsberg & Wengström, 2003).  
 
 
 
Figur 1. Processkarta för litteratursökning 
 

 
 
Hämtad och fritt översatt ur Polit & Beck, 2006. 
 
 
 
Definition av begrepp 
Munvård (Oral health care) innebär utförande av oral egenvård, innefattande försök till 
vidhållande av en god oral hälsa (National Library of Medicine, 1973).  
 
Vårdpersonal (Nursing staff) innefattar enligt Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område (LYHS 1998:531) de individer som arbetar med patienter inom 
hälso- och sjukvården, på vårdinrättningar och sjukhus (Sundberg, 2004). 
 
Äldre (Aged) är en MeSH-term som omfattar individer mellan 65 och 79 år (National 
Library of Medicine, 1966).  Äldre, 80 och över (Aged, 80 and over) introducerades 
1987 som en MeSH-term och innefattar individer som är 80 år eller äldre (National 
Library of Medicine, 1987). 
 
 
Databaser  
Artikelsökningen har gjorts i databaserna CINAHL och PubMed. 
 
 
 
 

Olämpliga och 
irrelevanta 
referenser 
förkastas 

Sökord och 
kombinationer 
identifieras  

Genom 
elektronisk 
eller 
manuell 
sökning 
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tänkbara 
referenser 

Adekvata 
referenser 
samlas in 

Lämpliga 
referenser 
urskiljs  

Genomgång 
av 
referenser  

Referenser 
organiseras 

Material 
analyseras 
och 
samordnas  

Litteraturstudie 
skrivs 

Nya referenser 
kan fastställas 
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Sökord 
Sökorden som användes var: oral health, elderly, education programme, knowledge, 
dental care for aged, attitude of health personnel, nursing homes, conceptions.  
 
 
Urval  
 
Inklusionskriterier: 

• Artiklar mellan år 1998-01-01 och 2008-03-31. 
• Relevanta artiklar utifrån frågeställningar och syfte. 
• Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter  
• Engelskspråkiga artiklar. 
• Artiklar som vid granskning visade medel- eller god kvalitet.  

 
Exklusionskriterier: 

• Reviewartiklar och artiklar som inte var vetenskapligt publicerade.  
• Artiklar som vid granskning visade dålig kvalitet. 
• Andra språk än engelska. 

 
För att få fram de mest väsentliga artiklarna har engelska sökord använts eftersom 
vetenskapliga artiklar inom området oftast publiceras på engelska. Ovanstående sökord 
bedömdes som relevanta utifrån frågeställningarna. Sökningen påbörjades i databasen 
PubMed eftersom den är mer omfattande inom hälso- och sjukvårdsektorn än databasen 
CINAHL. För att få en systematisk sökning har samma sökord och sökkombinationer 
använts i båda databaserna. Sökningen påbörjades med vedertagna engelska uttryck som 
upplevdes relevanta utifrån syfte och frågeställningar, både MeSHord samt textord 
användes. Artiklarna som framkom genom sökkombinationerna begrundades utifrån tre 
olika urval bestående av titel, abstrakt och fulltext.  
 
 
Urval 1 
Artiklar med relevanta titlar valdes ut utifrån syfte och frågeställningar. Artiklar som 
förekom fler än en gång under sökningen räknades bort.  
 
 
Urval 2 
Abstrakt lästes igenom och artiklar som ansågs besvara syfte och frågeställningar valdes 
ut. 
 
 
Urval 3 
Intressanta artiklar ur resultatsynpunkt lästes sedan i fulltext. Artiklar som bedömdes 
besvara syfte och frågeställningar valdes sedan ut och kvalitetsgranskades enligt 
granskningsmall.  
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Tabell 1. Databassökning.  
Artiklar som förekom fler än en gång under sökning anges inom parentes.   
Databas Sökord/ 

Sökkombinationer 
Antal 
träffar 

Urval 1 
(Titel) 

Urval 2 
(Abstract) 

Urval 3 
(Fulltext) 

Vald 
artikel 

PubMed 
08-04-25 
Limits: 
Tidsperiod 
980101-
080331 

Dental care for aged 
(1) 

625 - - - - 
 

 Attitude of health 
personnel (2) 

52055 - - - - 

 1 AND 2 47 21 14 12 7   
 Oral health (3) 5568 - - - - 
 Nursing homes (4) 10655 - - - - 
 3 AND 4 124 - - - - 
 Knowledge (5) 156266 - - - - 
 3 AND 4 AND 5 16 (2) 4 4 4 4 
 2 AND 3 190 - - - - 
 Education 

programme (6) 
6098 - - - - 

 2 AND 3 AND 6 5 (2) 1 1 1 1 
 Elderly (7) 716112 - - - - 
 3 AND 7 1398 - - - - 
 3 AND 5 AND 7 119 (8) 6 3 3 1 
 Conceptions (8) 10910 - - - - 
 3 AND 8 5 1 1 1 1 
CINAHL 
08-04-25 
Limits: 
Tidsperiod 
980101-
080331 

Dental care for aged 
(1) 

193 - - - - 

 Attitude of health 
personnel (2) 

6852 - - -  

 1 AND 2 6 (2) 1 1 1 1 
 Oral health (3) 2311 - - - - 
 Nursing homes (4)  7812 - - - - 
 3 AND 4 34 (6) 7 2 2 1 
 Knowledge (5) 37075 - - - - 
 3 AND 4 AND 5 8 (4) 0 0 0 0 
 2 AND 3 24 (5) 2 0 0 0 
 Education 

programme (6) 
491 - - - - 

 2 AND 3 AND 6 1 (1) 0 0 0 0 
 Elderly (7) 18350 - - - - 
 3 AND 7 113 (7) 7 5 5 1 
 Conceptions (8) 515 - - - - 
 3 AND 8 3 (1) 0 0 0 0 
 
 
Databearbetning 
Alla artiklar har granskats av båda författarna enligt granskningsmallar för kvalitativa 
och kvantitativa studier. Granskningsmallarna är baserade och modifierade utifrån 
Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) samt granskningsmallar från Karlstad Universitet. 
Artiklarna poängbedömdes utifrån granskningsmallarna och därefter fastställdes 
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kvaliteten som dålig, medel eller god. Varje ja-svar gav 1 poäng och nej-svar gav 0 
poäng. För de kvalitativa artiklarna låg graderingen mellan 0 och 10 poäng där 9-10 
poäng bedömdes som god, 7-8 poäng som medel och 0-6 poäng som dålig. Gällande 
kvantitativa artiklar låg graderingen mellan 0 till 13 där 10-13 poäng bedömdes som 
god, 8-9 poäng som medel och 0-7 poäng som dålig. Artiklar som bedömdes vara av 
god eller medel kvalitet inkluderades i studien. Resultaten ordnades därefter under 
rubriker som följde frågeställningarna.  
 
