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Introduktion: Ungefär en femtedel av befolkningen lider av muntorrhet. Läkemedel har 

muntorrhet som en vanlig biverkning. Förekomsten av muntorrhet ökar ju fler läkemedel 

som brukas. Med ökad ålder tilltar användningen av receptbelagda läkemedel. Äldre har 

därför en ökad prevalens av muntorrhet.  

 

Syfte: Att beskriva hur muntorrhet påverkar oral hälsa och livskvalitet. 

 

Metod: En litteraturstudie med sökningar i databaserna Cinahl och PubMed.  

 

Resultat: Litteraturstudien påvisar ett tydligt samband mellan muntorrhet, både xerostomi 

och hyposalivation, och en försämrad upplevd oral hälsa samt livskvalitet. Muntorrheten 

påverkar den orala hälsan genom att till exempel predisponera för orala infektioner såsom 

candidos, karies, men även medföra rubbad nattsömn, svårigheter att äta, dricka, svälja 

och tugga, smakförlust, undernäring samt talsvårigheter. Dessa funktionsnedsättningar 

som muntorrheten orsakar kan i sin tur ge upphov till oro, ångest och depression. 

 

Konklusion: Studien visar att muntorrhet, både xerostomi och hyposalivation, korrelerar 

med en försämrad upplevd oral hälsa och livskvalitet. 
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Introduktion 

Saliven är viktig för den orala hälsan. Saliven utsöndras från tre par stora salivkörtlar, 

glandula parotis, glandula submandibularis och glandula sublingualis samt från mindre 

salivkörtlar från munslemhinnorna. Saliven består av 99,0 % vatten samt 1,0 % proteiner och 

mineraler. Den dagliga utsöndringen av saliv varierar mellan 0,5 och 1,0 liter (Fejerskov & 

Kidd 2008).  

 

Saliven har flera olika funktioner. Bland annat hjälper den till med tuggning samt 

nedsväljning av livsmedel och bakterier genom sin sköljande effekt, späder ut 

nedbrytningsprodukter, smörjer de orala munslemhinnorna och underlättar vid talet 

(Fejerskov & Kidd 2008). Näringsämnen och enzymer för matsmältningen transporteras 

genom saliv och dess smörjande effekt medverkar också till en god retention för proteser 

(Hopcraft & Tan 2010). Dessutom skyddar saliven tänderna mot syraangrepp, (Fejerskov & 

Kidd 2008) och ökar remineraliseringen av tandytan (Hopcraft & Tan 2010). Saliven har även 

en antibakteriell verkan (Fejerskov & Kidd 2008) och skyddar mot svamp- och 

bakterieinfektioner (Hopcraft & Tan 2010).   

 

En viktig funktion av saliv är dess buffringssystem som utgörs av bikarbonat, fosfat och 

protein (Fejerskov & Kidd 2008). Salivens pH-värde ligger vanligen mellan 6,5 och 7,4. 

Mikroorganismer såsom S. mutans och Lactobacillus producerar syra genom fermentering av 

kolhydrater från bland annat socker i maten. Under en halvtimme efter intaget av 

fermenterbara kolhydrater sjunker plackets pH-värde till lägre värde än det kritiska pH-värdet 

(cirka 5 för emalj och 6 för dentin) och som en effekt börjar demineraliseringsprocessen. 

Bikarbonatjoner i saliven har en buffrande effekt på syra och höjer plackets pH-värde. 

Fosfatjoner i saliven har också en buffrande effekt. När pH-värdet sjunker till fyra ökar istället 

buffringskapaciteten med hjälp av makromolekyler, proteiner (Fejerskov & Kidd 2008).  

 

Bikarbonatjonernas koncentration i saliven är beroende av salivsekretionen, där flödet av ny 

saliv i munnen ger nya buffrande beståndsdelar som motverkar syrans pH-sänkande effekt i 

munnen. Låg salivproduktion gör saliven undermättad på hydroxyapatit (Fejerskov & Kidd 

2008). Hur mycket pH-värdet faller står i relation till kvantiteten av syra från bakterierna och 

hur lång tiden är innan pH-värdet ökar igen beror på salivens buffringskapacitet (Fejerskov & 

Kidd 2008). 

 

      

Muntorrhet 

Xerostomi innebär en subjektivt upplevd muntorrhet och hyposalivation, salivary gland 

hypofunction (SGH) en reducering av salivproduktionen genom nedsatt funktion av 

spottkörtlar. Ordet xerostomi används ibland felaktigt i litteraturen som en reducering av 

mängden saliv istället för upplevd muntorrhet. Xerostomi är en enhetlig förklaring av 

begreppet subjektivt upplevd muntorrhet (Hopcraft & Tan 2010). 

 

Xerostomi kan bedömas på olika sätt. Xerostomi bedöms ofta med hjälp av en enkät. 

Frågeformulär kan innehålla en till elva frågor, med fokus på xerostomi i samband med olika 

aktiviteter, till exempel matintag, eller med tid på dygnet, vilket kan klassificera xerostomi 

olika. Olika frågeställningar resulterar i att individer blir diagnostiserade med xerostomi på 

olika kriterier, exempelvis om frågan ställs angående om munnen känns torr vid en måltid 
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eller om frågan är ”Hur ofta känns munnen torr?”. Prevalensen kan även skilja sig kraftigt 

beroende av hur frågan är formulerad (Hopcraft & Tan 2010). 

Vanliga frågor vid bedömning av muntorrhet:  
(A) Verkar det som du har för lite eller för mycket saliv, eller inget du lagt märke till? 

(B) Har du några svårigheter att svälja? 

(C) Känns munnen torr när du äter en måltid? 
(D) Tar du hjälp av vätska för att hjälpa till att svälja torr mat? 

               (Hopcraft & Tan 2010) 

 

Xerosomia Inventory (XI) är det mest omfångsrika instrumentet som bedömer graden av 

xerostomi på en kontinuerlig skala beskrivande svårighetsgraden liksom ändringar av 

tillståndet över tid. Det finns många bidragande faktorer till upplevelsen av xerostomi. XI 

består av 11 frågor där svaren graderas 1 till 5, från ”knappast någonsin” till ”mycket ofta”. 

Frågorna handlar till exempel om xerostomi i relation till aktiviteter, tidpunkter eller om 

känslan av torra slemhinnor finns i andra kroppsdelar eller går att mildra eller undfly genom 

olika beteenden (Hopcraft & Tan 2010).  
 

Hyposalivation kan diagnostiseras genom salivprov vilket mäter salivflödet hos patienten. 

Patienten undviker rökning, mat, tuggummi och dryck en timme innan provtagning, förutom 

vatten. Patienten uppmuntras att skölja munnen med destillerat vatten och sedan slappna av 

under fem minuter. För att mäta ostimulerad saliv ska patienten vara i vila, svälja saliven och 

sedan startar tidtagningen. Patienten sitter still, framåtböjd och låter saliv passivt rinna ned i 

en tratt som leder till ett provrör med munnen öppen i 5 minuter utan att svälja. Kvarvarande 

saliv från munnen får spottas ut i provröret när tiden för testet är slut. Vid mätning av 

stimulerad saliv, startar tidtagningen när patienten svalt. Patienten sitter stilla och framåtböjd 

över tratten som leder till provröret. Patienten får tugga på gummibas 70 gånger/min. Efter 

varje minut får patienten spotta ut saliv utan att svälja. Två minuter på prov och sedan i tre 

minuter som sparas för analys (Navazesh et al. 2013). Ostimulerad saliv som är mindre än 

0,1-0,2 ml/min definieras som lågt och ett flöde under 0,7 ml/min av stimulerad saliv 

definieras lågt (Hopcraft & Tan 2010). Stimulerad saliv utgör i genomsnitt 80-90 % av det 

sammanlagda dagliga salivflödet. Flera studier visar att ostimulerad saliv är i genomsnitt 0,3 

ml/min hos en frisk individ (Thelin et al. 2008). Salivproduktionen under sömn är nästan 

obefintlig (Humphrey & Williamson, 2001). 

 

Prevalens 

Xerostomi är vanligt förekommande. Studier gjorda i Sverige, Finland, USA, Canada och 

Australien visar att prevalensen skiftar mellan 10,0-46,0 %, med en högre förekomst hos 

kvinnor (10,3-33,3 %) än hos män (9,7–25,8 %). Den genomsnittliga prevalensen av 

xerostomi bedöms vara cirka 20,0 % i befolkningen (Hopcraft & Tan 2010).  

 

Prevalensen är högre bland äldre, men åldern i sig påverkar inte salivflödet. Studier visar 

skillnader i hur xerostomi och SGH har mätts (Hopcraft & Tan 2010). Med ökad ålder ökar 

användningen av receptbelagda läkemedel. Personer över 80 år har högst sannolikhet att 

använda läkemedel som är receptbelagda bland svenskar som är 20 år och äldre (Thorell et al. 

2012).  

