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Introduktion: Andelen äldre har ökat i Sverige. Med stigande ålder ökar behovet av 

stöttning vid personlig omvårdnad. Äldre personer värdesätter munhälsa högt och det 

är en viktig komponent för äldre personers hälsa, välbefinnande och livskvalité, trots 

det är munvården ofta bristfällig. Syfte: Syftet med studien var att belysa 

munhälsoproblem, vilka påverkar hälsan hos äldre personer boende på institution.  

Metod: Litteratursökning genomfördes i Cinahl och Pubmed. Urval och kvalitets 

granskning genomfördes vilket resulterade i 1 kvalitativ och 13 kvantitativa artiklar till 

studiens resultat, vars innehåll analyserades. Resultat: Resultatet redovisas i kategorin 

Munhälsoproblem, med underkategorierna Obehag i munhålan, Smärta, Nedsatt 

nutrition och födointag samt Respiratorisk sjukdom. Munhälsoproblem resulterar också 

i underkategorin Sociala begränsningar. Muntorrhet ledde till upplevelse av obehag i 

munhålan. Munhälsoproblem medförde att personer kände smärta och personernas 

nutrition samt födointag påverkades. Bland annat påverkades sväljningsfunktionen och 

olika sorters mat var svår att äta. Munhälsoproblem kunde även leda till utveckling av 

respiratorisk sjukdom och begränsningar i sociala situationer.  
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Introduktion  

Författarna har under sin praktik samt arbetslivserfarenhet uppmärksammat bristande 

munvård bland äldre personer. Munvården prioriteras ofta bort på grund av tidsbrist, 

hög arbetsbelastning samt brist på kunskap, vilket kan leda till munhälsoproblem 

(Adams 1996; Wårdh et al. 2000). Detta ledde till att författarna ville uppmärksamma 

munhälsoproblemens inverkan på de äldres hälsa. Andelen äldre personer över 65 år har 

ökat i Sveriges befolkning och förväntas år 2060 vara 2,7 miljoner människor. År 2009 

bestod 18 % av befolkningen av människor över 65 år, vilket motsvarade 1,6 miljoner 

människor. Detta betyder att om pensionsåldern fortsätter att vara 65 år, kommer var 

fjärde person vara pensionär år 2060 (SCB 2009). Den åldersgrupp vilken ökar snabbast 

är 80 år eller äldre. Ökandet av den äldre befolkningen ser likadan ut i hela Europa. I 

samband med att åldersgrupperna ökar kommer kraven på hälso- och sjukvården, 

framför allt inom äldreomsorgen, att öka (Socialstyrelsen 2009). 

 

Omvårdnad  

Ett av sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden är, enligt Socialstyrelsens 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) omvårdnadens teori och 

praktik. Detta innebär bland annat att kunna ta tillvara på det friska hos patienten, 

tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, möta och uppmärksamma 

lidande och sjukdomsupplevelse. Sjuksköterskan bör, enligt kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2005) efter undersökningar och behandlingar följa upp 

patientens tillstånd, motivera patienten att vara följsam i behandling samt kunna se och 

förebygga hälsorisker. En annan viktig del av sjuksköterskans uppgifter är att se 

patientens resurser och motverka komplikationer i samband med sjukdom. Vård är ett 

universellt behov (ICN 2007). Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande är sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden. I omvårdnaden 

ingår bedömning av hälsostatus och riskfaktorer, vilket innebär att identifiera problem 

inom olika områden, även utförandet av nödvändiga åtgärder ingår (Öhrn & Andersson 

2006). Det är av stor vikt att vårdarbetet alltid dokumenteras och kvalitetssäkras. 

Bedömningar skall genomföras strukturerat, detta innebär att de alltid skall utföras på 

samma sätt oavsett vem som utför bedömningen samt att samma område bedöms (Öhrn 

& Andersson 2006).   

 

Enligt Eriksson (2004) är omvårdnadens främsta uppgift att, utifrån patientens 

grundläggande behov, tillgodose hans/hennes organiska, emotionella, kulturella och 

sociala samt andliga behov. Vårdandet innefattar både kropp, själ och ande. Eriksson 

(2004) menar att omsorg är ett grundläggande begrepp i omvårdnaden. Hon har 

begreppen människa, hälsa, vård och lidande med i sin ide av vårdandet. Grunden för 

god omvårdnad är enligt Eriksson (2004) tro, hopp och kärlek och dessa är viktiga i 

människans relationer med andra. För själva vårdarbetet har Eriksson fyra olika 

begrepp: grundvård, naturlig vård, special vård samt självvård. Grundvården kan ses likt 

en kompenserande funktion, när patienten inte längre själv klarar sin naturliga vård, och 

utgår från patientens grundläggande behov (Eriksson 2004). När människan inte själv 

klarar av de grundläggande vårdbehoven behöver han/hon hjälp med detta av en annan 

människa. Intuition, kunskaper samt gott omdöme krävs för att kunna bedöma 

patientens situation för att sedan kunna ge patienten optimal hälsa genom god 
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omvårdnad (Eriksson 2004). Alla människor har behov av den naturliga vården, här 

tillgodoses våra innersta begär efter närhet, kärlek och omsorg. Specialvården riktas mot 

specifika behov och hälsohinder hos den enskilde patienten. Självvården är lika med 

egenvård. Genom ett humanistiskt synsätt tas hänsyn till individen som helhet och det 

skapas en vårdhandling för den aktuella situationen. Enligt Eriksson (2004) kan 

sjuksköterskan stödja människan i att vara hälsa, men han/hon kan inte ge hälsa till en 

annan människa. Hälsa, vilken präglas av rörelse och dynamik, är syftet med 

vårdprocessen enligt Eriksson (2004), men den kan inte mätas och är individuell samt 

personlig.  

 

Hälsa 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) finns de regler vilka är grundläggande för 

all hälso- och sjukvård.  

                       Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en  

                       vård på lika villkor för hela befolkningen.  

                       (2§ SFS 1982:763). 

Hälsa är ett begrepp med många innebörder och hälsa kan beskrivas på olika sätt 

(Willman 2009). Inom den humanistiska inriktningen ses människan likt en helhet 

bestående av kropp, själ och ande, där intresset riktas mot den hela människan. Hälsa 

betraktas vara något mer än frånvaro av sjukdom. Inom den biomedicinska inriktningen 

anses hälsa vara frånvaro av sjukdom, människan ses inte likt en helhet utan kropp och 

själ är åtskilda. Här anses medicinen vara det som försöker återställa hälsan och därmed 

lindrar och botar sjukdomar. Dessa olika synsätt utesluter inte varandra, för att förstå 

sjukdom behövs båda (Willman 2009). Världshälsoorganisationen`s (WHO 1948, s.1) 

definition på hälsa är: 

                       Health is a state of complete physical, mental and social  

                       well-being, and not merely absence of disease or  

                       infirmity.  

 

Äldre 

Enligt Larsson och Rundgren (2003) åldras kroppen under hela människans livstid. För 

de flesta personer innebär åldrandet en långsam försämring av fysiska funktioner 

(Statens folkhälsoinstitut 2007), dessutom har åldrandet en psykologisk och social 

inverkan (Dehlin & Rundgren 2007). Maximalkapaciteten reduceras i flera organsystem 

(Marklund 2009). Åldersförändringar ger hos de flesta människor en måttlig 

funktionsnedsättning. Åldrandet är en ständigt pågående biologisk process, vilken inte 

är orsakad av yttre faktorer som exempelvis rökning eller kost, utan kommer inifrån 

kroppen. De framträder hos alla människor och är oåterkalleliga samt leder till en 

försämrad funktionsförmåga (Larsson & Rundgren 2003). Även munhålan förändras, 

slemhinnan blir tunnare, tandhalsarna blottas eftersom käkbenen tillbakabildas något. 

Detta leder till att tandcementen kommer fram, vilken är mer känslig än emaljen för 

kariesangrepp. Om tänderna inte angrips av karies bibehåller de sin struktur, däremot 

slits emalj och dentin ner. Under åldrandet förblir saliven i stort sett oförändrad, detta 
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gäller både den producerande mängden och dess innehåll av olika komponenter (Dehlin 

& Rundgren 2007).  