 
Etiska överväganden 
En individ som läser vad lekmän och forskare tidigare har gjort och skrivit inom ett 
område kan inkorporera fördomar, stereotyper eller förutfattade meningar (Backman, 
1998). Författarna har här så långt det är möjligt avstått från att göra egna tolkningar vid 
granskning av artiklar. Egna åsikter och eventuella förutfattade meningar har också 
undvikits vid granskningen. 
 
 
Resultat 
Resultatet presenteras utifrån de två frågeställningarna under följande rubriker: 

• Vårdpersonals kunskap och attityder till munvård 
• Munvårdsutbildnings påverkan på vårdpersonal  

 
Resultatet av kvalitetsgranskade artiklar presenteras i två tabeller, en för vardera 
frågeställning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11
 

Vårdpersonals kunskap och attityder till munvård 
Tabell 2. Resultat av kvalitetsgranskade artiklar gällande vårdpersonals kunskaper och 
attityder till munvård. 
 

Författare År Land Design Instrument Resultat Kvalitet 
Andersson et 
al. 

2007 SE Kvalitativ studie Intervju Oral hälsa sett ur 
två perspektiv där 
munnen antingen 
ses som en del av 
kroppen eller inte. 
Integritets- 
kränkning vid 
munvård     

God 

Andersson et 
al. 

2007 SE Kvalitativ studie Djupintervju Oral hälsa ansågs 
ej tillhöra alla 
vårdprofessioner 

God 

Chung  
et al.  

2000 CH Kvantitativ studie 
Tvärsnittstudie 

Fråge-
formulär 

Bristfälliga 
kunskaper och 
negativ attityd 
fanns hos 
vårdpersonal 

God 

Frenkel 1999 UK Kvantitativ studie 
med kvalitativa 
inslag. 

Fråge-
formulär med 
öppna frågor 

Positiva attityder 
till munvård 

God 

McKelvey  
et al.  

2003 NZ Kvalitativ studie Djupintervju Relativt hög 
medvetenhet om 
oral hälsa bland 
vårdpersonal. 
Upplevda 
svårigheter vid 
munvård 

God 

Paley  
et al. 

2004 AU Kvalitativ studie Semi- 
strukturerad 
intervju, fråge-
formulär, 
fokusgrupp 

Oral hälsas 
påverkan på 
allmäntillståndet 
rapporterades 

God 
 
 

Paulsson 
et al.  

1999 SE Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
metod 

Intervju Sjuksköterskor i 
rollen som 
överordnade 
upplevde sig ha 
påverkan på 
vårdpersonals 
kunskap 

God 

Reed  
et al. 

2006 USA Kvantitativ studie 
Interventions- 
Studie 

Fråge-
formulär, 
intervention 
med 
information, 
intervju 

Upplevda 
svårigheter vid 
munvård 
rapporterades 

Medel 

Reznick & 
Matear 

2002 CA Kvalitativ studie 
Tvärsnittstudie  

Telefon-
intervju, fråge-
formulär 

Faktorer såsom 
smärtlindring, 
akuttandvård samt 
profylax ansågs 
viktiga 

God 

Vanobbergen 
et al. 

2004 UK Kvantitativ studie  Fråge-
formulär 

Vårdpersonalens 
kunskapsnivå var 
relaterat till 
omhändertagande 
 

God 
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Wårdh  
et al. 

2000 SE Kvalitativ studie. 
Grounded Theory 

Djupintervju Oral hälsa gavs 
låg prioritet. 
Vårdpersonal 
önskade mer 
utbildning 

God  

Landskoder: AU= Australien, CA= Canada, CH= Schweiz, NZ= Nya Zeeland, SE= Sverige, UK= United Kingdom & USA= 
Förenta staterna 
 
 
Vanobbergen & De Visschere (2004) har i sin studie utförd i Belgien undersökt i vilken 
utsträckning och på vilket sätt munvården utförs på äldre individer samt vilka faktorer 
som kan påverka detta. Ett frågeformulär användes och 225 vårdpersonal innefattande 
sjuksköterskor och vårdbiträden arbetande inom 16 särskilda boenden inkluderades i 
studien. Resultaten visade att omhändertagande av de äldres munvård var beroende av 
vårdpersonalens kunskapsnivå. Vårdpersonalen upplevde att avdelningscheferna hade 
problem att styra och se till den omvårdnad som rör den äldres orala hälsa. Resultaten 
visade också att sjuksköterskorna endast har en något större kunskap gällande oral hälsa 
jämfört med vårdbiträdena. McKelvey, Thompson & Ayers (2003) ville i en 
nyzeeländsk studie ta reda på vilka brister som fanns gällande vårdpersonals kunskap 
kring oral hälsa. Djupintervjuer utfördes bland tjugo stycken vårdpersonal där 15 var 
vårdbiträden, 2 var sjuksköterskor, en ansvarig sjuksköterska och två chefer inom 
särskilt boende. Vårdpersonalen ansåg att en dålig oral hälsa leder till ett försämrat 
välbefinnande då allmänhälsan kan påverkas. Det fanns en medvetenhet bland 
vårdpersonalen om att klibbig och söt mat samt en dålig munhygien ofta leder till 
karies. Sambandet mellan försämrat hälsostatus, brist på fluor, dålig nutrition på grund 
av oral ohälsa samt felaktig tandborststeknik och karies nämndes av en del av  
respondenterna. Att bakterier är en viktig del i kariesprocessen var det endast en av 
vårdpersonalen som hade kunskap om. Att en god egenvård innefattande munsköljning, 
tandtrådsanvändning, salivstimulerande medel, tuggummi- och fluoranvändning 
förebygger karies, visste flertalet av respondenterna. En lämplig kost ur kariessynpunkt 
och regelbundna tandvårdsbesök upplevdes av en del respondenter vara positivt för att 
förebygga karies. De ansåg också att karies i det långa loppet kan leda till såväl känslor 
av förtvivlan som tandlossning, tandvärk och till slut eventuell tandprotesanvändning. 
Att en försämrad hälsa på grund av dålig nutrition och infektioner har samband med 
karies var uppmärksammat av en del respondenter. Flertalet av vårdpersonalen såg 
svullnad, rodnad, ömhet och blödning som tecken på parodontal sjukdom men många 
visste dock inte orsaken till sjukdomen. Ett fåtal respondenter var medvetna om att 
vitaminbrist, plackackumulering, brist på approximal rengöring, dålig munhygien, 
matansamlingar samt stimulering av den gingivala vävnaden hade samband med 
parodontal sjukdom. En respondent visste att ålder och rökning var en bidragande orsak 
till parodontal sjukdom. Däremot var det endast ett fåtal som var medvetna om den 
parodontala sjukdomens konsekvenser. Drygt hälften av respondenterna ansåg att en av 
konsekvenserna var tandlossning medan andra ansåg att allmänhälsan påverkades. 
Kunskapen om mediciners påverkan på den orala hälsan var relativt god hos 
respondenterna då en del av dem visste att muntorrhet samt missfärgningar på tändernas 
yta kan vara biverkningar av mediciner.  
 