 

Riskfaktorer 

Orsaker till xerostomi är bland annat läkemedel, strålbehandling vid huvud- och halscancer, 

systemiska sjukdomar som Sjögrens syndrom eller psykologiskt betingande besvär i form av 

till exempel ångest (Visvanathan & Nix 2009).  Sjukdomar som påverkar hela kroppen, 
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däribland Sjögrens syndrom, andra autoimmuna sjukdomar samt antidepressiva läkemedel 

förorsakar minskat salivflöde. Xerostomi kan bidra till en känsla av burning mouth syndrome 

(BMS), smakrubbningar samt torra ögon (Fejerskov & Kidd 2008).   

Sjögrens syndrom delas in i två grupper, primär och sekundär. Vid primärt Sjögrens syndrom 

sker en påverkan på mun och ögon. Salivkörtlarna glandula submandibularis och glandula 

parotis förstoras och utvidgas så att saliven inte kan transporteras ut ur salivkörtlarnas kanaler. 

Sekundärt Sjögrens syndrom är förenat med sjukdomar i bindväv, reumatiska sjukdomar som 

sklerodermi, reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE) (Visvanathan & 

Nix 2009).  Systemiska sjukdomar samt läkemedel kan ha en påverkan på saliven vilket 

resulterar i xerostomi. Mer än 500 läkemedel är förknippade med xerostomi och har, enligt 

FASS hyposalivation som biverkan. Studier visar att användning av läkemedel, speciellt vid 

polyfarmaci ökar risken för xerostomi och hyposalivation. Andra orsaker samt tilläggande 

faktorer kan finnas som påverkar muntorrheten (FASS 2013; Visvanathan & Nix 2009; 

Johansson et al. 2010).  

 

En pågående strålbehandling mot huvud/halsregionen i fem till sju veckor med en stråldos på 

50-70 Gy ger ett signifikant minskat salivflöde (Fejerskov & Kidd 2008). I en översiktsartikel 

av Jensen et al. (2010) beskrivs att där strålbehandling hade utförts riktat mot salivkörtlarna 

på patienter med huvud- och halscancer, sågs ostimulerad saliv samt stimulerad saliv minska. 

Strålningsdosen samt storleken av det strålade området på salivkörtlarna avgjorde skadans 

effekt. Den tidiga effekten av strålningen utgörs av minskad salivsekretion den första veckan 

och den efterföljande effekten av ytterligare en minskning av salivsekretionen efter att 

strålbehandlingen utförts. Det har inte påvisats någon återhämtning av salivsekretionen efter 

cirka 60 Gy stråldos på salivkörtlarna (Jensen et al. 2010). 

  

I en artikel av Kelsey et al. (2008) beskrivs RA som en sjukdom som kan påverka den orala 

egenvården då funktionella svårigheter kan upplevas, genom att händer och handleder 

påverkas i form av stelhet och smärta. Xerostomi är mycket vanligt bland dessa patienter där 

symptomet utgörs av tuggsvårigheter samt risk för rotkaries.   

 

Ungdomar med typ 1 diabetes mellitus visar högre prevalens av xerostomi och karies än 

ungdomar utan diabetes, men det finns få studier i ämnet xerostomi kopplat till typ 1 diabetes 

mellitus, enligt en översiktsartikel av Busato et al. (2012).  

 

Ätstörningar, innefattar både anorexia nervosa och bulimia nervosa i en översiktsartikel av 

Romanos et al. (2012). Personer med ätstörningar uppvisar i större utsträckning orofaciala 

problem som svullna öronspottskörtlar, brännande tunga och torra läppar, än friska personer i 

kontrollgrupper, vilket tyder på en negativ påverkan av spottkörtlarna vid dessa ätstörningar. 

Troliga orsaker är att svält och kräkningar orsakar hyposalivation. Salivflödet av vilosaliv är 

lägre hos personer med ätstörningar jämfört med friska (Romanos et al. 2012). 

 

Symptomlindring 

Behandling finns i form av sprayer, oljor, tabletter, geler, tuggummin, tandkrämer eller 

munvatten för att lindra symptomen (Furness et al. 2011). Att en typ av behandling lindrar 

xerostomi mer än en annan finns inget starkt stöd för. Därför är det viktigt vad patienten själv 

föredrar (Furness et al. 2011). En studie visar att munskölj mot xerostomi lindrar besvären, 

speciellt hos patienter med tre eller flera läkemedel (Morales-Bozo et al. 2012). En studie har 

visat att behandling med hjälp av en nasal apparat som nattetid ger fuktad luft och värme 

genom en slang till patienten, minskade besvären av xerostomi för personer med Sjögrens 

syndrom (Hay & Morton 2006). I en fallstudie användes salivstimuleringen i form av Saliwell 
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Crown, en elektrisk enhet som fästs på ett implantat i molarområdet, på en 81-årig kvinna 

med muntorrhet, både hyposalivation och xerostomi. Resultatet blev en liten ökning av 

salivsekretion och en förbättring av patientens xerostomi (Ami & Wolff 2010). 

 

Vårdgivare arbetar med att tillämpa, vägleda, undervisa samt stödja patienten vid tillämpning 

av egenvård. Patienten ska då kunna ta hand om sig själv med mindre stöttning från olika 

typer av vårdgivare (Godfrey et al. 2011). Där vård i livets slutskede förekommer, är 

sjuksköterskor involverade i patientens psykiska samt psykosociala hälsa. Sjuksköterskan ger 

vård utifrån patientens olika behov (Rose & Glass 2010). Patienter med xerostomi använder 

ofta sötsaker eller söta eller sura drycker för att lindra besvären, vilket ger ytterligare risk för 

karies (Hopcraft & Tan 2010). En studie gjord på råttor av Matsuo et al. (2001) visar att söt, 

sur, bitter och salt smak är salivstimulerande, varav bitter smak stimulerar rikligast mängd 

saliv. Xerostomi är vanligt och därför är det viktigt att vårdgivare har goda kunskaper i ämnet 

(Hopcraft & Tan 2010). 

 

Livskvalitet 

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver livskvalitet som:  
 

Den enskildes uppfattning om sin position i livet i relation till lokala 

kultur- och värdesystem och i relation till sina mål, 

förväntningar, normer och intressen. Det är ett brett och omfattande 

begrepp som påverkas på ett komplext sätt av personens fysiska 

hälsa, psykiska tillstånd, grad av självständighet, sociala relationer, 
personliga åsikter och förhållande till det mest betydelsefulla i 

omgivningen (WHO 1997) 
                                                                      (Översättning av författare)  

 

I en översiktsartikel av Taylor et al. (2008) ses livskvalitet som ett överensstämmande eller ett 

icke-överrenstämmande mellan de nuvarande livsvillkoren och personens förhoppningar. 

Förhoppningarna är olika för olika individer och personens initiativtagande är influerat av de 

olika stadier samt livshändelser som personen genomgår i sitt liv. 

 

Livskvalitet relaterad till hälsa, Health-Related Quality of Life (HRQoL), är ett etablerat 

resultatmått i studier som berör kvaliteten och effektiviteten i vården, specifikt när det gäller 

kroniska sjukdomar. Aspekter från det dagliga livet vilka vanligtvis inte relateras till 

sjukdomssymptom mäts. Detta åskådliggör hur patienten hanterar sitt hälsotillstånd, till 

exempel sina emotionella och fysiska roller, sina sociala och fysiska funktioner samt sin 

uppfattning om den allmänna hälsan (Birmelé et al. 2012). 

 

I en artikel av Locker et al. (2007) framkommer att OH-QoL är ett mått som beskriver hur 

munsjukdomar påverkar det dagliga livet och det som är av vikt för individen. En god oral 

hälsa bidrar till upplevd god livskvalitet (Bissett & Preshaw 2011).  

 

Tandhygienistens roll 

Befolkningen blir allt äldre, vilket ger ett behov av ökade munhälsovårdsinsatser. Den orala 

hälsan är en viktig del speciellt hos äldre för att uppnå en god livskvalitet (Bissett & Preshaw 

2011). Personer som arbetar inom vårdyrken bör ha en god kunskap om den orala hälsan då 

de ska kunna se patienten utifrån ett helhetsperspektiv (Bissett & Preshaw 2011). 

Tandhygienisten kan då utbilda omsorgspersonal inom området oral hälsa och ge råd om hur 

man hjälper patienter med den orala hygienen, vilket sedan ska tillämpas i omsorgs- 

personalens arbetsrutiner (Bissett & Preshaw 2011).  
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Hyposalivation ökar risken för karies och parodontit. Inriktning på förebyggande arbete med 

kariesprevention, extra fluortillförsel och kostrådgivning blir aktuell för att minska risken för 

infektioner och hårdvävnadsskador i munhålan. Patienten får prova sig fram i användningen 

av till exempel saliversättningsmedel, salivstimulerande medel, mjölkprodukter och oljor 

(Meurman & Grönroos 2010).   