 

Munhälsa 

Många är under sina sista levnadsår beroende av vård och omsorg av andra 

(Socialstyrelsen 2009). Hos äldre personer i Sverige har munhälsan förbättrats 

(Hugoson 2005) och andelen äldre personer i högre åldersgrupper med förekomst av 

egna tänder blir allt vanligare (Hugoson 2005; Sjögren 2009) samt käkbensförankrade 

protetiska tänder ökar (Sjögren 2009). Äldre personer boende på institution, 

innefattande sjukhus eller kommunalt boende, med en nedsatt förmåga att klara dagliga 

aktiviteter, har ofta svårt att klara sin dagliga munvård (Sjögren 2009). Det är därför 

viktigt att den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan har goda kunskaper om munvård 

och ansvarar för att det blir en naturlig del av den dagliga omvårdnaden (Andersson 

2009). Äldre personer värdesätter den dagliga munvården och även munhälsan högt 

(Sjögren 2009). Äldre upplever att munhälsan, på flera olika sätt, är betydande för 

livskvaliteten och för att må bra är en bra munhälsa viktig (McGrath & Bedi 1999). 

Frånvaro av sjukdom i tänderna har under lång tid betraktats vara munhälsa. Idag 

inkluderas även tillstånd och funktioner i munnen samt välbefinnande och allmänhälsa i 

begreppet munhälsa, vilket fått ett bredare perspektiv. Begreppet munhälsa betraktas 

olika, beroende på vem som definierar det. En individs upplevelse av munhälsa kan 

skilja sig väsentligt från vårdpersonalens, vilket är viktigt att vårdpersonal tänker på när 

de stöttar personer vid utförandet av munvård (Öhrn & Andersson 2006).  

 

Problemformulering 

Munhälsa är en viktig komponent för äldre personers hälsa, välbefinnande och 

livskvalité (McKenzie-Green et al. 2009). Trots det är munvård ett område inom 

omvårdnad vilket ofta förbises (Sjögren 2009; Wårdh et al. 2000; Öhrn & Andersson 

2006) och kunskapen inom munvård är ofta begränsad (Wårdh et al. 2000; Öhrn & 

Andersson 2006). Munhälsoproblem är vanligt bland äldre personer på särskilda 

boenden och sjukhus (Öhrn & Andersson 2006). Författarna är intresserade av hur 

munhälsoproblem påverkar hälsan bland äldre personer.  

 

   

Syfte 

Syftet med studien är att belysa munhälsoproblem, vilka påverkar hälsan hos äldre 

personer boende på institution.  
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Metod 

Metoden vilken har använts är en litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) innebär en litteraturstudie att kritiskt granska den sökta informationen samt 

sammanställa resultatet från empiriska studier, vilka tidigare genomförts inom ett 

problemområde eller valt ämne. Författarna har arbetat enligt Polit och Becks modell 

(2008), i följande 9 steg.  

 
 Formulera syfte och frågeställningar. 

 Utforma sökstrategi, välj databas och sökord.  

 Söka och identifiera tänkbara artiklar. 

 Urskilja lämpliga artiklar.  

           Olämpliga eller irrelevanta artiklar kasseras.  

 Läsa de utvalda artiklarna.  

           Identifiera nya referenser. → Samla in adekvata artiklar.  

 Sammanfatta informationen från artiklarna.  

 Granska artiklarna kritiskt. 

 Analysera och sammanställa artiklarnas information och identifiera teman. 

 Sammanställa materialet. Skriva Litteraturstudie.  

Fritt översatt (Polit & Beck 2008, s. 108). 

 

Litteratursökning  

Inklusions- och exklusionskriterier valdes ut för att finna artiklar vilka motsvarade 

studiens syfte. Inklusionskriterier för studien var artiklar publicerade mellan 1999 och 

2010. Artiklarna skulle ha abstract samt vara vetenskapligt granskade. Sökningen 

begränsades till svenska, norska och engelskspråkiga artiklar. Åldern på de 

medverkande i studierna skulle vara 65 år eller äldre. Exklusionskriterier för studien var 

artiklar vinklade från vårdpersonalens perspektiv samt review artiklar.  

  

De databaser författarna använde under litteratursökningen var CINAHL och Pubmed. 

Cinahl headings har använts i CINAHL och MeSH- termer i Pubmed. SweMed+ har 

använts för att hitta lämpliga sökord. För att få fram relevanta artiklar användes sökord 

vilka kombinerades på olika sätt. Sökorden valdes med utgångspunkt från syftet med 

studien. Sökorden vilka användes i CINAHL var oral health, oral hygiene, aged, elderly, 

nursing home, long-term och dental care for aged. Sökorden oral health, oral hygiene, 

aged, söktes som major (MM). Sökorden elderly, nursing home och long-term söktes 

som keyword. En fritextsökning genomfördes på dental care for aged. Genom advanced 

search ifylldes inklusionskriterierna: artiklarna skulle vara peer-reviewed, ha abstract 

available, publikationsåren 1999-2010, ålder på de medverkande i studierna 65 år eller 
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äldre. Sökningen oral health gav 214 träffar, oral hygiene gav 65 träffar. 

Sökkombinationen oral health and oral hygiene gav 18 träffar. Sökkombinationen oral 

health and oral hygiene or aged gav 159 träffar. Sökkombinationen oral health and 

elderly gav 52 träffar. Sökkombinationen oral health and nursing home gav 22 träffar. 

Sökkombinationen oral health and long-term gav 17 träffar. Fritext sökningen dental 

care for aged gav 104 träffar. Manuell sökning i CINAHL gjordes utifrån referenslistan 

från en artikel, en artikel valdes ut till urval 1. Sökningarna gav totalt 28 artiklar till 

urval 1. (se tabell 1).  

 

I Pubmed användes sökorden oral hygiene, oral health, aged, nursing homes, dental care 

for aged och long term care, vilka söktes som MeSH-termer. Elderly och nurs* söktes 

som fritext, * användes som trunkeringstecken inom Pubmed. Genom limits ifylldes 

inklusionskriterierna humans, aged: 65+years och specify date range: 1999-2010. 

Sökorden kombinerades, vilket gav följande resultat; oral hygiene and nurs* gav 179 

träffar. Oral hygiene and aged and nursing homes gav 90 träffar. Oral hygiene and oral 

health gav 192 träffar. Sökkombinationen oral health and aged and nursing homes gav 

57 träffar. Sökkombinationen dental care for aged and long term care gav 37 träffar. 

Sökkombinationen oral health and elderly and nurs* gav 57 träffar. Sökkombinationen 

oral hygiene and nursing homes gav 90 träffar. Manuell sökning genomfördes utifrån 

referenslistan på tidigare C-uppsats, vilket gav två artiklar till urval 1. Sökningarna 

resulterade i 30 artiklar till urval 1 (se tabell 2). Tre av de artiklar författarna fann i 

Pubmed fanns även i CINAHL. De valdes i CINAHL till urval 1 (se tabell 1). 

 

 

Tabell 1. Elektronisk sökning i CINAHL 10-02-15 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

         1 (MM”Oral health”)               214           3            3           3 

         2 (MM”Oral hygiene”)                 65           6            2           2 

         3 (MM ”Aged”)               165             

         4 Elderly            12844    

         5 Nursing home             3485                       

         6 Long- term             8194    

         7 S1 and S2                 18           1   1 1 

         8 S1 and S2 or S3               159           2                                      

         9   S1 and S4                                      52           9 1 1 

         10 S1 and S5                 22           2      

         11 S1 and S6                 17           1       

         12 Dental care for aged               104           3 1 1 

         13 Manuell sökning                             1 1 1 

Totalt antal           28 9 9 
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Tabell 2. Elektronisk sökning i Pubmed 10-02-15   

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 Oral hygiene [MeSH]               878    

2 Oral health  [MeSH]               927    

3 Aged  [MeSH]         824938    

4 Nursing homes  [MeSH]             7230    

5 Dental care for aged [MeSH]               643    

6 Long term care [MeSH]             3258       

7 Elderly           54986    

8 S1 and nurs*               179    9 (1*)   

9 S1 and S3 and S4                 90    9 (1*) 1 1 

10 S1 and S2               192    2 (1*)   

11 S2 and S3 and S4                 57           1 1 1 

12 S5 and S6                 37           3 1 1 

13 S2 and S7 and nurs*                 57           5   

14 S1 and S4                 90           2   

15 Manuell sökning            2 2 2 

Totalt antal           30 5 5 

(*dubbletter mellan Pubmed och CINAHL) 

Urval  

Under litteratursökningen granskades i första hand titlarna. Abstraktet lästes på artiklar 

vilka verkade stämma överens med studiens syfte. Artiklar, vilka stämde överens med 

studiens syfte valdes ut från första urvalet. Författarna gjorde första urvalet tillsammans. 