Andersson, Furhoff, Nordenram & Wårdh (2007) har i sin intervjustudie undersökt 
uppfattningar när det gäller äldre individers orala hälsa. Respondenterna utgjordes av 11 
läkare inom primärvården i Sverige. Enligt författarna har läkare inom primärvården 
inte tillräcklig kunskap om tandvårdens olika professioner för att avgöra när patienterna 
behöver besöka dem. Läkarna ansåg att tandvården var helt åtskild från den vanliga 
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medicinska vården; de ville ha mer information om kostnader och olika behandlingar 
som kan vara aktuellt för de äldre patienterna. Utifrån studiens resultat ansåg författarna 
att oral hälsa kan ses ur två perspektiv. Enligt det holistiska perspektivet var munnen en 
del av helheten och där undersöks munnen vid en allmän hälsoundersökning. Studien 
visade att läkare inom primärvården var väl medvetna om att den orala hälsan påverkar 
de äldres allmänhälsa och deras välbefinnande samt att sjukdom kan bidra till sämre 
oral hälsa. De var även medvetna om att patienters eventuella mediciner kan påverka 
den orala hälsan. Läkarna hade även kunskap om att tuggning och nutrition påverkas 
negativt av försämrad oral hälsa. Respondenterna rekommenderade i vissa fall 
fluortabletter och salivstimulerande medel vid uttalad muntorrhet. Det reduktionistiska 
perspektivet innebar att munnen inte ses som en del av helheten utan som en privat del 
som ej bör närmas om det inte är nödvändigt. Dessa respondenter menade att de äldre 
skulle besöka tandvården då de fick dentala problem och framhöll inte att problem med 
nutritionen kunde bero på patientens orala status. Paulsson, Nederfors & Fridlund 
(1999) skrev i sin studie om ansvariga sjuksköterskor, arbetande med äldre individer, 
och deras uppfattningar om vårdtagares orala hälsa samt oral hälsa i allmänhet. Genom 
en fenomenologisk metod utfördes intervjuer med sjuksköterskorna. Under intervjuerna 
framkom det fem olika uppfattningar om oral hälsa. Respondenterna menade att en ökad 
kunskap hos dem själva kan leda till en ökad kunskap hos övrig vårdpersonal då de i sin 
roll som överordnade kan bidra till en ökad förståelse och medvetenhet om vikten av 
oral hälsa. Respondenterna önskade också en adekvat baskunskap om oral hälsa samt att 
oral hälsa ska utvecklas till en naturlig del i arbetet. De ville ha kriterier att följa som 
kan säkra en god oral omvårdnad samt leda till ett samarbete med tandvården. I mötet 
med vårdtagaren tyckte sjuksköterskorna att det är viktigt att möta vårdtagarens 
individuella behov med respekt för att undvika integritetskränkning samt undvika att 
frånta dem självbestämmanderätt. De ansåg även att munnen har betydelse både på ett 
estetiskt och ett funktionellt plan. Respondenterna upplevde att individens välmående 
påverkas negativt vid en dålig oral hälsa. Vissa av sjuksköterskorna ansåg att en 
acceptabel oral hälsa är tillräcklig för individen medan andra hade ett holistiskt synsätt 
där de såg munnen som en del av helheten. Sjuksköterskorna upplevde att barriärer kan 
uppkomma på grund av personliga faktorer såsom kunskapsbrist, tidsbrist, 
förutsättningar och attityder. Vidare tyckte de att andra problem som kan uppstå i mötet 
med patienten är samarbetssvårigheter mellan sjuksköterska och patient. 
 
Chung, Mojon, Budtz – Jorgensen (2000) inkluderade i sin studie vårdpersonal 
innefattande läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden samt avdelningschefer i Schweiz och 
de undersökte vårdpersonalens attityder till munvård. Författarna skriver att cirka en 
femtedel av läkarna som ingick i studien ansåg att oral omvårdnad inte ingår i deras 
arbete, hälften menade att sjukdomar kan ha sitt ursprung i munhålan och ett fåtal tyckte 
att munhålan var tabubelagd. Munhålan ansågs vara en del av kroppen av knappt en 
femtedel av läkarna. De flesta tyckte att munvårdsinformation är en väsentlig del inom 
läkaryrket. Vidare visade studiens resultat att både sjuksköterskor och vårdbiträden 
upplevde att deras kunskaper var bristfälliga gällande omhändertagandet av de äldres 
egenvård. Samverkan mellan den boende och vårdpersonal bör vara god för att en bra 
vårdsituation ska kunna uppstå. När det gäller avdelningscheferna ansåg de att det 
övergripande ansvaret när det gäller de äldres orala hälsa bör ligga hos sjuksköterska 
respektive vårdbiträde. Majoriteten av avdelningscheferna tyckte att uppsökande 
verksamhet är nödvändigt för att de äldre ska bibehålla en god oral hälsa. I Andersson, 
Nordenram, Wårdh & Berglund (2007) studie undersöktes distriktsjuksköterskors, 
tjänstgörande inom primärvården, uppfattning om äldre patienters orala hälsa. I studien 
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innefattades 15 distriktssjuksköterskor som strategiskt blev utvalda utifrån deras 
arbetsområde för att få ett så geografiskt omfattande resultat som möjligt. Genom 
studiens individuella intervjuer framkom det att distriktssjuksköterskorna inte ansåg att 
oral omvårdnad av patienterna tillhör deras profession. Men samtidigt insåg de vikten 
av denna omvårdnad och att oral ohälsa kan leda till problem med hälsan som helhet. 
Sjuksköterskorna framhöll också att det var på grund av tidsbrist som de inte 
ombesörjde patienternas orala problem och att de bara hade tid för mer akuta 
behandlingar. De flesta av respondenterna betraktade den orala omvårdnaden som något 
fristående från den allmänna omvårdnaden. De ansåg att påpekande från dem som 
vårdpersonal om de äldres orala hälsa skulle kunna leda till en sorts integritetskränkning 
för den äldre. Studien kunde även identifiera fem barriärer som respondenterna ansåg 
ledde till låg prioritering av omvårdnad om de äldres orala hälsa. Dessa fem olika 
barriärer var följande: brist på kunskap, inadekvat organisation, otillräckliga resurser, 
teamarbete samt låg prioritet. Samtliga sjuksköterskor som ingick i studien ansåg att 
deras utbildning innehöll allt för lite information om oral hälsa och ohälsa. För att kunna 
hantera orala problem och identifiera dem krävs en djupare kunskap inom ämnet, mer 
tid med varje patient samt möjlighet till ett närmare samarbete med tandvården enligt 
sjuksköterskorna. 
 