 

God munhälsa har betydelse för patientens livskvalitet (Meurman & Grönroos 2010). Med en 

litteraturstudie om muntorrhet och dess inverkan på den orala hälsan samlas kunskaper om 

orala faktorer som påverkar livskvaliteten.  Detta stöd för tandvårdspersonalen i deras 

behandlingar kan bidra till en ökad livskvalitet hos patienterna. Genom att förstå dessa 

faktorers samspel kan den orala vården individanpassas och patienten lidande minskas.  

 

Syfte  

Att beskriva hur muntorrhet påverkar oral hälsa och livskvalitet. 

 

Metod 

Design  

Litteraturstudie byggd på vetenskapliga artiklar. 

  

Definition av begrepp 

Hyposalivation (salivary gland hypofunction) (SGH)  

Hyposalivation definieras som ett tillstånd av minskat salivflöde, vilket ger symptom som torr 

munhåla och upplevd problematik med talet och svårigheter vid tuggning, eftersom det känns 

torrt i halsen. Dessutom kan externa symptom som spruckna läppar och munsår förekomma 

samt interna symptom som muninfektioner. (Översättning av författare) (National Library of 

Medicine 1999). 

 

Livskvalitet (Quality of life)  

Livskvalitet definieras som en allmän föreställning av en förändring samt förbättring av den 

övergripande omgivningen, vilket kan inkludera bland annat de sociala psykiska, politiska och 

mentala livsförutsättningarna (Översättning av författare) (National Library of Medicine 

1986).  

 

Oral hälsa (Oral health) 

Oral hälsa definieras som ett optimalt tillstånd i munnen med normalt fungerande 

munhåla/organ fri från sjukdom (Översättning av författare) (National Library of Medicine 

1965). 

 

Xerostomi (Xerostomia) 

Xerostomi definieras som en känsla av minskat salivflöde i munnen, vilket kan upplevas vid 

stress, nervositet eller upprördhet. Detta kan leda till obehag då symptomen förekommer 

konstant eller en stor del av tiden, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för hälsan 

(Översättning av författare) (National Library of Medicine 1966).  
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När artikelförfattare använt begreppet xerostomi i betydelsen av hyposalivation har xerostomi 

översatts till hyposalivation i uppsatsen för att skapa konsekvens och läsförståelse. Även när 

hyposalivation används i betydelsen av xerostomi har hyposalivation översatts till xerostomi. 

Ordet muntorrhet används endast som ett samlingsnamn för hyposalivation och xerostomi.  

 

Databaser  

PubMed och CINAHL har använts vilka är databaser inom området hälso- och sjukvård och 

tandvård.  

 

Sökord  

Använda sökord till uppsatsens resultat: Xerostomia, Oral health och Quality of Life.  

 

Urval  

Inklusionskriterier 

• Artiklar publicerade 2007-2012.  

• Artiklarna är engelskspråkiga.  

• Artiklarna ska vara från vetenskapliga tidskrifter.  

• Artiklar som är relevanta för syftet.  

 

För att få fram relevanta artiklar har engelska sökord använts. Sökorden valdes utifrån syftet. 

Sökningen gjordes parallellt i databaserna PubMed och databasen CINAHL. I sökningen 

användes vedertagna engelska begrepp relevanta för syftet. MeSHord och textord har använts. 

De valda artiklarna grundar sig på tre urval utifrån, titel, abstrakt och fulltext.  

 

Urval 1  

Valda sökord användes vid sökning av artiklar i urval 1 och de artiklar vars titel var relevanta 

för syftet valdes. Översiktsartiklar och artiklar som använts i introduktionen användes inte. 

113 artiklar valdes ut (Tabell 1). 

 

Urval 2  

Efter granskning av de 113 artiklarna från urval 1, valdes de artiklar med abstract som var 

relevanta för syftet. De artiklar som inte hade abstract exkluderades. Vidare till urval 3 gick 

74 artiklar (Tabell 1). 

 

Urval 3  

Artiklarna lästes i fulltext och de artiklar som inte kunde hämtas på internet i fulltext 

exkluderades. Artiklar som besvarade syftet valdes och granskades med hjälp av 

bedömningsmallar totalt 27. Det tredje urvalet resulterade i 20 artiklar (Tabell 1). 

 

Artiklar relevanta för vårt syfte analyserades med hjälp av granskningsmallar innehållande 12 

frågor avseende kvantitativ metod. Inga artiklar med kvalitativ metod påträffades. En 

granskning av artiklarna skedde för att bedöma kvaliteten av artiklarna. Frågorna som 

besvarades med ja fick 1 poäng och frågorna som besvarades med nej fick 0 poäng. Poängen 

summerades och översattes till ett procenttal. Artiklar graderades utifrån kvaliteteten där 80,0-

100,0 % betygsattes som god kvalitet, 70,0-79,0 % betygsattes ha medelgod kvalitet och 

artiklar med 69,0 % eller lägre bedömdes ha bristfällig kvalitet. Samtliga artiklar som 

granskades hade god kvalitet eller medel. Av de 27 artiklarna valdes sju bort som inte stämde 

överens med syftet, vilket resulterade i 20 artiklar vilka utgör underlaget för resultatet.  
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Tabell 1.  Sökord och sökresultat vid databaser 
Databas Sökord Antal träffar Urval 1 

Titel 

Urval 2 

Abstract 

Urval 3 

Läsning av 

hel artikel 

Utvalda 

Artiklar 

PubMed 

12-11-16 

1 Xerostomia 1557     

PubMed 

12-11-16 

2 Oral health 

 

1732     

PubMed 

12-11-16 

3 Quality of 

life 

30381     

PubMed 

12-11-16 

1 AND 2 48 19 8 5 4 

PubMed 

12-11-16 

1 AND 3 101 35 26(5) 13 13 

PubMed 

12-11-16 

2 AND 3 417     

PubMed 

12-11-16 

1 AND 2 

AND 3 

19 14 8(6) 0  

CINAHL 

12-11-16 

1 Xerostomia 255     

CINAHL 

12-11-16 

2 Oral health 3744     

CINAHL 

12-11-16 

3 Quality of 

life 

17477     

CINAHL 

12-11-16 

1 AND 2 71 19 11 7 2 

CINAHL 

12-11-16 

1 AND 3 55 20 15 0 0 

CINAHL 

12-11-16 

2 AND 3 487     

CINAHL 

12-11-16 

1 AND 2 

AND 3 

18 6 6(3) 2 1 

 

Artiklar som förekommer som dubbletter finns inom parentes. 

 

Etiska överväganden 

Artiklarna som användes är studier med godkännande från en etisk kommitté. Artiklarna 

inräknade i litteraturstudien är redovisade. Författarna har inte gjort förvanskningar av 

refererade artiklars resultat, lagt in egna åsikter eller tolkningar i resultatredovisningen.  

  

Resultat 

Litteraturstudiens resultatartiklar, uppdelas i tre teman: cancer i huvud- och halsregionen som 

strålbehandlats, Sjögrens syndrom och muntorrhetens påverkan på vuxna samt äldre. Därefter 

finns en databearbetning inom varje kategori där studiernas metod och resultat jämförs för att 

se hur muntorrhet påverkar oral hälsa och livskvalitet. 
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Tabell 2. Hur muntorrhet påverkar oral hälsa och livskvalitet hos huvud- och 

halscancerpatienter som strålbehandlats 

 
Författare 

År 
Syfte Urval Design Resultat Kvalitet 

Cho, M.A. et 

al.  

(2010).  

Att studera skillnader av mängden 

saliv, subjektiva symtom relaterat 

till xerostomi och beteenden hos 

xerostomipatienter.  

140 personer deltog 

i studien varav 24 

män och 116 

kvinnor som 

besökte avd. för 

oral medicin vid 

Seoul National 

University Dental 

Hospital.  

 

Observationsstudie  Xerostomipatienter 

visade olika grad av 

besvär relaterat till 

livskvalitet.  

God 

83,0 % 

Dirix, P. Et 

al. 

(2008).  

Att utvärdera xerostomi hos 

överlevande med huvud- och 

halscancer, samt xerostomins 

inflytande över livskvaliteten. 

75 deltagare som 

var huvud- och 

halscancerpatienter 

i Nederländerna, 18 

år och äldre. 

Observationsstudie Livskvaliteten var 

påverkad negativt av 

en hög strålmängd.  

God 

83,0 % 

Langius, 

J.A.E. et al. 

(2010).  

Att studera viktnedgång och 

kostrelaterade tecken 

hos patienter med larynxcancer i 

ett tidigt skede. 

238 patienter 

deltog, de 

strålbehandlades i 

Amsterdam. 

Personerna valdes 

efter bland annat: 

ålder, kön och 

viktminskning.  

 

Observationsstudie   Vid strålbehandling 

drabbades 44 % av 

undernäring. 

Xerostomi hade 

samband med bland 

annat undernärning.  

God 

83,0 % 

Lin, S.C. et 

al. 

(2008).  

Att studera påverkan av xerostomi 

och hyposalivation på 

livskvaliteten. 