I första urvalet valdes 58 artiklar ut.  Exkluderade artiklar stämde inte med studiens 

syfte, var skrivna på annat språk eller var review artiklar samt artiklar med inriktning på 

specifika sjukdomar till exempel personer med cancersjukdomar. Från urval 2 valdes 14 

artiklar ut där resultatet ansågs svara mot uppsatsens syfte. De övriga 44 artiklarna 

exkluderades på grund av att de; var review artiklar, var mer inriktade mot 

tandhygienister, deltagarna bodde i eget boende. Ett flertal av de exkluderade artiklarna 

handlade om vårdpersonalens uppfattning om munvård, ansågs inte vara vetenskapliga, 

handlade om patientens integritet, deltagarna var för unga, handlade om palliativ 

munvård, i 2 fall hann inte de beställda fulltexterna komma innan urvalen behövde 

genomföras. Flera exkluderade artiklar handlade om utförandet av munvård och om 

problem kring tandborstning. De 14 artiklar vilka kvarstod efter urval 2 granskades med 

bedömningsmall för kvantitativa och kvalitativa artiklar (avdelningen för omvårdnad 

2004). Ingen artikel exkluderades från urval 3. Studiens resultat bygger på kvarvarande 

artiklar efter granskning.  
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Databearbetning  

Artiklarna från urval 3 lästes grundligt av båda författarna ett flertal gånger. Artiklarnas 

innehåll diskuterades och författarnas olika tolkningar av artiklarnas resultat jämfördes. 

För att kunna utläsa korrekt resultat i vissa kvantitativa artiklar, innehållande bland 

annat tabeller och statistik, fick författarna stöttning av handledare. Det författarna 

sedan ansåg vara relevant för studiens resultat ströks under med olika färgpennor och 

anteckningar fördes av båda författarna. Resultatet i artiklarna, vilket ansågs svara mot 

studiens syfte, översattes från engelska till svenska. Det översatta resultatet skrevs in på 

dator. Författarna färgade de 14 olika artiklarnas översatta resultat i olika färger för att 

kunna härleda till artiklarnas författare. Därefter skrevs materialet ut och stycken 

klipptes isär för att kunna strukturera och organisera de stycken där liknande resultat 

kunde påvisas. Sedan sammanställde författarna artiklarnas bearbetade resultat. 

Artiklarna vilka studiens resultat bygger på redovisas i en matris, bilaga 1.  

 

Etiska överväganden 

Enligt etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (2003) är forskaren skyldig 

att, i forskningsprocessens alla faser, följa etiska riktlinjer. Författarna har strävat efter 

att vara objektiva. Författarna har eftersträvat att inte avsiktligt förvränga eller blanda in 

egna tankar (Forsberg och Wengström 2008). Författarna har försökt att sätta den egna 

förförståelsen åt sidan, vilket inte var helt möjligt men författarna har varit medvetna 

om detta och försökt arbeta med den. Resultatet grundas på originalkällor. Författarna 

har översatt från engelska till svenska efter bästa möjliga förmåga. Där citat har använts 

återges de på originalspråk för att inga missförstånd ska uppstå.  
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Resultat 

Utifrån analys av artiklarnas resultat framkom en kategori och fem underkategorier. 

Kategorin Munhälsoproblem innehåller underkategorierna Obehag i munhålan, Smärta, 

Nedsatt nutrition och födointag, Respiratorisk sjukdom och Sociala begränsningar.  

 

 
 

Figur 1. Översikt av resultatets kategori och underkategorier. 

  

Munhälsoproblem  

Ett flertal olika munhälsoproblem inverkade på äldre personers kroppsliga samt 

allmänna hälsa (Andersson et al. 2004; Andersson et al. 2002; Bassim et al. 2008; Lamy 

et al. 1999; Mojon et al. 1999; Paillaud et al. 2004; Peltola et al. 2005; Penner & 

Timmons 2004; Sheiham et al. 2001; Watando et al. 2004; Wärnberg-Gerdin et al. 

2005; Yoneyama et al. 2002). Många drabbades av nutritionssvårigheter till följd av 

bland annat muntorrhet (Penner & Timmons 2004) samt problem med läppar och tunga 

(Andersson et al. 2004; Andersson et al. 2002). I flertalet fall uppmärksammades 

smärtor (Mojon et al. 1999; Paillaud et al. 2004; Peltola et al. 2005; Penner & Timmons 

2004; Wärnberg-Gerdin et al. 2005) och ökad risk för utveckling av respiratorisk 

sjukdom (Andersson et al. 2004; Bassim et al. 2008; Yoneyama et al. 2002; Watando et 

al. 2004). Munhälsoproblem kunde även orsaka lidande i sociala situationer bland äldre 

personer (Andersson et al. 2002; Andersson & Nordenram 2004; Paillaud et al. 2004; 

Peltola et al. 2005; Penner & Timmons 2004; Wärnberg-Gerdin et al. 2005).  

 

Obehag i munhålan 

Bland äldre personer framkom ett flertal olika obehag i munhålan (Andersson et al. 

2004; Penner & Timmons 2004; Wärnberg-Gerdin et al. 2005). Lågt salivflöde störde 



12 

 

funktionerna att tugga, prata och svälja (Andersson et al. 2004; Wärnberg-Gerdin et al. 

2005), flertalet personer var tvungna att tillföra vätska för att kunna svälja maten 

(Wärnberg-Gerdin et al. 2005). Enligt Wärnberg-Gerdin et al. (2005) orsakade lågt 

salivflöde törst samt muntorrhet. Det vanligaste obehaget personerna upplevde i Penner 

och Timmons (2004) studie var problem med muntorrhet. Muntorrhet observerades av 

sjukvårdpersonalen bland 44 % av personerna, medan 78 % upplevde muntorrhet. 

Flertalet äldre personer med muntorrhet upplevde ständigt obehag i munnen, ett vanligt 

obehag relaterat till muntorrhet var torra läppar (Wärnberg-Gerdin et al. 2005). I 

Andersson et al. (2004) studie framkom obehag relaterat till läppar, i form av torra 

läppar. 

   

                     I get dry in the mouth…it is so unpleasant. 

                     (Andersson & Nordenram 2004, s. 14) 

 

Ett vanligt förekommande munhälsoproblem bland personerna var plack, matrester 

mellan tänderna och hål i tänderna, vilket resulterade i obehag (Andersson et al. 2002). I 

Paillaud et al. (2004) studie beskrevs också bristande munhygien samt ökande ålder 

vara riskfaktorer för utveckling av munsvamp. Munhälsoproblem sågs hos 35 av 97 

personer och hos 36 sågs tecken på munsvamp. Bland personer med munsvamp 

upplevde endast två tredjedelar obehag orsakat av vita beläggningar, rodnad slemhinna 

och läppinflammation.  

 

Smärta 

Många äldre personer upplevde smärtor orsakat av munhälsoproblem (Mojon et al. 