I en studie av Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen (2000) utfördes 
djupintervjuer där 22 vårdbiträden ingick. Vårdbiträdena arbetade inom äldreomsorgen i 
Sverige och deras attityder till oral hälsa undersöktes. Enligt studien kommer 
allmänhälsan först när vårdplaner verkställs och munnen uppmärksammas endast vid 
uppenbara problem. Författarna skriver att vårdbiträdena vanligen konsulterade 
sjuksköterska om det uppstod frågor eller problem. Munvårdsinstruktion erhölls ibland 
av ansvarig sjuksköterska och respondenterna var medvetna om att ekonomin 
begränsade deras utbildningstillfällen. Information och riktlinjer gällande oral hälsa 
efterfrågades eftersom många inte visste vad som förväntades av dem. Paley, Slack-
Smith & O´Grady (2004) har undersökt australiensiska avdelningschefer samt 
vårdpersonal och deras uppfattningar om oral hälsa och tandvård genom kvalitativa 
intervjuer och frågeformulär. Författarna skriver i sin studie att både vårdpersonal och 
deras överordnade ansåg att allmänhälsan påverkas av den orala hälsan. Vårdpersonalen 
ansåg att nutritionsstatus kan påverka individens välbefinnande då oral ohälsa kan 
försvåra intag av måltider. De tyckte också att tal, smärta, sväljning, infektioner och sår 
samt viktförändring kan förändras genom det orala hälsotillståndet. Vidare trodde de att 
en försämrad oral hälsa kan försvaga en individs självkänsla samt försvåra umgänge 
med andra människor då talsvårigheter och icke tillfredsställande estetik kan 
uppkomma. Vårdpersonalen menade även att smärta från ömmande tandkött och 
illasittande proteser kan leda till negativa beteendeförändringar generellt i 
vårdsituationer. Föreståndarna fann att de boende inte erbjuds en adekvat oral 
omvårdnad även om vårdpersonalen gjorde så gott de kunde. Vårdpersonalen upplevde 
att regelbunden utbildning ger dem mer kunskap där de vill ha ytterligare information 
kring olika problem i behandlingssituationen istället för fokusering enbart på orala 
hjälpmedel.  
 
I Wårdh et al’s. (2000) intervjustudie framgick det att respondenterna, arbetande som 
vårdbiträden och som personal inom hemtjänsten, önskar mer utbildning inom oral 
hälsa och gärna fortgående under arbetets gång. Praktisk träning och 
problemlösningstillfällen önskades också. Munvård upplevdes som svårt att utföra av 
respondenterna. Att få patienter att öppna munnen kunde ibland vara besvärligt och 
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patienter tycktes emellanåt vara rädda för munvården. Kooperation hos patienten var 
mycket viktigt för att vårdpersonalen skulle kunna utföra den orala vården. Enligt 
Andersson, Nordenram, Wårdh & Berglund (2007) upplevde distriktsjuksköterskorna 
att de skulle förolämpa sina patienter om de skulle vilja undersöka den orala hälsan. De 
äldre nämner oftast inte när de har orala problem. Wårdh et al. (2000) skriver att 
personalen fick dåligt samvete i de fall då de fått använda våld för att kunna utföra 
munvården. En del respondenter tyckte att arbetet med den orala vården var 
motbjudande, särskilt i de fall där svamp och sår förekom hos vårdtagaren. 
Approximalrengörning samt skötsel av tandproteser upplevdes också vara osmakligt. 
Vidare ansåg respondenterna att naturliga tänder var svårare att sköta än tandproteser. 
Oral hälsa ansågs vara en naturlig del av respondenternas arbete men i praktiken hade 
munvården en låg prioritet. I McKelvey et al’s. (2003) studie kan man också läsa om att 
vårdpersonalen upplevde att naturliga tänder är svårare att rengöra än tandprotes. 
Samtidigt ansåg de att proteser kan vara svåra att ta ut ur munnen. Tandborstning på 
andra individer upplevdes som svårt då man inte vet hur hårt man ska borsta och att det 
finns svåråtkomliga områden i munnen.  
 
McKelvey et al. (2003) skrev i sin studie att vårdpersonalen ofta utgår från sig själva när 
de utför egenvård på vårdtagarna. Borstade de själva sina tänder två gånger per dag 
upplevde de att det var nödvändigt att borsta vårdtagarens tänder lika ofta. 50 procent av 
vårdpersonalen tyckte att vårdtagarnas tänder bör borstas efter varje måltid. 
Vårdpersonalen uppgav att tidsbrist var den största anledningen till att vårdtagarnas 
munvård blev eftersatt. Respondenterna menade att det är viktigt att vårdtagaren får 
klara sin munhygien så långt det är möjligt och att vårdpersonalen enbart hjälper de 
vårdtagare som anses behöva hjälp. En del av vårdpersonalen hade dock attityder som 
leder till att munvård inte prioriteras och ibland ansågs det lättare att inte utföra den. 
Studiens deltagande chefer ansåg att munvård bör uppmärksammas i större utsträckning 
och de menade att återkommande besök av tandvården kan leda till en större 
medvetenhet om munvård. För att öka vårdpersonalens kunskap om oral hälsa ansåg de 
själva att det är nödvändigt med ett nära samarbete med tandvården där information och 
utbildning på vårdpersonalens arbetsplats bör genomföras. Frenkel (1999) har i sin 
studie med hjälp av frågeformulär och öppna frågor undersökt 416 vårdpersonal 
arbetande på särskilt boende och deras attityder kring munvård hos vårdtagare. 
Resultaten visade att de flesta av vårdpersonalen ansåg att oral hälsa är viktigt för 
vårdtagarna och att de äldre inte ska negligeras på grund av hög ålder. Flertalet av 
respondenterna tyckte också att munvård tillhörde deras arbetsuppgifter, ska ses som en 
daglig rutin, ges högre prioritet samt tas på allvar. Ett fåtal av vårdpersonalen ansåg 
dock att ansvaret för munvård i första hand bör ligga hos vårdtagaren och att 
vårdtagaren själv borde be om hjälp om så önskas. Barriärer som upplevdes av 
vårdpersonalen vid munvård av de äldre var oro att skada vårdtagaren vid munvård, 
tidsbrist, brist på information och praktisk träning samt samarbetssvårigheter mellan 
vårdpersonal och vårdtagare. Majoriteten av vårdpersonalen tyckte att empati är en 
förutsättning för en god omvårdnad av den äldre. Brist på tandvårdsmaterial upplevdes 
av många vara en besvärlig faktor vid utförandet av munvård. I Reznick & Matears 
(2002) studie undersöktes vårdpersonals attityder och uppfattningar kring äldre 
individers tandhälsa genom en tvärsnittstudie. Enligt författarna upplevde vårdpersonal 
att smärtlindrande behandling och akuttandvård är mycket viktigt för individer bosatta i 
äldreboende. Att de äldre får tillgång till profylaktisk munvård, fyllningsterapi, 
tandvårdsundersökningar och möjlighet till tandprotes ansågs också viktiga. Större 
delen av vårdgivarna tyckte att vårdtagarna borde få kostnadsfri tandvård och tillgång 
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till tandvård två gånger om året. Paley et al. (2004) skriver i sin studie att 
vårdpersonalen upplevde att vissa boende hade svårt att förstå syftet med munvård och 
inte var tillmötesgående vid oral omvårdnad. Vårdpersonalen trodde att det kan bero på 
kognitiva försämringar och kroniska sjukdomar hos den äldre. Författarna skriver också 
att vårdpersonalen saknade en expert inom personalgruppen och att kommunikation 
mellan vårdpersonal också är en bristande faktor mellan båda parter. 
 