. 

50 personer deltog, 

samtliga huvud- 

och halscancer-

patienter som 

strålbehandlas, över 

18 år, kunde tala 

taiwanesiska eller 

mandarin.  

Prospektiv 

longitudinell studie  

Salivflödet och 

livskvaliteten sjönk 

hos patienterna. 

Xerostomin och 

hyposalivationen 

ökade kraftigt.  

 

Medel 

75,0 % 

Marucci, L. 

Et al.  

(2010). 

 

Att jämföra 5-fälts och 7-fälts 

intensitet strålterapibehandling  

 i förhållande till xerostomi och 

livskvalitet hos 

nasofaryngealcancer-patienter. 

Åtta patienter 

behandlades med  

5-fälts- och 23 

patienter med 7-

fälts 

strålbehandling i en 

italiensk studie.  

 

Observationsstudie Xerostomin ökade i  

grupperna med 

tiden, med en större 

ökning i 7-

fältsgruppen.  

 

God  

92,0 % 

Ramaekers, 

B.L.T. et al. 

(2011). 

 

Att undersöka påverkan av 

xerostomi hos patienter som 

genomgått strålbehandling.  

Studien utfördes på 

ett tyskt sjukhus. 

Patienterna som 

deltog i studien 

hade uppföljning 6 

månader efter 

strålbehandling. 

Tvärsnittsstudie 

 

Dysfagi samt 

xerostomi hade en 

påverkan på 

livskvaliteten. 

Dysfagi påverkade 

livskvaliteten mer än 

xerostomi.  

 

God  

83,0 % 

Rieger, J.M. 

et al.  

(2010).  

 

Att utforska skillnaderna hos två 

olika salivbevarande metoder, oral 

pilokarpin samt submandibulärt 

salivkörtelbyte (SGT).  

 

Studien gjordes i 

Canada. Deltagarna  

genomgick 

strålbehandling och 

var minst 18år. 33 

patienter testades 

med pilokarpin. 36 

patienter testades 

med SGT.  

 

Observationsstudie  

 

SGT gjorde att  

patienterna under sin 

strålbehandling 

kunde svälja bättre 

än de som 

behandlades med 

pilokarpin . 

God  

92,0 % 

Tiwana, M.S. 

et al.  

(2011).  

 

Att undersöka salivens påverkan 

på livskvaliteten hos personer med 

huvud/halscancer som 

strålbehandlats. 

 

53 deltagare valdes 

ut på ett sjukhus i 

Indien, där de 

stålbehandlades 

under mars 2003- 

maj 2005.   

Tvärsnittsstudie  Salivflödet 

minskade hos 

patienter som 

genomgått 

strålbehandling.  

God 

100,0 %  
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Weber, C. et 

al. 

(2010). 

Att beskriva begränsad 

munöppningsfunktion hos 

personer med huvud- och 

halscancer. Beskriva orala besvär 

och livskvaliteten. 

 

121 patienter som 

behandlades med 

hjälp av kirurgi 

eller 

strålbehandling 

deltog i studien 

som  genomfördes 

på universitets-

sjukhuset i 

Rostock, Tyskland. 

Observations-studie  

 

Cancerpatienterna 

hade svårigheter 

bland annat med att 

öppna munnen, äta 

och dricka. 

Dessutom upplevde 

de xerostomi..  

Medel 

75,0 % 

 

Hur muntorrhet påverkar oral hälsa och livskvalitet hos huvud- och halscancerpatienter 

som strålbehandlats 

Muntorrhet och oral hälsa 

Salivflödet minskade hos patienter som genomgått strålbehandling (Lin et al. 2008; Rieger et 

al. 2010; Marucci et al. 2010; Tiwana et al. 2011). Den strålningsinducerade hyposalivationen 

förvärrades under och efter strålningsbehandlingen hos patienter med olika cancersjukdom i 

huvud- och halsregionen (Tiwana et al. 2011). Studien visar att efter sex veckors 

strålbehandling sågs en försämring av salivflöden. Sex månader efter strålningsbehandlingen 

hade 39,0 % av deltagarna ett salivflöde som var lägre än 0,01 ml/min.  

 

Med några olika behandlingar kan salivflödet ökas och xerostomin lindras. I en studie av 

Rieger et al. (2010) utgjordes urvalet av patienter med strålbehandlad huvud- och halscancer. 

Patienterna delades upp i två grupper, varav den ena gruppen behandlades med oral pilokarpin 

under strålbehandlingen för att öka salivproduktionen. Den andra gruppen behandlades 

kirurgiskt med submandibulär spottkörtelöverföring (SGT) före strålbehandlingen för att få 

ökad salivproduktion. Pilokarpingruppen hade en ökad grad av strålningsinducerad xerostomi 

och klibbig saliv. De som behandlades med SGT innan strålbehandling, kunde svälja bättre än 

de som behandlades med oral pilokarpin. Det fanns inga skillnader när det gäller talförmågan 

mellan de två grupperna. Maruccis et al. (2010) studie beskriver xerostomi hos patienter med 

nasofaryngealcancer som behandlats med femfältsstrålningsterapi jämfört med en grupp som 

behandlats med sjufältsstrålningsterapi. Xerostomin var svår i båda grupperna tre månader 

efter strålbehandlingen men xerostomin lindrades med tiden, med en större lindring i 

sjufältsgruppen 6 till 18 månader efter strålbehandlingen. Studien visar att det som förbättrats 

mest i båda grupperna när det gäller xerostomin var minskat behov av att dricka på dagen, 

sömnen och förmågan att uppleva smak.  

 

 

Flera studier rapporterade hur xerostomi påverkade oral hälsa hos cancerpatienter med 

strålbehandling (Weber et al. 2010; Dirix et al. 2008; Langius et al. 2010; Cho et al. 2010). 

Xerostomi uppvisades hos 80,0 % av patienterna vid ett eftervårdsbesök. Patienterna hade 

olika typer av cancer i huvud- och halsregionen som strålbehandlats och/eller behandlats 

kirurgiskt (Weber et al. 2010). Dirix et al. (2008) som undersökte patienter med olika typer av 

cancer i huvud- och halsregionen som strålbehandlats påvisar att 93,0 % upplevde xerostomi 

samt 65,0 % hade måttlig till en svår grad av xerostomi. Dessutom upplevde 65,0 % av 

patienterna bestående xerostomi även efter sex månaders uppföljning efter avslutad 

strålbehandling. Av patienterna hade 63,0 % ändrad eller reducerad smak. Oralt obehag 

uppgavs av 80,0 % och smärta av 33,0 %. Av deltagarna uppgav 64,0 % ökad kariesförekomst 

av de betandade och 59,0 % protesbärare uppgav problem med sina proteser. I Langius et al. 

(2010) studie upplevde larynxcancerpatienter xerostomi redan efter två veckors 

strålbehandling. Dysfagi, vilket innebär svårigheter med att svälja, uppvisades i ett tidigt 

skede av sjukdomen hos 18,0 % av laryngealcancerpatienter som var under sin första 

strålbehandling. Dysfagi visade sig vanligt bland huvud- och halscancerpatienter som 
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strålbehandlats (65,0 %) i Dirix et al. (2008) studie. Även Chos et al. (2010) studie visade att 

hyposalivation och xerostomi var vanligast hos patienter som strålbehandlas i 

huvud/halsregionen. Patienterna med muntorrhet på grund av okänd etiologi uppvisade lägst 

värden av hyposalivation och hade låga munrelaterade subjektiva symptom som problem med 

att svälja, att äta och med xerostomi nattetid. Dessutom påverkade xerostomin vardagslivet 

negativt. I studien vaknade ungefär 28,0 % av de 140 deltagarna varje natt på grund av sin 

xerostomi. Hälften av deltagarna var i behov av att inta vätska innan sänggående samt i 

samband med matintag. 

 

Xerostomi och undernäring 

Langius et al. (2010) påvisar att 44,0 % av strålbehandlade laryengalcancerpatienter i ett tidigt 

skede i sjukdomen blev undernärda. Efter sex veckor med strålbehandling hade 32,0 % av 

patienterna svår mukosit, 25,0 % hade xerostomi och 10,0 % dysfagi. Det fanns ett tydligt 

samband mellan svårighetsgraden av mukosit, xerostomi och dysfagi och graden av 

viktnedgång. Signifikant samband med undernäring hade xerostomi, smärta, kräkningar, 

illamående, undvika att äta i sociala sammanhang samt svårigheter att svälja. Efter två år hade 

73,0 % av patienterna återfått sin vikt. Enligt Dirix et al. (2008) inverkar xerostomi betydande 

på hur cancerpatienterna intar livsmedel. Av patienterna intog 65,0 % en begränsad sorts 

eller/och mängd av föda vilket inverkade på matvanorna.  