1999; Paillaud et al. 2004; Peltola et al. 2005; Penner & Timmons 2004; Wärnberg-

Gerdin et al. 2005).  Flertalet hade instabila tandproteser eller hade tandproteser vilka 

inte passade (Mojon et al. 1999). Många personer upplevde smärtor eller obehag orsakat 

av tandproteser (Mojon et al. 1999; Penner & Timmons 2004). Tandproteser kunde 

orsaka smärtande munsår (Penner & Timmons 2004). Flertalet av protesanvändarna 

hade infektioner orsakade av tandprotes. Många hade även stomatit, vilket orsakade 

smärta (Mojon et al. 1999). Även i studien av Paillaud et al. (2004) upplevde äldre 

personer smärtor relaterat till sår i munnen. 

 

Personer med munhälsoproblem beskrevs ibland uppleva smärtor i samband med 

måltider (Paillaud et al. 2004; Peltola et al. 2005; Penner & Timmons 2004), 

exempelvis vid intag av söt, sur, varm eller kall mat (Peltola et al. 2005). Många 

upplevde även brinnande smärtor i samband med måltider (Paillaud et al. 2004; Penner 

& Timmons 2004). Denna orala smärta beskrevs vara en bidragande faktor till ängslan 

över munhälsan hos äldre personer (Penner & Timmons 2004). Personer, vilka upplevde 

smärta relaterat till munhälsoproblem hade en ökad efterfrågan av smärtstillande 

läkemedel (Penner & Timmons 2004; Wärnberg-Gerdin et al. 2005). Kvinnor tenderade 

att fokusera mer på kroppsliga besvär, exempelvis blödande tandkött, vilka orsakade 

smärtor i munnen, jämfört med männen i studien (Penner & Timmons 2004).  
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Nedsatt nutrition och födointag 

Malnutrition var vanligt förekommande bland äldre personer med munhälsoproblem 

(Andersson et al. 2004; Andersson et al. 2002; Lamy et al. 1999; Paillaud et al. 2004). 

Munhälsoproblem relaterat till nutritionsstatus beskrevs vara problem med läppar, 

tunga, munslemhinnor, röst, tänder, proteser, tandkött, sväljning och saliv (Andersson et 

al. 2004; Andersson et al. 2002). Munhälsoproblem vilka visade samband med 

malnutrition var förändringar på tungan, munslemhinneproblem, sväljningssvårigheter 

samt tänder och/eller proteser (Andersson et al. 2004; Andersson et al. 2002). I studien 

av Andersson et al. (2004) var 87 av 161 personer malnutrierade, i relation till 

munhälsoproblem. I studien av Andersson et al. (2002) framkom att 34 % av personerna 

var i riskzonen eller misstänktes vara malnutrierade eller allvarligt malnutrierade. 

 

Personer med bristfällig munhälsa upplevde nedsatt smaksinne, vilket i vissa fall ledde 

till minskad aptit (Paillaud et al. 2004; Wärnberg-Gerdin et al. 2005). I en studie av 

Ohno et al. (2003) påvisades att genom munvård och förbättrad munhälsa ökade 

smakkänsligheten för surt och salt, däremot upptäcktes ingen förbättring gällande sött 

och bittert. Många personer på institution upplevde svårigheter att äta olika sorters mat 

på grund av sin munhälsa (Andersson et al. 2004; Lamy et al. 1999; Mojon et al. 1999; 

Sheiham et al. 2001; Peltola et al. 2005). Bland äldre personer var tandlöshet vanligt 

(Lamy et al. 1999; Mojon et al. 1999). I studien av Mojon et al. (1999) var hälften av 

deltagarna tandlösa, vissa hade inte tandproteser eller använde dem inte. Personer utan 

tänder, vilka inte hade några tandproteser eller använde opassande proteser, ansågs 

försämra den funktionella munhälsan. Av personerna hade 31 % nedsatt 

munhälsofunktion. Detta kunde leda till svårigheter att äta olika sorters mat, men i 

studien framkom ingen skillnad gällande nutritionsstatus mellan personer användande 

enbart en tandprotes eller användare av komplett tandprotes (Mojon et al. 1999). 

Skadade proteser kunde vara bidragande orsak till malnutrition (Andersson et al. 2002).  

 

Bland äldre tandlösa personer, med eller utan proteser eller endast en komplett protes 

fanns svårigheter med att äta hård mat och purékost var vanligt (Lamy et al. 1999). Vid 

institutioner kunde tillagningen av livsmedel bidra till förlusten av vitaminer och 

näringsämnen från maten, vilket ytterligare försämrade personers nutritionsstatus 

(Paillaud et al. 2004). Inom de åtta sjukhemmen i studien av Lamy et al. (1999) fanns 

ingen standard tillagning av purékost. Detta innebar att den näringsmässiga kvalitén inte 

alltid var bevarad, vilket påverkade personerna, vilka enbart åt purékost. Äldre personer 

med munhälsoproblem hade lägre intag av mikronäringsämnen, exempelvis kalcium, 

jod och järn (Mojon et al. 1999). 

 

Med ökande ålder och minskat antal tänder och därmed försämrad munhälsa fanns 

svårigheter med att tugga ett antal frukter och grönsaker, exempelvis äpplen och råa 

morötter (Andersson et al. 2004; Lamy et al. 1999; Sheiham et al. 2001). Många äldre i 

studien av Sheiham et al. (2001) kunde inte alls äta äpplen, råa morötter, 

välgenomstekta biffar eller nötter. Att äta hårt eller segt bröd var också problematiskt 

för många (Peltola et al. 2005). Kvinnor uttryckte en större ängslan över hur lång tid det 

tog dem att avsluta en måltid, männen hade en högre ängslan över att inte kunna äta den 

mat de tyckte om eller att inte kunna njuta av maten (Penner & Timmons 2004). 

Personer vilka inte klarade av att tugga och äta olika sorters mat på grund av dess 

konsistens upplevde mindre matglädje. Äldre personer med fler naturliga tänder hade 
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lättare att tugga och det blev lättare att äta och nästan all mat kunde ätas av personer 

med mer än 20 tänder (Lamy et al. 1999).  

 

Äldre personers nutritionstillstånd bedömdes med Mini Nutritional Assessment (MNA). 

Test med MNA genomfördes på 120 personer i studien av Lamy et al. (1999) 

bedömningen visade att 68 personer var i riskzonen att bli malnutrierade. MNA 

medelvärdet var i genomsnitt lägre bland äldre tandlösa personer, tandlösa utan 

tandproteser eller vilka enbart hade en komplett tandprotes (Lamy et al. 1999). Med 

Body Mass Index (BMI); bedömdes personernas vikt i kg/längden i m². BMI påvisades 

vara lägre bland personer med munhälsoproblem, jämfört med personer där god 

munhälsa identifierades (Andersson et al. 2002; Mojon et al. 1999; Paillaud et al. 2004). 

Personer med munsvamp hade i genomsnitt lägre BMI och personerna hade lägre 

dagligt intag av protein och energi, vilket kunde leda till malnutrition (Paillaud et al. 

2004). 

 

Respiratorisk sjukdom 

Eftersatt munvård gav munhälsoproblem med tandköttet, läppar samt förändringar på 

munslemhinnan, vilka var associerade med utbredning av respiratorisk sjukdom 

(Andersson et al. 2004). Bland personer med eftersatt munvård sågs ett samband med 

utveckling av aspirations pneumoni (Andersson et al. 2004; Bassim et al. 2008; 

Yoneyama et al. 2002; Watando et al. 2004). Bland personer där munvård genomfördes 

var risken att utveckla pneumoni betydligt reducerad, eftersom risken för plack och 

bakteriebeläggningar minskade. Vilket minskade risken för aspiration av skadliga 

bakterier (Andersson et al. 2004; Bassim et al. 2008; Yoneyama et al. 2002).  

 

I en studie av Yoneyama et al. (2002) gavs munvård 5 minuter efter varje måltid till 184 

personer i en interventionsgrupp, kontrollgruppen bestod av 182 personer där 

kontrollerad munvård inte gavs. I interventionsgruppen sågs en bättre munhälsa, i 

kontrollgruppen sågs fler munhälsoproblem. Bland personer med munhälsoproblem, 

bland annat orala infektioner, diagnostiserades nyupptäckt pneumoni hos 34 personer, 

jämfört med interventionsgruppen med bättre munhälsa där nyupptäckt pneumoni 

diagnostiserades bland 21 personer (Yoneyama et al. 2002). Studien av Bassim et al. 