 
Munvårdsutbildnings påverkan på vårdpersonal  
Tabell 3. Resultat av kvalitetsgranskade artiklar gällande munvårdsutbildnings 
påverkan på vårdpersonal 

Författare År Land Design Instrument Resultat Kvalitet 
Frenkel  
et al. 

2002 UK  Kvantitativ studie 
Interventionsstudie 

Fråge- 
formulär 

God kunskap hos 
vårdpersonal innan 
munvårdsutbildning 
ledde till liten 
kunskapsökning 

God 

Mynors-
Wallis & 
Davis 

2004 UK Kvantitativ studie  
Interventionsstudie 

Intervention 
Fråge- 
formulär 

Munvårdsutbildning 
ledde till ökade 
kunskaper men 
kunskaper var ändå 
bristfälliga 

Medel  

Nicol  
et al. 

2005 UK Kvantitativ studie 
Kohortstudie med 
intervention 

Klinisk us  Munvårdsutbildning 
ledde till ökat 
engagemang  

God 

Paulsson  
et al.  

2001 SE Kvantitativ studie  
Interventionsstudie 

Intervention
Fråge- 
formulär 

Utbildningsprogram 
gav positiv effekt 

God 

Reed 
et al.  

2006 USA Kvantitativ studie Intervention
Fråge- 
formulär 

Munvårdsutbildning 
ledde till 
kunskapsökning 

Medel 

Simons 
et al. 

2000 UK Kvantitativ studie 
Tvärsnittstudie med 
intervention 

Intervention
Fråge- 
formulär, 
klinisk us 

Munvårdsutbildning 
utan effekt.  

Medel 

Wårdh 
et al.  

2002 SE Kvantitativ studie 
med kvalitativa 
inslag, fall-
kontrollgrupp 

Intervention
auskultation
fokusgrupp, 
intervju  

Munvårdsutbildning 
gav ökad 
tillfredsställelse i 
arbetet 

God 

Landskoder: SE= Sverige, UK= United Kingdom & USA= Förenta staterna 
 
 
Mynors-Wallis & Davis (2004) använde frågeformulär i sin interventionsstudie då de 
studerade vårdpersonals kunskaper kring oral hälsa. Vårdpersonalen arbetade på 
lokalsjukhus i England och interventionen bestod av utbildning inom munvård. Studien 
visade att vårdpersonalens kunskap hade ökat med 25 % efter att de hade genomgått 
utbildningen. Den största utvecklingen av kunskap gällde de frågorna som handlade om 
parodontal sjukdom men samtidigt var det inom detta område som kunskaperna var 
mest bristfälliga. Endast 25 % av respondenterna visste att tandborste och tandkräm är 
de mest lämpade hjälpmedlen för tandrengörning. Kunskaperna var även svaga gällande 
medicinernas påverkan på oral hälsa samt vilka sjukdomar som kunde påverka den orala 
hälsan. Sjuksköterskorna hade relativt goda kunskaper om protetiska ersättningar i 
munnen men visade brister i hur man lämpligen rengör dem. I Frenkel, Harvey & 
Needs’ (2002) studie utvärderades effekten av utbildning inom oral hälsa till 
vårdpersonal genom en interventionsstudie. Respondenterna utgjordes av vårdpersonal 
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arbetande på 22 olika boenden och studien genomfördes med hjälp av frågeformulär 
som respondenterna besvarade vid tre olika tillfällen. Resultaten i studien visar att 
försöksgrupp ökade andelen korrekta svar efter interventionen gällande frågorna som 
berörde protetik och naturliga tänder medan kontrollgruppen visade ingen eller liten 
ökning. En liten förändring uppmärksammades när det gällde de övriga frågorna i 
undersökningen och majoriteten av respondenterna visste från början att orsaker till 
karies kan vara bakterier och socker, att handskar bör användas vid hjälp med patientens 
egenvård och att det blir en förbättrad munhälsa vid regelbunden tandborstning. Drygt 
hälften av respondenterna hade kunskap om att muntorrhet leder till ökad kariesrisk och 
att hård tandborste bör undvikas vid tandborstning. I en amerikansk studie av Reed, 
Broder, Jenkins, Spivack & Janal (2006) besvarades ett frågeformulär både före och 
efter en teoretisk och praktiskt utbildning inom oral hälsa för vårdpersonal. Vid 
jämförandet av de två tillfällena visades en signifikant ökning gällande vårdpersonalens 
kunskaper. Kunskaperna vid det första tillfället kunde relateras till vårdpersonalens 
arbetslivserfarenhet och var oberoende av vårdpersonalens ålder. Dessutom fick 
vårdpersonal delta vid studiecirklar, där både praktiska moment och auskultation ingick, 
eftersom den orala hygienen bland de boende inte upplevdes tillräckligt god.  
 