 

Muntorrhet och livskvalitet 

Studien gjord av Tiwana et al. (2008) påvisar att livskvaliteten hos patienter med olika former 

av cancer i huvud- och halsregionen var betydligt lägre sex månader efter strålbehandling än 

innan strålbehandlingen. Lins et al. (2008) studie visade samma förändring av livskvaliteten, 

ökad xerostomi och hyposalivation efter strålbehandling. Hyposalivation korrelerade med låg 

livskvalitet efter strålbehandlingen. Rieger et al. (2010) som i sin studie jämförde två olika 

behandlingar, pilokarpin gruppen hade större svårighetsgrad av strålningsinducerad xerostomi 

samt lägre livskvalitet än gruppen som behandlades med SGT under strålbehandlingen. 

Pilokarpingruppen hade också större problem med socialt ätande, viktökning, hosta samt 

social kontakt.  

 

I studien av Ramaekers et al. (2011) studerades strålbehandlade huvud- och halspatienter och 

följden av behandlingsrelaterad dysfagi och xerostomi och dess påverkan på hälsorelaterad 

livskvalitet (HRQoL). Dysfagi och xerostomi hade båda negativ inverkan på HRQoL varav 

dysfagi hade störst inverkan. Lins et al. (2008) studie visade att patienterna hade minskad 

livskvalitet (QoL) vid hög stråldos även lång tid efter behandlingen. Graden av xerostomi 

korrelerade med hyposalivation vid två, fyra, sex och åtta veckor efter att 

strålningsbehandlingen startat, men korrelerade inte innan behandlingen startat. Xerostomi 

korrelerade även med låg livskvalitet efter strålbehandlingen.  

 

Tabell 3. Hur muntorrhet påverkar oral hälsa och livskvalitet hos personer med Sjögrens 

syndrom 

 
Författare 

År 
Syfte Urval Design Resultat Kvalitet 

Guobis, Z. et 

al.  

(2011).  

Syftet var att evaluera 

förekomsten av S.mutans, 

Lactobaciller samt candida arter, 

hos personer med xerostomi.   

64 patienter valdes 

ut som påvisade 

xerostomi.  

Observationsstudie.  Deltagarna som 

genomfört 

strålbehandling hade 

högre antal oral 

candida i munhålan 

än övriga.   

God 

100,0 % 
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Inal, V.et al. 

(2010).  

 

Att granska hälsorelaterad 

livskvalitet (HR-QOL) hos 

personer med sjukdomen primär 

Sjögrens syndrom (PSS).   

107 kvinnliga PSS-

patienter och en 

kontrollgrupp med 

109 kvinnor med 

liknande socio-

ekonomi och ålder i 

Turkiet. 

Tvärsnittsstudie  Uppvisande av 

depression och 

ångest hade allmänt 

en negativ effekt på 

HR-QOL.  

God 

92,0 % 

López -

Jornet, P. &  

Camacho-

Alonso, F. 

(2008).  

Att studera den orala och den 

allmänna livskvaliteten hos 

personer med sjögrens syndrom 

(SS). 

44 personer med 

SS deltog, varav 33 

med primär SS och 

11 med sekundär 

SS samt 19 ur 

sicca- komplexet 

och 20 i en 

kontrollgrupp som 

matchade i kön och 

ålder. Medelåldern 

var knappt 60 år. 

En spansk studie.   

 

Tvärsnittsstudie Personer med primär 

SS visade lägre antal 

poäng både när det 

gäller den orala och 

allmänna 

livskvaliteten. 

God  

83,0 % 

Shinozaki, S. 

et al. 

(2012).  

 

Undersöka relationen mellan oral 

candida och orala 

slemhinnesymptom hos personer 

med xerostomi.  

48 patienter mellan 

32-72 år med  

Sjögrens syndrom 

samt 

neuropsykologiska 

sjukdomar på ett 

universitetssjukhus 

i Japan.   

 

Observationsstudie Deltagarna med 

xerostomi hade ett 

lägre salivflöde samt 

ett högre antal av 

oral candida arter i 

munhålan.  

God 

100,0 % 

 

Hur muntorrhet påverkar oral hälsa och livskvalitet hos personer med Sjögrens 

syndrom  

Muntorrhet och oral hälsa 

Patienter med Sjögrens syndrom (SS) uppgav problem med xerostomi (Inal et al. 2010; López 

-Jornet & Camacho-Alonso 2008). I Shinozakis et al. (2012) studie deltog patienter med SS 

och patienter med neuropsykologiska sjukdomar. Studien visar att xerostomi ökar risken för 

orala infektioner, oral candida, främst candida albicans och har samband med lågt salivflöde. 

Candida-infektion och lågt salivflöde korrelerade. Tandprotes förekom även i högre 

utsträckning hos patienter med xerostomi jämfört med patienter ur kontrollgruppen, vilka inte 

led av xerostomi eller hyposalivation. I López -Jornet & Camacho-Alonsos (2008) studie hade 

deltagarna SS eller sjukdomar ur sicca-komplexet vilket innebär att de har en känsla av torra 

ögon samt munhåla utan att man har en SS diagnos. Av deltagarna upplevde 76,2 % 

xerostomi. I Guobis et al. (2011) studie där 64 deltagare med xerostomi inkluderades hade 

fjorton av deltagarna SS, varav candida arter påträffades hos 56,2 % av dessa deltagare. 

Frekvensen av lactobaciller samt candida var högre hos personer som xerostomi i mindre än 

sex månader, än hos personerna med xerostomi i mer än sex månader.  

 

Xerostomi och livskvalitet 

I studien av Inal et al. (2010) deltog 107 kvinnliga patienter med primär Sjögrens syndrom 

(PSS) de uppgav problem med torra ögon, xerostomi, artrit, ledvärk, trötthet och stelhet. 

Uppvisande av depression och ångest hade allmänt en negativ effekt på HRQoL. Av PSS-

patienterna uppgav drygt 31,0 % att de haft depression och 30,0 % uppgav att de hade ångest. 

I bedömningen av HRQoL hos patienterna användes två olika frågeformulär. Dels en 

hälsoenkät som berör fysisk och psykisk hälsa med 36 frågor (SF-36), dels 

Världshälsoorganisationens livskvalitetsbedömnings (WHOQOL-BREF) frågor. Resultatet av 

frågorna i hälsoenkäten SF-36 med förbehåll för frågor gällande domänen vitalitet var 

signifikant sämre hos kvinnliga PSS-patienter i jämförelse med friska deltagare i en 
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kontrollgrupp. Resultatet av enkätfrågorna från WHOQOL-BREF var signifikant sämre hos 

PSS-patienterna med förbehåll av frågor kopplade till domänen miljö.  

 

Tabell 4. Hur xerostomi påverkar oral hälsa och livskvalitet hos vuxna och äldre 

 
Författare 

År 
Syfte Urval Design Resultat Kvalitet 

Arslan, A. et 

al.  

(2009).  

  

Att studera relationen mellan 

xerostomi i relation till kön, ålder, 

protestyp, protesens stabilitet, 

protesens hållbarhet och 

subjektiva besvär.  

229 friska personer 

60 år
+
 i två städer i 

Turkiet deltog, 

varav 101 män och 

128 kvinnor. 

Tvärsnittsstudie 

  

Xerostomi inverkar 

på orala funktioner. 

Deltagare utan 

xerostomi var mer 

nöjda med sin 

protes.  

God 

83,0 % 

  

  

Persson, K. et 

al.  

(2010).  

  

Att utforska svårt mentalt sjuka 

patienters upplevelser av oral 

ohälsa.  

Deltagarna var i 

åldrarna 27-63 år. 

Intervjuerna höll på 

från 5 min till 1 

timme i deltagarnas 

hem i en förort i 

Sverige. 

Observationsstudie Resultatet delades in 

i 5 kategorier: att 

skämmas för sin 

bristande orala 

hälsa, tidigare 

karieserfarenhet, 

erfarenhet av 

egenvård, hantering 

av orala problem 

och personals 

stöttning av den 

orala hälsan.  

God 

 83,0 % 

Quandt, 

S.A.et al.  

(2011).  

  

Ta reda på sambanden mellan 

xerostomi, näringsbrist samt oral 

hälsa.  

 

625 deltagarde 60 

år
+
 i North Carolina 

USA. Deltagarna 

härstammade från 

olika etnisk 

bakgrund. 

Tvärsnittsstudie.  Sötade drycker 

kunde kopplas 

samman med 

xerostomi samt 

bortväljande av 

vissa livsmedel. 

God 

83,0 % 

Riordain, 

R.N. et al. 

(2010).  

  

Att bedöma hur oral hälsa samt 

livskvalitet påverkas hos patienter 

med BMS.  

Patienter med 

diagnosen BMS 

togs med i studien. 

Det var 32 

deltagare på 

Dentala sjukhuset 

av oral hälsa i 

Cork, Irland. 

  

Observationsstudie Den orala hälsan 

samt livskvaliteten 

höjdes då BMS hade 

behandlats.  

 

God 

92,0 % 

Szabo, G.et 

al.  

(2011).   