(2008) påvisade att munvård minskade den skadliga miljön i munhålan väsentligt, vilket 

ledde till minskad risk att dö i pneumoni. Personer vilka led av pneumoni avled fler i 

den grupp där munhälsoproblem var vanligare (Yoneyama et al. 2002).  

 

Hos äldre personer sågs dödligheten i aspirations pneumoni vara förknippad med 

hostreflexkänsligheten (Watando et al. 2004). I en jämförelse mellan två grupper där 

den ena fick munvård, tänderna borstade fem minuter efter varje måltid, kunde en 

förbättring ses efter en månad där munvårdsgruppen hade en lägre hostreflextröskel. 

Bland personer med bristfällig munhälsa var hostreflextröskeln hög. Det visades att 

bättre munhälsa kunde förbättra hostreflexkänsligheten hos äldre personer, ett resultat 

av detta var att fler personer överlevde (Watando et al. 2004). Riskfaktorer för att 

utveckla pneumoni bland personer med munhälsoproblem var ålder, hygienförmåga och 

behov av assistans med munhygien (Bassim et al. 2008). Personer i behov av assistans 

med munhygien hade fler munhälsoproblem, vilket medförde ökad risk för mortalitet i 

pneumoni (Bassim et al. 2008).  
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Sociala begränsningar 

Många upplevde svårigheter i sociala relationer på grund av munhälsoproblem 

(Andersson et al. 2002; Andersson & Nordenram 2004; Paillaud et al. 2004; Peltola et 

al. 2005; Penner & Timmons 2004; Wärnberg-Gerdin et al. 2005). Genans över 

tändernas utseende gjorde att personer undvek att skratta och le.  Detta medförde att 

många undvek sociala situationer (Andersson & Nordenram 2004; Penner & Timmons 

2004), vilket var mer vanligt bland män än kvinnor (Penner & Timmons 2004). Äldre 

personers bristfälliga munhälsa gav problem med dålig andedräkt, personerna hade fått 

negativa kommentarer om sin munhälsa, vilket ledde till psykosociala begränsningar 

(Peltola et al. 2005). Dålig andedräkt påverkade äldre personer i samband med sociala 

kontakter, det medförde osäkerhet i sociala sammanhang, under måltider och vid 

kommunikation med andra (Andersson & Nordenram 2004).  En fjärdedel av 

personerna i Paillaud et al. (2004) studie upplevde subjektivt dålig andedräkt vilket 

ledde till en känsla av att vara ofräsch. Ett flertal personer upplevde obehaglig smak i 

munnen relaterat till dålig andedräkt (Penner & Timmons 2004). Vilket även Andersson 

och Nordenram (2004, s. 14) visade:  

I have bad breath… there is nothing worse than bad breath. 

                               

Ett samband mellan munhälsa och rösten påvisades (Andersson et al. 2002; Penner & 

Timmons 2004; Wärnberg-Gerdin et al. 2005). På grund av muntorrhet och ökande 

ålder upplevdes svårigheter att uttala ord (Andersson et al. 2002; Penner & Timmons 

2004; Wärnberg-Gerdin et al. 2005). Många upplevde att de inte blev förstådda av andra 

och upplevde även svårigheter att tala tydligt (Penner & Timmons 2004). Detta problem 

kunde även leda till att personer lättare upplevde irritation bland andra människor på 

grund av språksvårigheter (Wärnberg-Gerdin et al. 2005). 
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Diskussion  

Syftet med studien var att belysa munhälsoproblem, vilka påverkar hälsan hos äldre 

personer boende på institution. Ett flertal personer upplevde obehag relaterat till 

muntorrhet. Flertalet upplevde smärta. Likaså påverkades personernas nutritions och 

födointag, bland annat upplevde personerna sväljningsvårigheter och svårigheter att äta 

olika sorters mat. Munhälsoproblem kunde även leda till utveckling av respiratorisk 

sjukdom och begränsningar i sociala situationer.  

 

Resultatdiskussion 

I underkategorin Obehag i munhålan framkom att ett vanligt förekommande problem 

bland äldre personer var upplevelse av muntorrhet (Penner & Timmons 2004; 

Wärnberg-Gerdin et al. 2005).  Detta styrker Pino et al. (2003) samt Turner och Ship 

(2007) vilka menade att muntorrhet kunde leda till smärtor, tugg och 

sväljningssvårigheter samt svårigheter att prata.  Personer kunde ibland behöva tillföra 

vätska för att kunna svälja mat (Turner & Ship 2007). Muntorrhet kunde leda till 

förändringar i de äldre personernas val av mat och dryck, vilket påverkade 

nutritionsstatusen (Turner & Ship 2007). Studier visade att muntorrhet även kunde 

orsakas av läkemedel (Turner & Ship 2007; Pino et al. 2003). 

 

I underkategorin Smärta framkom att äldre personer upplevde smärtor relaterat till 

munhälsoproblem (Paillaud et al. 2004; Peltola et al. 2005; Penner & Timmons 2004; 

Wärnberg-Gerdin et al. 2005). Detta styrker Pino et al. (2003), även där framkom att 

personer upplevde smärta relaterat till munhälsoproblem. Vilket likaså Turner och Ship 

(2007) påvisade i sin studie där det framkom att äldre personer upplevde brännande 

mun- och tungsmärtor relaterat till syrlig och stark mat samt lågt salivflöde. Turner och 

Ship (2007) visade att smärta och sår av tandproteser kunde uppkomma, vilket de 

menade orsakades av lågt salivflöde. 

 

I underkategorin Nedsatt nutrition och födointag visades att malnutrition var vanligt 

förekommande (Andersson et al. 2004; Andersson et al. 2002; Lamy et al. 1999; 

Paillaud et al. 2004). Detta styrker MacEntee et al. (2007), Marcenes et al. (2003) och 

Pino et al. (2003), då de påvisade att munhälsoproblem hos äldre kunde leda till 

malnutrition, vilket betraktades vara ett livshotande tillstånd. Litteraturstudiens resultat 

visade att munhälsoproblem medförde att flertalet personer upplevde nedsatt smaksinne 

(Paillaud et al. 2004; Wärnberg-Gerdin et al. 2005). I studien av Turner och Ship (2007) 

framkom att minskat salivflöde kunde orsaka förändrad smak, eftersom saliv stimulerar 

smakreceptorer i munnen. 

 

I underkategorin Nedsatt nutrition och födointag påvisades även att tandlöshet var 

vanligt bland äldre personer och flertalet använde opassande proteser (Mojon et al. 

1999). Även i studien av Pino et al. (2003) påvisades att personer vilka använde 

opassande tandproteser åt mindre och gick ned i vikt, vilket påverkade den allmänna 

hälsan signifikant. Tandlösa personer kunde välja att låta bli att äta viss mat, vilket 

resulterade i bristfällig kost vilket i sin tur kunde leda till malnutrition. I studien av Pino 

et al. (2003) påvisades att tandproteser ofta var bristfälliga ersättningar för naturliga 

tänder och påverkade personerna när de tuggade samt under sväljning.  
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Underkategorin Nedsatt nutrition och födointag visade att många personer upplevde 

svårigheter att äta olika sorters mat (Andersson et al. 2004; Lamy et al. 1999; Peltola et 

al. 2005; Sheiham et al. 2001). Marcene et al. (2003) styrker detta i en studie där stora 

delar av personerna uttryckte svårigheter att äta olika sorters mat på grund av 

munhälsoproblem. Även här hade personerna svårigheter att äta exempelvis äpplen, råa 

morötter och välstekta biffar. I studien av Marcene et al. (2003) associerade personernas 

munhälsa med den upplevda förmågan att kunna äta olika sorters mat. I studien av 

Marcene et al. (2003) diskuterades om överkokta grönsaker och frukter skulle göra det 

lättare för personer med bristfällig munhälsa och färre antal tänder att tillgodogöra sig 

dem, men detta skulle minska mängden näringsämnen och fibrer i kosten. I studie av 

McKenzie-Green et al. (2009) ändrade personer sina matvanor och vissa slutade att äta 

hård mat relaterat till munhälsoproblem.   