Simons, Baker, Jones, Kidd & Beighton (2000) har i sin tvärtsnittsstudie undersökt 
vårdpersonals kunskap om oral hälsa genom ett frågeformulär och en intervention som 
bestod av munvårdsutbildning. Syftet med detta var att vidare kunna utveckla ett 
utbildningsprogram inom oral hälsa. I studien inkluderades 18 särskilda boenden och 
213 äldre individer deltog. Från sju boenden medverkade 39 stycken vårdpersonal i en 
munvårdsutbildning, vårdpersonalen på de övriga elva boendena deltog inte i 
munvårdsutbildningen. Resultaten visade att vid studiens början var vårdpersonalens 
kunskaper mycket dåliga gällande orala sjukdomar. De tyckte däremot att de äldres 
tänder borde borstas minst två gånger om dagen men de upplevde svårigheter med 
tandborsttekniken. Nästa alla respondenter ansåg att munvårdsutbildningen var relevant 
samt informativ och alla ansåg den vara intressant. De praktiska delarna som 
innefattades i utbildningen upplevdes av vårdpersonalen vara värdefulla för 
omhändertagandet av de äldres munhälsa. En vecka efter utbildningsprogrammet 
besvarades frågeformuläret på nytt och resultaten visade att vårdpersonalens 
kunskapsnivå hade ökat men deras beteende mot de äldre var enligt de äldre själva 
oförändrat. En klinisk undersökning gjordes efter tolv månader för att utvärdera effekten 
av munvårdsutbildningen och resultaten visade att utbildningen inte hade någon 
signifikant betydelse för de äldres orala hälsa.  
 
Paulsson, Söderfeldt, Fridlund & Nederfors (2001) genomförde en interventionsstudie 
mellan åren 1996-1999. Ett utbildningsprogram innefattade fyra tillfällen där 
information om oral hälsa och munvård delgavs av tandhygienister. Meningen med 
utbildningen var att munvård ska ses som en rutin i den allmänna omvårdnaden och att 
vårdpersonalens attityd till munvård skulle förändras. År 1996 erbjöds samtliga 
vårdpersonal på de 132 inkluderade boendena utbildning. År 1999 indelades 
vårdpersonalen på boendena i två grupper. Den ena gruppen bestod den vårdpersonal i 
tjänst som medverkade vid utbildningen 1996 och den andra gruppen bestod av ny 
personal inom de inkluderande boendena. Resultaten visar att utbildningen gav en 
positiv effekt då vårdpersonalen upplevde sig ha lättare för att utföra oral omvårdnad på 
de boende oberoende av tidigare vårdutbildning. Vid jämförelse av de två olika 
grupperna framkom det att faktorer såsom rådgivning, praktiska omvårdnadsmoment, 
kunskap och samarbetsförmåga var sämre i den grupp som inte genomgått utbildningen. 



 

 18
 

Kunskap om munhålans sjukdomar och om olika hjälpmedel ansågs viktiga av båda 
grupperna. Den grupp som inte genomgått utbildningen ansåg inte att en hälsosam 
munhåla, en fungerande munhåla ur både fysiologisk och psykologisk aspekt samt 
kunskap om protetik var lika viktigt som den andra gruppen. I Frenkel et al’s. (2002) 
studie visade resultaten att vårdpersonalen upplevde att de har för lite praktisk träning, 
kände oro över kollegors ointresse för oral hälsa samt oro över att det inte fanns några 
riktlinjer att följa när det gäller munvård. De flesta av respondenterna ansåg dock att 
oral hälsa var en viktig del i omvårdnaden. De delgav också att om de själva var i en 
situation där de var beroende av andras omvårdnad hoppades de att de själva skulle få 
den hjälp som behövdes. Hälften av de individer som deltog i studien tyckte att det var 
mycket obehagligt att utföra munvård på de boende som hade naturliga tänder. I Reed et 
al’s. (2006) studie framkom det under studiecirklarna att de hinder för att utföra 
munvård som upplevdes av vårdpersonalen var de äldres dåliga andedräkt, oro för att 
patienten ska bitas samt patientens ovilja att öppna munnen. Vårdpersonalen ansåg 
dessutom att det inte fanns tid till munvård samt upplevde att det inte tillhörde deras 
ansvarsområde. Frenkel et al. (2002) skriver att när det gällde resultaten kring 
attitydförändringar hos vårdpersonalen visades en förbättring inom försöksgruppen 
beträffande utförandet av patientens egenvård samt vårdpersonalens roll i samband med 
patientens orala hälsa. Drygt två tredjedelar av respondenterna kände ansvar för 
patienternas orala hälsa vid första undersökningstillfället och under studiens gång 
visades ingen ökning inom detta område. Osäkerhet kring tandborstning av patienters 
naturliga tänder upplevdes av cirka hälften av vårdpersonalen vid studiens början och 
efter interventionen visades ingen förbättring.  
 
Wårdh, Berggren, Hallberg, Andersson & Sörensens (2002) studie innefattade äldre 
individer bosatta på två olika avdelningar inom ett särskilt boende och vårdpersonalen 
på boendet.  En kontrollgrupp innefattande ett annat särskilt boende i samma distrikt 
inkluderades också. Studien undersökte en utbildningsmodell för vårdpersonal där både 
teoretiska och praktiska moment ingick. Experimentgruppen erbjöds stöd från 
vårdpersonal med specialutbildning inom oral hälsa utöver den munvårdsutbildning som 
både experiment- och kontrollgrupp genomgick. I båda grupperna framkom det att 
vårdpersonalen är otillfredsställd med den nuvarande situationen kring oral hälsa och 
munvård. En uppdelning av respondenternas funderingar kring framtiden gjordes och 
kallades för ”etablering” och ”tillgänglighet”. Bättre rutiner, ökad kunskap samt mer 
stöd och tid avsatt för munvård önskades. I samband med utförandet av munvård ansåg 
vårdpersonalen att de inkräktar på patientens integritet. För att kunna utföra munvård på 
sina patienter ansåg de inte att våld var ett alternativ vid utförandet av vården. Istället 
ville respondenterna att deras vårdtagare skulle förstå vikten av den orala omvårdnaden 
så att de äldres aggressivitet och rädsla kunde minimeras. Upprepande påtryckningar för 
att få patienten att samarbeta vid munvård ansågs vara en trist men ibland nödvändig 
faktor för att kunna utföra en god vård. En uppföljning gjordes efter sex månader och 
resultaten i interventionsgruppen visade att en ökad tillfredsställelse angående oral hälsa 
återfanns hos ett flertal av respondenterna.   
 
I en interventionsstudie av Nicol, Sweeney, McHugh & Bagg (2005)  ingick personal 
som var verksamma på vårdhem och långvårdskliniker. Studien baserades på kliniska 
underökningar av de äldre som utfördes både före och efter en munvårdsutbildning för 
personalen. Efter munvårdsutbildning visade den kliniska undersökningen på 
signifikanta skillnader gällande de äldres munhälsa vilket sattes i samband med 
vårdpersonalens ökade kunskaper. Detta bidrog till att de äldres prevalens av 



 

 19
 

slemhinnesjukdomar minskade och de förbättrade sin munhygien. Andelen gingivit hos 
individer med tandprotes minskade, hygienen gällande protetiska ersättningar blev 
bättre och många av de boende slutade använda sin tandprotes under natten.  
 