  

Beskriva prevalensen av en 

försämrad oral hälsa samt 

livskvalitet hos den vuxna 

ungerska befolkningen.  

1056 slumpmässigt 

valda deltagare 16- 

90 år från en 

röntgenavdelning i 

Pecs, en medelstor 

stad i Ungern. 

Observationsstudie  Tre av sex 

förekommande 

försämringar var 

relaterade till 

funktionsnedsättning

. 

God 

92,0 % 

Villa, A. et al. 

(2011).  

Att undersöka frekvensen av 

xerostomi och uppmärksamma 

dess riskfaktorer hos 

tandvårdspatienter. 

601 deltagare 

valdes ut i åldrarna 

18-88 år, från Unit 

of Oral Diagnosis i 

Milans universitet i 

Italien.  

Tvärsnittsstudie Xerostomi hade ett 

samband med torra 

läppar, hals samt 

ögon.  

God 

83,0 % 

Willumsen, 

T. et al.  

(2009).  

. 

Att utforska skillnaderna av den 

orala statusen och frekvens av 

xerostomi.  

  

Äldre personer som 

använde hemtjänst. 

137 patienter i 

åldrarna 49-101 år 

medverkade i 

studien i Norge 

mellan åren 2007-

2008. 

 

Tvärsnittsstudie  Att borsta tänderna 

samt 

uppmärksamma 

xerostomi var lågt 

prioriterat av 

patienterna.  

God 

92,0 % 
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Hur xerostomi påverkar oral hälsa och livskvalitet hos vuxna och äldre  

Xerostomi och oral hälsa 

Xerostomi hade enligt Persson et al. (2010) påverkan på tänderna, eftersom de inte kändes 

rena och fick en rå yta. Personer med xerostomi, kände att tungan lätt fastnade där det fanns 

luckor mellan tänderna. Behandling med saliversättningspreparat tog bort symptomen. 

Quandts et al. (2011) studie inkluderade 622 personer som var 60 år och äldre. Av dessa 

deltagare uppgav 25,5 % xerostomi. Studien uppmärksammade att då xerostomi undersöktes i 

förhållande till nutrition, kunde sötade drycker eventuellt kopplas samman med xerostomi, då 

deltagare som konsumerade sötade drycker upplevde muntorrhet i större utsträckning än de 

övriga deltagare i studien. Xerostomi resulterade i bortväljande av vissa livsmedel såsom 

popcorn. Lägre intag av fullkorn var förknippat med en högre grad av xerostomi. Willumsens 

et al. (2009) studie undersökte 137 deltagare i åldrarna 49-101 år som fick hemsjukvård. 

Nittiosju procent av deltagarna tog en eller flera mediciner dagligen. Xerostomi sågs i studien 

vara associerat med ett högt antal orala problem, svårigheter med egenvården, talet samt 

sväljning. Konstant problem med xerostomi hos 57,8 % av deltagarna. Av deltagarna hade 

83,3 % proteser och 59,9 % hade sina naturliga tänder. Att uppmärksamma xerostomi samt ta 

hand om den orala egenvården sågs i denna studie vara lågt prioriterat av patienter och 

vårdpersonal. I Perssons et al. (2010) studie deltog svårt mentalt sjuka personer, där de med 

nedsatt kognitiv förmåga ansågs vara en riskgrupp eftersom dessa brukar mediciner med 

xerostomi som biverkning. Kariesförekomsten sågs öka bland dessa personer.  

 

Xerostomi och livskvalitet 

Willumsens et al. (2009) studie undersökte faktorer som påverkar den orala hälsan hos 

deltagare som fick hemsjukvård. Deltagare som hade flera orala problem hade xerostomi. På 

natten fick 32,8 % av deltagarna ofta inta vätska och 25,9 % av deltagarna fick lov att dricka 

vätska i samband med matintag. Talsvårigheter uppgavs hos 17,5 % av deltagarna och 19,7 % 

uppgav sväljningsproblem. Trettiotre procent av deltagarna uppgav att de inte gjorde något åt 

sin xerostomi. Deltagare som använde salivstimulerande preparat som tabletter samt geler 

innefattade 8,5 %. Tolv procent av deltagarna använde sockerhaltiga pastiller, tuggade 

tuggummi eller drack olika sorters drycker för att motverka sin xerostomi.  

 

En tvärsnittsstudie av Villa et al. (2011) undersökte 601 deltagare i åldrarna 18-88 år och 

uppvisade xerostomi hos 57,0 %. Xerostomi sågs bland annat vara associerat med torra 

läppar, ögon och hud. Deltagare som upplevde xerostomi hade ett ökat behov av att dricka 

vatten i samband med matintag för att kunna svälja maten. Genom ökad vätsketillförsel 

minskade känslan av muntorrhet hos 51,4 % av deltagarna i samband med måltiderna. Äldre 

deltagare sågs lida av xerostomi i större utsträckning än yngre deltagare, där xerostomi sågs 

öka ju mer mediciner de åt. Att bära protes och ha mentala sjukdomar gav fem gånger högre 

risk att utveckla xerostomi, jämfört med deltagare utan dessa tillstånd. Riordian et al. (2010) 

intervjuade 32 personer med burning mouth syndrome (BMS) orsakad av xerostomi. En 

signifikant skillnad till det bättre hos deltagarna kunde ses, när de under studiens gång fick 

behandling för BMS-smärtor. Den sensoriska smärtan sjönk avsevärt då behandlingen pågått i 

8-16 veckor. Vilket antydde att den orala hälsan samt livskvaliteten höjdes då BMS-smärtorna 

hade behandlats.  

 

Xerostomi och muntorrhet 

I en studie av Arslan et al. (2009) undersöktes xerostomi i förhållande till oral hälsa hos friska 

turkiska protesbärande äldre personer. Studien visade att 94,7 % av de 229 deltagarna med en 

medelålder på cirka 68 år bar protes. I studien kände 34,9 % av alla deltagare xerostomi. Av 

de 98 deltagarna med helproteser upplevde 12,6 % xerostomi. Av de 119 deltagarna med 
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partiella proteser uppgav 20,9 % en upplevd xerostomi. Deltagare utan xerostomi var mer 

nöjda med sin protes. Xerostomi orsakade ömhet i vävnader i anslutning till tandprotesen, då 

dessa deltagare kände att protesen inte satt fast i munnen, vilket skapade skavsår samt smärta i 

samband med tal och tuggning.  Patienter som bar helproteser eller partiella proteser uppgav 

mer xerostomi än de 12 deltagare som hade sina naturliga tänder, där 1,3 % av de senare 

deltagarna upplevde xerostomi. I studien sågs xerostomi inverka tydligt på orala funktioner i 

form av försämrad smakupplevelse och nedsatt förmåga att tala och tugga samt svårigheter att 

äta hårda livsmedel som äpplen, torkad frukt och kött. Detta hade deltagare med helproteser 

eller partiella proteser accepterat.  

 

I Perssons et al. (2010) studie ansågs proteser vara svåra att använda, då de inte satt på plats 

korrekt i munnen. Proteserna underlättade då inte vid tuggning eller språk, vilket resulterade i 

att deltagarna inte använde sina proteser. I Szabos et al. (2011) studie jämfördes livskvaliteten 

hos 1059 vuxna och äldre deltagare med fasta partiella proteser samt deltagare med 

helproteser. Trettioen procent av deltagarna med helproteser upplevde att protesen inte satt på 

plats i munnen på rätt sätt. Femtionio procent av dessa upplevde att det tog lång tid att 

fullfölja en måltid och 46,0 % upplevde att maten de åt fastnade i protesen. Femtiosex procent 

av deltagarna upplevde smärta från protesbasens anläggningsyta på slemhinnan. Av deltagare 

med fixerade partiella proteser, upplevde 37,0 % av dessa patienter ofta xerostomi. Deltagare 

med hela proteser hade fler problem med den orala hälsan än deltagare med fixerade partiella 

proteser. Tio procent av alla 1059 deltagare upplevde att proteserna konstant satt obekvämt.  

 

Diskussion 

Denna litteraturstudie granskade vetenskapliga artiklar som publicerades 2007-2012 i 

databaserna Pubmed och CINAHL. Syftet var att beskriva hur muntorrhet påverkar oral hälsa 

och livskvalitet. Litteraturstudien påvisar ett tydligt samband mellan muntorrhet, både 

xerostomi och hyposalivation och en försämrad upplevd oral hälsa och livskvalitet.  

 

Resultatdiskussion 

Xerostomi uppvisades hos 65,0-80,0 % av strålbehandlade patienter med olika typer av cancer 

i huvud- och halsregionen (Weber et al. 2010; Dirix et al. 2008). Xerostomi uppvisades hos  

25,0 % av deltagare som hade strålbehandlad laryngealcancer (Langius et al. 2010). 

Patienterna med laryngealcancer befann sig i ett tidigt skede av strålbehandling, vilket kan 

förklara den låga siffran av xerostomi jämfört med de två andra studierna där xerostomin 

bedömdes efter avslutad behandling.  