   

I underkategorin Respiratorisk sjukdom visades att personer med eftersatt munvård hade 

fler munhälsoproblem och drabbades lättare av pneumoni (Andersson et al. 2004; 

Bassim et al. 2008; Watando et al. 2004; Yoneyama et al. 2002). Detta resultat 

påvisades även i Sjögren (2009) där samband kunde ses mellan bristande munvård och 

luftvägsinfektioner. Eftersom bristande munvård ledde till bakteriebeläggningar på 

tungan, vilket visade sig vara en riskfaktor för att utveckla pneumoni hos äldre. Bland 

försvagade äldre personer inom exempelvis äldreomsorg, slutenvården eller 

intensivvården förekom särskilt ofta vårdrelaterad lunginflammation. Inom denna grupp 

var lunginflammation en av de vanligaste dödsorsakerna (Sjögren 2009). En trolig orsak 

till vårdrelaterad lunginflammation var bakteriespridning till lungorna från munhåla och 

svalg. Sjögren (2009) påvisade att förbättrad munvård kunde reducera risken att 

insjukna eller dö i pneumoni. Även i studien av Pino et al. (2003) framkom att 

munhälsoproblem kunde leda till pneumoni. Litteraturstudiens resultat visade även 

samband mellan munhälsoproblem, hostreflexkänslighet och dödlighet i pneumoni 

(Watando et al. 2004). En försämrad hostreflex sågs även i Sjögrens (2009) studie vara 

en riskfaktor för att insjukna i pneumoni, men även muntorrhet, sväljningssvårigheter 

sågs vara riskfaktorer för att utveckla pneumoni.  

 

I underkategorin Sociala begränsningar framkom att äldre personer ofta generades över 

tändernas utseende (Andersson & Nordenram 2004; Penner & Timmons 2004). 

McKenzie-Green et al. (2009) visade på liknande upplevelser bland personerna, där 

många var medvetna om sitt utseende när de vistades tillsammans med andra 

människor. Genom åren hade de lärt sig att göra sig till och posera med sin bästa sida. 

Flera kvinnor i denna studie undvek att le eller täckte över sin mun när de exempelvis 

blev fotograferade. Litteraturstudiens resultat visade även att personer upplevde 

svårigheter att tala tydligt på grund av munhälsoproblem (Penner & Timmons 2004; 

Wärnberg-Gerdin et al. 2005). Detta visade även Turner och Ship (2007) i sin studie 

och även de påvisade att detta försämrade sociala interaktioner, det kunde även leda till 

att personer undvek sociala sammanhang. Även Pino et al. (2003) menade att munnen 

spelar en viktig roll för utseendet, språk, kommunikation och intimitet. Påverkan av 

munhälsoproblem kunde leda till dåligt självförtroende, social isolering och depression.  

 

Litteraturstudien visade att munhälsoproblem bland annat skapades när munvård 

eftersätts (Andersson et al. 2004; Andersson et al. 2002). Enligt Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska (2005) är sjuksköterskan i sin profession 
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omvårdnadsansvarig. Detta innebär ett ansvar för att en god munhälsa upprätthålls.  

Men trots det är munvård ett ofta eftersatt omvårdnadsområde (Wårdh et al. 2000). 

Författarna anser att bedömning av munhälsan är en viktig del i omvårdnaden, att 

munhälsan måste sättas i relation till bedömningen av den övriga hälsan, vilket även 

Öhrn och Andersson (2006) påvisar. I litteraturstudiens resultat framkommer att 

munhälsoproblem kan inverka på både BMI (Andersson et al. 2002; Mojon et al. 1999; 

Paillaud et al. 2004) och MNA (Lamy et al. 1999). När bland annat dessa 

bedömningsinstrument används inom omvårdnad anser för fattarna att det är viktigt att 

tänka på att även munhälsoproblem kan inverka på resultatet.  

 

Metoddiskussion 

Författarna valde ämnet eftersom munvården upplevdes vara ett ofta eftersatt område 

inom omvårdnad och eftersträvade en fördjupad kunskap inom detta ämne. För att få 

fram relevanta artiklar fick författarna undervisning av en bibliotekarie, hon visade 

lämpliga sökord och även hur de båda databaserna CINAHL och Pubmed användes på 

ett lämpligt sätt, där Cinahlheadings och Mesh- termer kunde användas. Databasen 

CINAHL har fokus på omvårdnad och innehåller artiklar inom hälso- och sjukvård, 

Pubmed har ett omfattande innehåll av vetenskapliga artiklar inom medicin. Författarna 

genomförde omfattande sökningar med sökord vilka betraktades vara relevanta, 

betydligt fler sökord användes än vad författarna redovisade i söktabellerna. Sökord 

vilka inte gav relevanta resultat var; mouth care, geriatric, complications, improvement 

och oral care.  

 

Efter första sökningen ansåg författarna att antalet artiklar till urval 1 var tillräckligt att 

kunna grunda resultatet på, men när artiklarna lästes i sin helhet framkom att författarna 

inte varit tillräckligt konsekventa med sitt syfte under sökningarna. De artiklar vilka 

stämde mot syftet var inte tillräckligt många till antalet eller var inte vetenskapligt 

uppbyggda. Sökningarna genomfördes ytterligare en gång för att finna fler relevanta 

artiklar utifrån syftet. Dessutom valde författarna att utöka sökårsintervallet med 

ytterligare ett år eftersom år 2010 inte gav någon artikel, men inte mer än så då 

författarna ville försöka ha så aktuella artiklar som möjligt. Från början ville författarna 

skriva om äldre personer boende på äldreboenden samt begränsa dessa till norden. Men 

på grund av att för få artiklar stämde mot dessa inklusionskriterier var författarna 

tvungna att utöka sina inklusionskriterier. Detta gav studien ett bredare perspektiv, 

eftersom kunskap från flera olika länder kan skilja sig. Dessutom kunde åldersspannet 

för de boende på institution skilja sig mellan olika länder och även synen på hälsa. 

Eftersom flertalet av artiklarna var kvantitativa, bestämde sig författarna för att ta hjälp 

av en bibliotekarie, för att fråga om det var något som kunde göras annorlunda i 

sökningarna, eller om andra sökord kunde ha använts. Detta gav dock inget resultat 

eftersom bibliotekarien ansåg att sökningarna genomförts på ett korrekt vis, att 

författarna använt bra sökord samt området visade sig vara lite forskat inom och 

artiklarna var mestadels kvantitativa.  

 

I denna litteraturstudie använde författarna sig av 13 kvantitativa och 1 kvalitativ 

artikel. Att använda så stor del kvantitativa artiklar har inte gett någon djupare inblick i 

personernas upplevelser och känslor om munhälsoproblemens inverkan på hälsan, 

eftersom artiklarna innehåller relativt lite text och saknar citat. Författarna har arbetat 
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med att försöka utläsa artiklarna och lyfta fram ett korrekt resultat. Författarnas kunskap 

inom forskning var bristfällig, mycket tid och arbete har lagts ned på att tolka och tyda 

tabeller och statistik. Dessutom har författarna lagt mycket tid på att slå upp olika 

betydelser och tagit hjälp av handledarna för att kunna utläsa korrekt resultat.   