 
Diskussion 
Föreliggande litteraturstudie tyder på att kunskap om oral hälsa ofta är bristfällig hos 
vårdpersonal vid utförande av äldres munvård. Nyförvärvad kunskap som erhållits 
genom munvårdsutbildning kan leda till att en negativ attityd förbättrades. Studiens 
viktigaste resultat visar att allmänhälsan ofta kommer i första hand vid omvårdnad av 
den äldre. Oral hälsa har ofta låg prioritet och vanligen uppmärksammas den endast vid 
uppenbara problem. Då vårdpersonal på boenden stöter på problem vid utförande av 
munvård rådfrågas oftast sjuksköterska. Sjuksköterskor saknar dock information och 
riktlinjer om oral hälsa. Resultaten visar att vårdpersonal har kunskap om att dålig oral 
hälsa kan leda till ett försämrat välbefinnande. Vårdpersonal ansåg också att 
allmänsjukdomar kan ha sitt ursprung i munhålan samt att en försämrad oral hälsa kan 
påverka en individs självkänsla negativt. Läkare och sjuksköterskor menar att munvård 
är viktigt i omhändertagandet av den äldre men de anser att munvården inte tillhör deras 
ansvarsområde. Akuta behandlingar prioriteras oftast och munvården blir eftersatt. 
Vårdpersonal önskar en personal som är mer insatt inom munvård i sin arbetsgrupp. 
Flertalet av vårdpersonalen tycker att det kan vara svårt att utföra munvård på andra 
individer och i vissa fall även motbjudande. Vid utförande av egenvård utgår 
vårdpersonalen ofta från sina egna egenvårdsvanor. Ett nära samarbete med tandvården 
var önskvärt av vårdpersonalen. Studiens resultat visar också att munvårdsutbildning 
oftast leder till ökad kunskap och en positivare attityd till munvård.  
 
 
Resultatdiskussion  
I studiens resultat kan man utläsa att flertalet vårdpersonal anser att oral hälsa har 
samband med allmänhälsan och livskvalitet och detta styrks av Petersen (2003) som 
menar att välbefinnande och allmänhälsa är beroende av oral hälsa. Faktorer som visar 
på samband mellan oral hälsa och allmänhälsa är orala vävnadslesioner, kroniskt smärta 
i ansikte, cancer i munhåla och svalj samt andra avvikelser och sjukdomar som påverkar 
orala vävnader. Vidare skriver Petersen (2003) att en god oral hälsa gör det möjligt för 
individen att till exempel tugga, svälja, tala och le. Orala sjukdomar kan begränsa 
individens tillvaro och den psykosociala påverkan kan försämra livskvaliteten.  
 
Studiens resultat redogör för att vårdpersonal upplever att det är en förutsättning att den 
äldre samarbetar och har en positiv attityd för att en god munvård ska kunna utföras. 
Wårdh, Berggren, Andersson & Sörensen (2002) bekräftar detta och menar att 
vårdpersonals upplevelser av munvård kan delas upp i aktivt och passivt utförande. 
Vårdpersonal som utgår från ett aktivt synsätt upplever att man kan försöka utföra 
vården vid ett senare tillfälle om den äldre inte vill samarbeta medan den så kallade 
passiva vårdpersonalen istället väljer att inte utföra någon munvård. Vidare visar Wårdh 
et al’s. (2002) studie att gällande de äldres upplevelse av oral hälsa ansåg flera att deras 
tänder var i gott skick. Flertalet ansåg dock att de behövde hjälp med att sköta den orala 
hygienen och cirka 30 % av de äldre visste inte vem de skulle vända sig till för att få 
hjälp. Endast ett fåtal besökte tandvården regelbundet. Att vårdpersonal ansåg att 
allmänhälsan påverkas av den orala hälsan framkom genom studiens resultat. Att finna 
de orala problem som finns hos de äldre bör därför ligga i samtliga vårdgivares intresse.  
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Studiens resultat visar att sjuksköterskor saknar information och riktlinjer inom oral 
hälsa och McAuliffe (2007) skriver sin studie om sjusköterskestudenter och deras 
lärande kring oral hälsa i utbildningen. Flertalet av respondenterna i studien ansåg att 
deras vanor gällande utförande av munvård etablerades under utbildningens praktik och 
att de där påverkades i stor omfattning av sjuksköterskornas omvårdnad. Mer än hälften 
av studenterna såg sjuksköterskorna som förebilder i omvårdnaden och i samband med 
detta ansåg ett fåtal av studenterna att sjuksköterskorna handledde utifrån ett 
vetenskapligt synsätt. McAuliffe’s studie styrker vår studie då den visar att 
sjuksköterskornas utbildning ofta påverkar övrig vårdpersonal eftersom de vanligtvis 
har ett övergripande omvårdnadsansvar på särskilda boenden. Studien påvisar även 
betydelsen av sjuksköterskornas kunskap om och attityder till oral hälsa eftersom de 
bidrar till en värdegrund för blivande sjuksköterskor.  
 
Resultat från denna studie fastställer vikten av att det finns ett gott samarbete mellan 
tandvården och hälso- och sjukvården för att en så god omvårdnad som möjligt för den 
äldre individen ska kunna uppstå. Att munvårdsutbildning kan leda till en positivare 
attityd och ökad kunskap hos vårdpersonal gällande munvård framkom i studien och 
detta bekräftas av Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen (2003) som i sin 
studie skriver om sjuksköterskor och vårdbiträden som genomgått en utbildning inom 
oral hälsa. Vårdpersonalen upplevde, efter utbildningen, sig själva som en resurs och att 
de nu var kompetenta när det gällde oral hälsa. De ansåg också att deras ökade 
kompetens var positivt vid kontakter med tandvården. Petersen (2003) menade i sin 
rapport att munvård bör utföras på ett acceptabelt och lämpligt sätt samt vara 
lättförståeligt för patienten. Dock visade MacEntee, Wyatt, Beattie, Paterson, Levy-
Milne, McCandless, Kazanjian (2007) i sin studie att munvårdsutbildning utförd av 
sjuksköterska eller tandhygienist inte ledde till en förbättrad oral hälsa hos äldre vilket 
påvisades vid klinisk undersökning efter tre månader. I Wårdh et al’s. (2003) studie 
framkom det att högre arbetsbörda och personalbrist upplevdes vara faktorer som 
påverkade utförandet av de äldres munvård negativt vilket stämmer överens med denna 
studies resultat vilket visar att tidsbrist är en av de största anledningarna till att de äldres 
munvård blir eftersatt. Detta tycks ha varit en bidragande faktor under en längre tid då 
Adams’ (1996) studie även fann att vårdpersonalen upplevde personalbrist. Petersen 
(2003) skriver att preventiva åtgärder ofta eftersätts på grund av förhöjda kostnader, 
begränsade resurser och lågprioritering. Detta är särskilt tydligt i utvecklingsländer där 
den viktigaste insatsen är att kunna erbjuda alla individer nödvändig oral omvårdnad. 
En ytterligare utmaning inför framtiden är att utforma ett handlingsprogram där 
erfarenheter och kunskaper inom preventivt arbeta bör inkluderas. Åtgärder som ska 
främja oral hälsa påverkas av kulturella, sociala och ekonomiska faktorer samt en 
demografisk förändring av populationen. Detta kan påverka vårdpersonals kunskap och 
attityder och bör därför beaktas vid munvårdsutbildning. Vidare styrks vikten av 
preventiva åtgärder inom oral hälsa i Petersens (2003) rapport där författaren beskriver 
betydelsen av preventiva åtgärder på professionellt, individuellt och samhälleligt plan.  
 