 

Livskvaliteten var i stor grad påverkad negativt av xerostomi hos strålbehandlade 

cancerpatienter (Dirix et al. 2008; Lin et al. 2008; Ramaekers et al. 2011). Lins et al. (2008) 

studie visade att vid hög stråldos och lång tid efter behandlingen sjönk livskvaliteten 

ytterligare. Även studien av Dirix et al. (2008) visade att livskvaliteten inte förbättrades med 

tiden efter strålbehandlingen och att 39,0 % uppgav att xerostomi gav minskad livslust. 

 

 

Patienter med SS uppgav problem med xerostomi och depression (Inal et al. 2010; Lo´pez-

Jornet & Camacho-Alonso 2008). Av PSS-patienterna uppgav 31,0 % att de haft depression 

(Inal et al. 2010). Enligt Dirix et al. (2008) var depression vanligt förekommande (44,0 %) 

hos huvud- och halscancerpatienter sex månader efter avslutad strålbehandling. Det visar en 

skillnad mellan förekomst av depression bland patienter med strålbehandling för huvud- och 
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halscancer och depression hos SS patienter. Det visar också att det är vanligt att livskvaliteten 

påverkas i båda patientgrupperna med till exempel depression som följd (Dirix et al. 2008). 

Depressionen kan även bero på andra orsaker och faktorer än bara xerostomi.  

 

Studierna visade att oral candidos var vanligt förekommande bland personer med xerostomi. I 

Guobis et al. (2011) studie framgick det att personer med xerostomi som genomgått 

strålbehandling i överkäkspartiet visade en högre frekvens av candida arter än personer som 

led av xerostomi på grund av medicinering med antidepressiva preparat. Shinozakis et al. 

(2012) studie visade dock att hyposalivation i sig var den största orsaken till oral candidos. 

 

Xerostomi uppgavs av 22,0-31,0 % av deltagarna (Quandt et al. 2011; Willumsen et al. 2009) 

och personer med xerostomi hade ett ökat behov av att inta vätska på natten eller vid matintag 

(Cho et al. 2010; Willumsen et al. 2009; Villa et al. 2011). Chos et al. (2010) studie visade att 

28,0 % vaknade upp varje natt på grund av sin xerostomi. Villas et al. (2011) studie visar 

dock även att xerostomin minskade hos 51,4 % av deltagarna i samband med måltiderna.  

 

Denna litteraturstudie visar att xerostomi påverkar tuggfunktionen hos patienter med protes. 

Proteser sågs vara svåra att använda, när saliv och dess retinerande effekt saknades, med 

påföljden att proteserna inte satt på plats. Vilket medförde att proteserna inte kunde användas 

för att sönderdela maten vid tuggning och tal (Persson et al. 2010; Szabo et al. 2011) 

Femtionio procent av deltagarna upplevde att det tog lång tid att avsluta en måltid, eftersom 

de upplevde att maten de åt fastnade i protesen. Femtiosex procent av deltagarna upplevde 

smärta från slemhinnan där protesen applicerades (Szabo et al. 2011). Arslans et al. (2009) 

studie visade att 34,9 % av alla 217 deltagare med helprotes och partiella proteser upplevde 

xerostomi, varav 12,6 % av de 98 med helproteser och 20,9 % av de 119 deltagare med 

partiella proteser upplevde xerostomi.  

 

Strålbehandling av halsen var den största orsaken till undernäring och därför föreslås i 

konklusionen i Langius et al. (2010) studie att kostråd behöver erbjudas denna patientgrupp. 

Detta är en viktig aspekt angående undernäring. 

 

Tidigare studier styrker sambandet mellan xerostomi, oral hälsa och livskvalitet och stämmer 

överens med föregående litteraturstudies resultat (Hopkraft & Tan 2010). Personer med 

xerostomi har större problem med orala symptom däribland försämrad smakupplevelse, 

brännande känsla i munnen, smärtsamma sår och dålig andedräkt. Dessutom förekommer 

större smärta och obehag vid protesanvändning hos personer med xerostomi eller 

hyposalivation. Dagliga aktiviteter som att äta och tala påverkas negativt, mat som normalt 

uppskattas undviks, njutningen av maten är mindre än tidigare och ett undvikande av att äta 

tillsammans med andra etableras. Xerostomi har en betydande inverkan på oral hälsa, 

tillfredsställelse och förändring av den orala hälsan, det allmänna hälsotillståndet, förlorade 

tänder och psykisk stress när det gäller den äldre befolkningen. Personer med svår grad av 

xerostomi har 2-5 gånger ökad risk att erfara en negativ påverkan av hälsan. Xerostomi har i 

hög grad samband med att känna sig spänd, ha svårt att koppla av, ha försämrat smaksinne, få 

sämre självförtroende, behöva avbryta en måltid, uppleva begränsningar i att utföra vanliga 

sysslor, ha begränsade funktioner och att vara mindre nöjd med livet (Hopkraft & Tan 2010). 

 

Denna litteraturstudie visar ett samband mellan xerostomi och karies. Patienter med nedsatt 

kognitiv förmåga hade en ökad risk att utveckla karies, då dessa patienter brukade mediciner 

som gav upphov till xerostomi (Persson et al. 2010). Dirix et al. (2008) undersökte patienter 
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med olika typer av cancer i huvud- och halsregionen som strålbehandlats. Av deltagarna var 

93,0 % muntorra och 64,0 % uppgav ökad kariesförekomst av de betandade. 

 

Tidigare studier styrker sambandet mellan xerostomi och karies (Hopkraft & Tan 2010). 

Patienter med xerostomi hade högre förekomst av karies (70,0 %) jämfört med personer utan 

xerostomi (56,0 %) enligt en översiktsartikel av Hopkraft & Tan (2010). Patienter med 

hyposalivation hade större risk för oral candida. Saliven hade dock inte inverkan på 

förekomsten av bakterier associerade med parodontit, men i artikeln presenterades en hypotes 

att lägre clearance skapar större kolonisering av bakterier.  

 

Denna litteraturstudie visade även att xerostomi har samband med läkemedelsanvändning. 

Xerostomiprevalensen ökade i takt med en ökande ålder på deltagarna samt ökade ju mer 

mediciner de åt (Villa et al. 2011). Andra studier styrker sambandet mellan xerostomi och 

läkemedelsanvändning. Mer än 500 läkemedel har xerostomi som biverkan och risken ökar 

när flera läkemedel brukas samtidigt, polyfarmaci. Stöd finns för att xerostomi associeras med 

antikolinergika, varför alternativ till läkemedlet är av stor betydelse för dessa patienter. Vid 

bibehållen spottkörtelfunktion finns antydan att salivstimulerande medel är ett bättre 

alternativ än saliversättningsmedel (Visvanathan & Nix 2009). Ordinationen för 

lipidsänkande läkemedel, selektiva betablockerare och antikoagulantia ökade från 2002 till 

2007 inom svensk primärvård visar en svensk studie (Carlsson et al. 2013). Med ökad ålder 

ökade användningen av receptbelagda läkemedel. Personer över 80 år hade högst sannolikhet 

att använda läkemedel som var receptbelagda bland svenskar som var 20 år och äldre (Thorell 

et al. 2012). Ökad läkemedelsanvändning tyder på en ökning snarare än en minskning av 

xerostomi framöver. De äldre patienterna brukar flest läkemedel. När flera läkemedel används 

samtidigt ökar risken för xerostomi, därför behöver den gruppen särskild uppmärksammas när 

det gäller xerostomi. 

 

Metoddiskussion 

En styrka med studien är att sökningar av artiklar relevanta för syftet skett i databasen 

PubMed med inriktning mot: odontologi, omvårdnad, hälso- och sjukvård och 

veterinärmedicin – samt databasen CINAHL med inriktning mot: sjukgymnastik, omvårdnad 

och arbetsterapi. En granskning av artiklarna skedde för att bedöma kvaliteten av artiklarna. 

Samtliga artiklar som granskades hade god eller medelgod kvalitet medan ett fåtal valdes bort 

för att de inte stämde överens med litteraturstudiens syfte. Det fanns tillräckligt med artiklar 

inom valt ämnesområde: muntorrhet, oral hälsa och livskvalitet. 

 

En svaghet är att endast kvantitativa studier återfanns vid sökningen i föreliggande 

litteraturstudie. Det skulle vara berikande för resultatet, ge mer uttömmande och detaljrika 

svar, med kvalitativa studier med frågor om hur individer upplever sin livskvalitet och orala 

hälsa. Vid en kvalitativ intervju eller vid samtal i en fokusgrupp ges möjlighet för deltagarna 

att använda egna ord. Detta ger också en djupare förståelse av deltagarnas upplevelse av 

muntorrhet och information kan komma fram som inte tidigare belysts vid kvantitativa 

studier. Den extra information som kommer fram kan ge stark inverkan på resultatet som blir 

mer ingående och komplett. Vid en kvantitativ metod är ofta svaren styrda av olika former av 

enkäter med fasta svarsalternativ till skrivna frågor. Resultatet kan sakna relevant information 

som forskare inte tänkte på i enkäten. 