 

I en av artiklarna hade jämförelser gjorts mellan personer, vilka var hemmaboende med 

personer boende på institution, där har författarna valt att enbart använda sig av den del 

vilken handlade om personerna på institution och därmed studiens inklusionskriterier. I 

en annan artikel jämfördes yngre äldre och äldre äldre personer på ett äldreboende, även 

där valde författarna att enbart använda sig av den del vilken omfattade de äldre 

personerna, eftersom den yngre gruppen inte motsvarade denna litteraturstudies 

inklusionskriterier. De yngre-äldre är de vilka är i början av sin pensionsålder, alltså 

över 65 år. De äldre-äldre är personer över 80 år (Landgren Möller 2007).  I flera studier 

har samma författare återkommit, det skulle kunna vara en svaghet att inte kunna variera 

författare men då de nämnda författarna var drivande inom forskningsområdet ansågs 

ändå värdet vara stort av samtliga artiklar. Författarna anser att relevanta artiklar valts 

utifrån studiens syfte, vilket i sig gav dem relevans. Om syftet hade varit annorlunda 

kunde litteratursökningen eventuellt ha resulterat i fler kvalitativa artiklar där flera citat 

hade varit möjliga att använda för att höja resultatets validitet. Att ha fler kvalitativa 

artiklar tror författarna kunde ha minskat risken för feltolkningar, vilka lättare kan 

uppstå vid tolkning av kvantitativa artiklar.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Munhälsoproblem skapas i många fall av att munvården eftersätts, dessa kan innebära 

omfattande konsekvenser för äldre personers hälsa. Förhoppningen med denna samlade 

kunskap är att sjukvårdspersonal ska få en bättre förståelse och kunskap om 

munhälsoproblem och dess inverkan på de äldres hälsa. Därigenom förstå vikten av en 

god munvård, så att munvården värderas högre inom omvårdnaden, för att ge de äldre 

personerna en bättre generell hälsa, minska lidande och slutligen en högre livskvalité. 

Det är av stor betydelse att den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan är medveten om 

konsekvenserna av munhälsoproblem, vilka bland annat skapas av eftersatt munvård.  

En sjuksköterska skulle kunna vara munvårdsansvarig inom varje avdelning eller 

boende och i sin tur informera samt undervisa sina kollegor kontinuerligt.   

 

 

Framtida forskning 

Mer forskning om äldre personers upplevelser av munhälsa vore av betydelse för att få 

en djupare beskrivning och därmed förståelse för hur äldre upplever sin munhälsa 

relaterat till munhälsoproblem. Mer kvalitativ forskning om munhälsoproblemens 

konsekvenser skulle vara av betydelse, eftersom det leder till mer detaljerad kunskap 

om personernas upplevelser. Det behövs mer forskning inom området eftersom flertalet 

av artiklarna författarna använt sig av till litteraturstudiens resultat var relativt gamla. 
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Slutsats 

Resultatet visade att munhälsoproblem kunde påverka den äldre personen både 

kroppsligt, socialt och även psykiskt i form av ängslan, även självkänslan sjönk. Många 

upplevde obehag och smärtor vilket resulterade i svårigheter att äta. Problem i munnen 

kunde även leda till att äldre personer undvek att äta olika sorters mat och vissa var 

tvungna att äta purékost. Samband sågs mellan munhälsoproblem och utveckling av 

pneumoni samt ökad dödlighet i pneumoni. Många äldre upplevde även svårigheter i 

sociala sammanhang och vid kommunikation med andra.  

Författarnas slutsats är även att den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan måste främja 

god munhälsa för att försöka förhindra att munhälsoproblem uppkommer. När 

munhälsoproblemen uppstått kan det orsaka stort lidande bland de äldre personerna.  

 

 

 

Figur 2. Den goda munvårdens effekter.  
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Författare År Syfte Metod Huvudresultat 
Andersson, P., 

Hallberg, I.R., 

Lorefält, B., 

Unosson, M. & 

Renvert, S. 

2004 Att undersöka förekomst av 

munhälsoproblem genom att 

använda ROAG på äldre 

personer. Ytterligare ett syfte 

var att analysera association 

mellan munhälsoproblem och 

kön, ålder, samboende, levnads 

villkor, orsak till inläggning, 

antal mediciner, funktionell och 

nutritions status. 

Kvantitativ metod, prospektiv icke 

experimentell design. Konsekutivt 

urval. Data insamlingsinstrument; 

ROAG, SGA och ADL-Katz Index.  

Studien genomfördes på ett sjukhus 

i Sverige, mellan November 1996 

och Januari 1998. 166 personer 

deltog, 43 män och 118 kvinnor. 

Bortfallet var 5 personer.  

Medelåldern var 81,7 (65-98).   

Munhälsoproblem var vanligt bland 

äldre personer på rehabilitering. Lågt 

salivflöde och problem relaterat till 

läpparna var de vanligast 

förekommande orala problemen i 

denna studie. 

Andersson, K. & 

Nordenram, G.  

 

2004 Beskriva och analysera äldre 

personer, boende på särskilt 

boende, om deras munhälsa och 

munvård samt hur den hade 

påverkats genom livet.  

Kvalitativ metod. Slumpmässigt 

urval. Halvstrukturerad intervju. 

Studien innehöll 11 personer, 6 

kvinnor och 5 män. Bortfallet var 1 

person. Medelåldern var 78 år. 

Generellt sett var deltagarna nöjda 

med sin nuvarande munhälsa. Att 

undvika bristfällig munhälsa var 

viktigt för deltagarna, trots att det 

ansågs vara ekonomiskt kostsamt. 

Vikten av munhälsa var betydande i 

många avseenden i livet.  

Andersson, P., 

Westergren, A., 

Karlsson, S., 

Hallberg, I.R. & 

Renvert, S. 

2002 Utvärdera det orala 

hälsotillståndet och 

nutritionsstatusen hos en grupp 

äldre, samt analysera sambandet 

mellan dessa två parametrar. 

Kvantitativ metod, kvasi- 

experimentell design. På en vård 

avdelning i södra Sverige lades 237 

personer in mellan November 1996 

och November 1997. Av dessa 

deltog 223 personer, 124 kvinnor 

och 99 män.  Medelåldern var 79 

år. Bortfallet var 14 personer.   

Hos malnutrierade personer var 

munhälsoproblem vanligt.  

Det var vanligt med problem med 

tunga, tänder och läppar. Det fanns ett 

samband mellan munhälsostatus och 

nutritionsstatus. 
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Författare År Syfte Metod Huvudresultat 
 Bassim, C.W., 

Gibson, G., 

Ward, T., 

Paphides, B.M. &  

DeNucci, D.J. 

 

2008 Undersöka samband mellan 

riskfaktorer och dödlighet i 

pneumoni på ett äldre boende. 

Prövade en hypotes om munvård 

kunde påverka frekvens av 

dödlighet i pneumoni. 

Kvantitativ metod. Icke 

experimentell design. Studien 

utfördes i Florida, 145 äldre deltog. 

Urval slumpmässigt till 2 grupper, 

munvårdsgruppen (medelålder 

76,56 ± 9,26) och gruppen där 

munvård inte gavs (medelålder 

70,97 ±11,57). Bortfall 2 äldre. 

Personer vilka inte mottog munvård 

hade tredubblad risk att drabbas av 

pneumoni. Trots att denna grupp i 

själva verkat hade mindre risk att 

drabbas av pneumoni, i jämförelse 

med munvårdsgruppens allmänna 

hälsa. 

Lamy, M., 

Mojon, Ph., 

Kalykakis, G., 

Legrand, R. & 

Butz-Jorgensen, E. 

 

1999 Att bedöma, i en grupp av äldre 

människor, om bristfällig 

munhälsa kunde vara en 

bidragande orsak till utveckling 

av malnutrition och vara 

associerad med mindre matlust, 

mer subjektiva svårigheter att 

äta och ökad konsumtion av 

purékost. 

Kvantitativ metod, icke 

slumpmässigt urval. Examination 

av munnen genomfördes, 

tuggfunktionen testades samt 

nutritionsstatus bedömdes med 

MNA, serumalbuminnivåer i blodet 

och frågeformulär. Studien bestod 

av 120 deltagare, 91 kvinnor och 29 

män. Medelåldern var 81 ± 8 år. 

Munhälsan var starkt relaterad till 

nutritionsstatus. Personer med 

bristfällig munhälsa hade ökade 

svårigheter att äta hård mat och hade 

minskad matglädje. Personer med 

bristfällig munhälsa åt mer purékost.  

6 % bedömdes vara malnutrierade, 

57 % ansågs vara i riskzonen för att 

bli malnutrierade. 

Mojon, P., 

Budtz-Jørgensen, E. & 

Rapin, C-H. 

 

1999 Utvärdera möjliga samband 

mellan malnutrition och 

munhälsa bland mycket gamla 

personer. Hypotesen var att 

bristfällig tand- eller protesstatus 

skulle vara förknippad med 

malnutrition.   