Studiens resultat visar att vårdpersonal upplever att regelbundna besök av 
tandvårdspersonal kan vara positivt för att öka medvetenheten om munvård hos 
vårdpersonal och i förlängningen öka de äldres orala hälsa. Detta är också fallet i 
Sverige enligt Socialstyrelsen (2003-131-8) som skriver i rapporten om uppsökande 
verksamhets positiva effekt på vårdpersonalens kunskaper och attityder. Vårdpersonalen 
upplevdes erhålla bättre förståelse och intresse för munvård och dess syfte. Rapporten 
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visade dock att svårigheter fanns att få vårdpersonal att närvara vid munvårdsutbildning 
och troligtvis på grund av tidsbrist samt att munvård gavs låg prioritet.  
 
Studier tyder på att tillgänglighet till tandvård ser olika ut i olika länder. Vårdpersonals 
kunskaper om och attityder till oral hälsa spelar då en stor roll eftersom de har 
regelbunden kontakt med de äldre. I Lowe, Blinkhorn, Worthington & Cravens (2007) 
studie kan man läsa om resultaten av att inkluderandet av en rekommendation om en 
oral undersökning under hälsoundersökningar ledde till att fler av respondenterna 
besökte tandvården. De som var mest positiva till att följa rådet, som gavs av 
sjuksköterska, att besöka tandvården var äldre som upplevde smärta i munnen, de som 
inte hade någon tandläkare samt de som hade andra orala problem. Studien visade även 
att äldre som gavs information om vikten av orala undersökningar besökte tandvården 
fler gånger än kontrollgruppen som inte gavs någon information om detta under 
hälsounderökningen.  
 
 
Metoddiskussion 
Litteraturstudie valdes som metod för att göra en jämförelse av tidigare 
forskningsresultat inom ämnet. Metoden gav möjlighet till undersökning av ett flertal 
stora populationer från olika delar av världen. Detta bidrar till en ökad generaliserbarhet 
av resultatet som kan gälla i andra länder, inom olika kulturer och populationer. En 
empirisk studie skulle enbart ha skildrat nuläget i den aktuella kontexten. 
Artikelsökningen har utförts i databaserna CINAHL och PubMed. PubMed är en 
mycket omfattande databas som innehåller vetenskapliga artiklar inom medicin. 
CINAHL är en databas som innehåller artiklar inom hälso- och sjukvård med fokus på 
omvårdnad men omfattar något färre artiklar än PubMed. Tillsammans utgör de god 
källa för kunskap inom oral hälsa. Använda sökord bedömdes som relevanta utifrån 
syfte och frågeställningar men samtidigt hade andra sökord och sökkombinationer 
kunnat ge ett annat utfall med eventuell ny information. I och med att alla inkluderade 
artiklar har granskats av båda författarna och lett till liknande svar vid granskning ökade 
trovärdheten avseende tolkningen av artiklarnas innehåll. Flertalet av artiklarna 
bedömdes av båda författarna vara av god kvalitet vilket troligen ledde till att studiens 
resultat blev mer tillförlitligt. Resultat bygger på studier mellan åren 1998-2008 och 
tidsspannet kan tyckas vara stort eftersom resultat i äldre studier kan vara förlegade. 
Dock visade vår studies resultat på liknande kunskaper och attityder oberoende av 
tidsperspektiv. Eftersom studien bygger på undersökningar från olika länder finns en 
begränsning av information kring hur omvårdnad generellt sett ser ut i det berörda 
landet samt synen på munvård. Vidare ser vårdutbildningar olika ut i olika länder och 
det kan påverka omhändertagandet av den äldres orala hälsa.  
 
 
Konklusion  
Vårdpersonals kunskap gällande munvård hos äldre är relativt bristfällig med tanke på 
vårdpersonalens roll. Dock vet flertalet att allmänhälsan har samband med den orala 
hälsan och dess påverkan på den äldres livskvalitet. Vårdpersonalen upplevs ha stor 
arbetsbörda vilket ibland leder till att munvården bli lågprioriterat i omsorgssituationen 
och inte alltid ses som en naturlig del vid omhändertagandet av den äldre. Studiens 
resultat visar att munvårdsutbildning har positiv effekt på vårdpersonals kunskaper om 
och attityder till äldres munvård.   
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Behov av ny forskning 
Eftersom flertalet studerade artiklar inte är nypublicerade önskas nya studier inom 
området. I och med den utveckling som sker gällande tandvårdsmaterial inom 
tandvården behöver vårdpersonal fortlöpande ny kunskap för att kunna utföra en god 
egenvård på de äldre. De äldre är en växande del av populationen och fler kommer att 
vara i behov av omsorg. Barriärer såsom bristfällig kunskap, negativa attityder, tidsbrist, 
integritetskränkning och lågprioritering kan uppstå i mötet mellan vårdpersonal och den 
äldre. Ytterligare forskning inom området skulle kunna studera hur dessa barriärer 
skulle kunna undvikas och därmed bidra till en bättre omvårdnadssituation vid 
utförande av munvård. 
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Ja Nej Poäng 

Finns det en logisk bakgrundbeskrivning i 
förhållande till syftet? 

   

Är syftet avgränsat och tydligt?  
 

   

Diskuteras etiska överväganden? 
 

   

Finns en klar beskrivning av designen? 
 

   

Beskrivs urvalsförfarande tydligt? 
 

   

Är metoden klart beskriven? 
 

   

Diskuteras metoden? 
 

   

Är analysen klart beskriven?  
 

   

Finns en diskussion kring rimlighet och 
trovärdighet i studien? 

   

Är slutsatsen rimlig? 
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