Kvantitativ metod, icke 

slumpmässigt urval, 324 personer 

deltog i studien, medelålder 85 år.  

Observationer genomfördes, BMI 

mättes, blodprover togs. 

Tandexamination utvärderade 

kvaliteten på tandproteser. 

Personer med bristande munhälsa var 

även malnutierade. Färre än 6 tänder 

var en stor riskfaktor för malnutrition. 

Avsaknad av tandproteser hade starkt 

samband med lågt BMI. 
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Författare År Syfte Metod Huvudresultat 
Ohno, T., 

Uematsu, H., 

Nozaki, S. & 

Sugimoto, K. 

2003 Utreda hur tungborstning 

påverkar smakkänslighet, 

huruvida oral omvårdnad var 

effektivt för att förbättra 

smakkänslighet. 

Kvantitativ, experimentell design. 

Tungborstning genomfördes hos 

interventionsgruppen sedan ett 

smak -uppfattningstest med salt, 

surt, sött och beskt. I studien deltog 

28 män och 62 kvinnor. 50 i 

interventionsgruppen (medel -ålder 

81,6 år) och 40 i kontroll -gruppen 

(medelålder 81,4 år). 

Tungborstning ökade känsligheten för 

surt och salt i interventionsgruppen. 

Men någon signifikant skillnad kunde 

inte ses med sött och bittert. 

Paillaud, E., 

Merlier, I., 

Dupeyron, C., 

Scherman, E., 

Poupon, J. & 

Bories, P-N. 

 

2004 Syftet utformades för att 

fastställa förekomsten av 

munsvamp bland äldre och att 

utvärdera dess samband med 

malnutrition i form av protein- 

energi malnutrition och 

utarmning av spårämnen. 

Kvantitativ metod, konsekutivt 

urval. Standardiserat frågeformulär, 

mun bedömning, blodprover, BMI, 

mikrobiella undersökningar och 

intaget av föda registrerades. 97 

deltagare, 22 män och 75 kvinnor, 

medelålder 82,1 år. 

Munsvamp fanns hos 37 % av 

personerna, två tredjedelar klagade 

över symtom från munnen. Bland 

personerna fanns en ökad risk för 

protein- energi malnutrition. Äldre 

vilka inte blev av med munsvamp 

hade ett inadekvat nutriellt intag. 

 
Peltola, P., 

Vekhalathi, M.M. & 

Simoila, R. 

2005 Undersöka munhälsorelaterat 

välbefinnande hos äldre 

långvarigt inne -liggande på 

sjuhus, rapporterat av deras 

sjuksköterskor i relation till 

personernas munhälsa, värderad 

endera av sjuksköterskor eller 

klinisk tandundersökning. 

Kvantitativ metod. Tvärsnittsstudie, 

genomfördes på ett sjukhus i 

Finland. Studien bestod av 260 

deltagande personer, 194 kvinnor 

och 66 män. Bortfallet var 5 

deltagare. Medelåldern var 83 år. 

Personer med munhälsoproblem hade 

mer begränsningar än personer med 

god munhälsa. Funktionella 

begränsningar dominerade, 

majoriteten hade problem associerade 

till matintag. 
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Författare År Syfte Metod Huvudresultat 
Penner, A. & 

Timmons, V.  

 

2004 Avgöra vilka eventuella 

konsekvenser munhälsa hade på 

livskvaliteten för utvalda äldre 

personer, boende på Prince 

Edward Island, Canada. 

Kvantitativ metod, klusterurval. 

Enkätundersökning. 547 enkäter 

skickades ut och 275 blev 

besvarade, 52 % i svarsfrekvens. 

209 kvinnor, 50 män och 16 av 

enkäterna kunde inte köns 

bestämmas. Ålder 50-94 år, 

medelålder 74,3 år. 

 

De äldre personerna upplevde 

problem relaterat till munhälsan. 

Personerna upplevde en hel del 

ängslan om vissa aspekter avseende 

munnen. 

Sheiham, A. & 

Steele, J. 

2001 Fastställa hur äldre personers 

munhälsa påverkade deras 

angivna förmåga att äta vanlig 

mat, deras näringsintag och 

vissa nutritionsrelaterade 

blodanalyser. 

Kvantitativ metod. Tvärsnitts -

studie. Frågeformulär och klinisk 

examination tillsammans med data 

från fyra dagars kost- 

undersökning. Deltagarnas ålder 

var 65 år eller äldre. Två skilda 

representativa urval gjordes, 753 

hemmaboende och 196 personer 

boende på institution. 

Äldre personers munhälsa kunde ha 

en inverkan på äldres förmåga att äta, 

vilket påverkar val av livsmedel och 

beredning av dessa samt i slutändan 

även påverka intaget av föda och vissa 

viktiga näringsämnen i blodet. 

Watando, A., 

Ebihara, S., 

Ebihara, T., 

Okazaki, T., 

Takahashi, H., 

Asada, M., 

Sasaki, H. 

2004 Var att undersöka effekterna av 

intensiv munvård, relaterat till 

hostreflexkänsligheten hos äldre 

personer. 

Kvantitativ metod, experimentell 

design. 60 personer deltog, studien 

utfördes på ett sjukhem i Japan. 

Genom slumpmässigt urval 

hamnade personerna i en 

interventions (medelålder 87,2 år) 

eller kontrollgrupp (medel -ålder 

85,0 år). Bortfall 1 person. 

I interventionsgruppen var 

hostreflextröskeln lägre efter 30 

dagar. Någon signifikant skillnad 

mellan interventions och 

kontrollgrupp i serum koncentration, 

MMSE och ADL kunde inte urskiljas 

efter en månads tid. 
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Författare År Syfte Metod Huvudresultat 
Wärnberg-Gerdin, E., 

Einarson, S., 

Jonsson, M., 

Aronsson, K. & 

Johansson, I. 

 

2005 Syftet med studien var att 

utvärdera effekterna av 

muntorrhet, relaterat till 

munhälsorelaterad livskvalitet 

hos svaga äldre, boende inom 

den kommunala vården. 

Kvantitativ metod, icke-

experimentell. Datainsamling; VAS 

och OHIP med 14 strukturerade 

frågor. Utifrån 3 sjukhem i södra 

Sverige blev 50 personer slump- 

mässigt utvalda. 41 valde att delta 

(medelåldern 85 år).   

Bortfall var 9 personer. 

Totalt upplevde 78  % av personerna 

en subjektiv muntorrhet och hos 44 % 

upptäcktes  en objektiv muntorrhet. 

Av alla i studien upplevde 29 % minst 

ett av problemen från frågeformuläret. 

Det fanns ett samband mellan 

livskvalitet och muntorrhet. 

Yoneyama, T., 

Yoshida, M., 

Ohuri, T., 

Mukaiyama, H., 

Okamoto, H., 

Hoshiba, K., 

Ihara, S., 

Yanagisawa, S., 

Ariumi, S., 

Morita, T., 

Mizuno, Y., 

Ohsawa, T., 

Akagawa, Y., 

Hashimoto, K., 

Sasaki, H. 

2002 Att undersöka om munvård 

minskade antalet fall av 

pneumoni hos äldre boende på 

institution. 

Kvantitativ metod, experimentell 

design. Stratifierat urval. 

Interventionsgruppen mottog 

tandborstning, vilket inte 

genomfördes kontrollerat inom 

kontrollgruppen. I studien deltog 

366 personer, 184 i interventions 

(medelålder 82,0 år) och 182 i 

kontrollgruppen (medelålder 82,1 

år).  Interventionsgruppen bestod av 

148 kvinnor och 36 män. 

Kontrollgruppen bestod av 145 

kvinnor och 37 män.   I 

interventionsgruppen var bortfallet 

14 personer och i kontrollgruppen 

var bortfallet 30 personer. 

 

Det var en signifikant lägre risk att 

drabbas av pneumoni bland personer, 

vilka fick hjälp med munvården, de 

drabbades även mer sällan av feber. 

Bland personer som led av pneumoni 

avled en mindre del bland dem som 

mottog munvård. 