 

Föreliggande litteraturstudie kan jämföras med en systematisk vetenskaplig översiktsartikel, 

med sammanställning av resultatet från flera studier med en kvantitativ metod. Men en 

litteraturstudie kan vara begränsad när det gäller omfång, bredd och rang. 
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Litteraturstudien kan ge ökad förståelse och kunskap om hur muntorrheten påverkar den orala 

hälsan och på vilka olika sätt muntorrheten påverkar livskvaliteten. Resultatet från studien kan 

ge ökad kunskap hos författarna, studenter vid tandhygienistprogrammet vid Karlstads 

universitet, tandvårdspersonal och vårdpersonal. Vårdgivare som möter patientgrupper med 

muntorrhet kan i sitt möte med patienterna redan i ett tidigt skede se tecken på muntorrhet och 

ha förståelse och visa empati. Tandvårdspersonal bör vara insatta i olika symptom på 

muntorrhet och aktivt hantera, diagnostisera och behandla de orala komplikationerna.  

 

Framtida kvalitativa empiriska studier skulle berika förståelsen av hur muntorrhet påverkar 

den orala hälsan och livskvaliteten på individnivå istället för endast kvantitativ forskning på 

gruppnivå. Det skulle även vara av värde om framtida forskning skulle inriktas mot 

vårdgivarnas kunskaper och attityder till muntorrhet för en större bredd av ämnet.  

 

Konklusion 

Litteraturstudien visar ett tydligt samband mellan muntorrhet, både xerostomi och 

hyposalivation, och en försämrad upplevd oral hälsa och livskvalitet. Muntorrheten inverkar 

på den orala hälsan genom till exempel orala infektioner såsom förekomst av ökat antal 

candida arter, karies, men även rubbad nattsömn, svårigheter att äta, dricka, svälja och tugga, 

smakförlust, undernäring samt svårigheter med talförmågan. Dessutom kan livskvaliteten 

påverkas negativt av muntorrhet genom att ge upphov till oro, ångest och depression.  

 



18 

 

Referenser 
*Asterisk markerar artiklar för resultatet. 

 

Ami, S. & Wolff, A. (2010). Implant-Supported Electrostimulating Device to Treat 

Xerostomia: A Preliminary Study. Clinical Implant Dentistry and Related Research, 12 (1), 

62-71. 

 

* Arslan, A., Orhan, K., Canpolat, C., Delilbasi, C. & Dural, S. (2009). Impact of xerostomia 

on oral complaints in a group of elderly Turkish removable denture wearers. Archives of 

Gerontology and Geriatrics, 49 (2), 253-267. 

 

Birmelé, B., Gall, A.L., Sautenet, B., Aguerre, C. & Camus, V. (2012). Clinical, 

Sociodemographic, and Psychological Correlates of Health-Related Quality of Life in Chronic 

Hemodialysis Patients. Psychosomatics, 53 (1), 30-37. 

 

Bissett, S. & Preshaw, P. (2011). Guide to providing Mouth care for older people. Nursing 

older people, 23 (10), 14-21. 

 

Busato, I.M.S., Igna´cio, S.A., Brancher, J.A., Moyse´s, S.T. & Azevedo-Alanis, L.R. (2012). 

Impact of clinical status and salivary conditions on xerostomia and oral health related quality 

of life of adolescents with type 1 diabetes mellitus. Community Dentistry and Oral 

Epidemiology, 40, 62–69. 

 

Carlsson, A., Wändell, P., Sundquist, K., Johansson, S.E. & Sundquist, J. (2013). Differences 

and time trends in drug treatment of atrial fibrillation in men and women and doctors’ 

adherence to warfarin therapy recommendations. A Swedish study of prescribed drugs in 

primary care in 2002 and 2007. European Journal of Clinical Pharmacology, 69 (2), 245-53.  

 

* Cho, M.A., Ko, J.Y., Kim, Y.K. & Kho, H.S. (2010). Salivary flow rate and clinical 

characteristics of patients with xerostomia according to its aetiology. Journal of Oral 

Rehabilitation, 37, 185–193. 

 

* Dirix, P., Nuyts., S., Poorten, V.V., Delaere., P. & Van den Bogaert, W. (2008). The 

influence of xerostomia after radiotherapy on quality of life. Support Care Cancer, 16, 171–

179. 

 

Farmaceutiska Specialiteter i Sverige [FASS]. (2013). [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp [2013-04-06]. 

 

Fejerskov, O. & Kidd, E. (red) (2008). Dental caries. The disease and it’s Clinical 

Management. Oxford: Blackwell Munksgaard. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

Furness, S., Worthington, H.V., Bryan, G., Birchenough, S. & McMillan, R. (2011). 

Interventions for the management of dry mouth: topical therapies (Review). The Cochrane 

Library, 12, 1-106. 

 

http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp


19 

 

Godfrey, C.M., Harrison, M.B., Lysaght, R., Lamb, M., Graham, I.D. & Oakley, P. (2011). 

Care of self – care by other – care of other: the meaning of self-care from research, practice, 

policy and industry perspectives. International journal of Evidence Based Healthcare, 9, 3-

24. 

 

* Guobis, Z.,  Kareivienė, K.,  Basevičienė, N., Paipalienė, P., Niedzelskienė, I., Sabalys, G.,  

Kubilius, R. & Gervickas, A. (2011). Microflora of the Oral Cavity in Patients with 

Xerostomia. Medicina (Kaunas), 47 (12), 646-51.  

 

Hackett, K.L., Newton, J.L., Frith, J., Elliott, C., Lendrem, D., Foggo, H., Edgar, S., Mitchell, 

S. & Faing, W. (2012). Impaired Functional Status in Primary Sjögren’s Syndrome. American 

College of Rheumatology, 64(11), 1760-1764. 

 

Hay, K.D. & Morton, R.P. (2006). Optimal Nocturnal Humidification for Xerostomia. Head 

& Neck, 28, 792-796.   

 

Hopcraft, M.S. & Tan, C. (2010). Xerostomia: an update for clinicians (Review). Australian 

Dental Journal, 55, 238–244.   

 

Humphrey, S.P. & Williamson, R.T. (2001). A review of saliva: Normal composition, 

flow and function. The journal of prosthetic dentistry, 85 (2), 162-169. 

 

* Inal, V., Kitapcioglu, G., Karabulut, G., Keser, G. & Kabasakal, Y. (2010). Evaluation of 

quality of life in relation to anxiety and depression in primary Sjögren’s syndrome. Modern 

Rheumatology, 20, 588–597. 

 

Jensen, S.B., Pedersen, A.M., Vissink, A., Andersen, E ., Brown, C.G., Davies, A.N., Dutilh, 

J., Fulton, J.S., Jankovic, L., Lopes, N.N., Mello, A.L., Muniz, L.V., Murdoch-Kinch, C.A., 

Nair, R.G., Napeñas, J.J., Nogueira-Rodrigues, A., Saunders, D., Stirling, B., von 

Bültzingslöwen, I., Weikel, D.S., Elting, L.S., Spijkervet, F.K. & Brennan, M.T. (2010). A 

systematic review of salivary gland hypofunction and xerostomia induced by cancer therapies: 

prevalence, severity and impact on quality of life (Review). Springer-Verlag, Support Care 

Cancer, 18 (8), 1039–1060. 

 

Johansson, A-K., Johansson, A., Unell, L., Ekbäck, G., Ordell, S. & Carlsson, G-E. (2010). 

Self-reported dry mouth in Swedish population samples aged 50, 65 and 75 years. The 

Gerodontology Society and John Wiley & Sons A/S, Gerodontology, 29 (2), 107–115. 

 

Kelsey, J.L.& Lamster, I.B. (2008). Influence of Musculoskeletal Conditions on Oral Health 

Among Older Adults. American Journal of Public Health, 98 (7), 1177-1183.  

  

* Langius, J.A.E., Doornaert, P., Spreeuwenberg, M.D., Langendiik, J.A., Leemans, C.R. & 

van Bokhorst-de van der Schueren, M.A.E. (2010). Radiotherapy on the neck nodes predicts 

severe weight loss in patients with early stage laryngeal cancer. Radiotherapy and Oncology, 

97 (1), 80-85. 

 

* Lin, S.C., Jen, Y.M., Chang, Y.C. & Lin, C.C. (2008). Assessment of Xerostomia and Its 

Impact on Quality of Life in Head and Neck Cancer Patients Undergoing Radiotherapy, and 

Validation of the Taiwanese Version of the Xerostomia Questionnaire. Journal of Pain and 

Symptom Management, 36 (2), 141-148.    



20 

 

 

Locker, D. & Allen, F. (2007). What do measures of ‘oral health-related quality of life’ 

measure? Community Dentistry and  Oral Epidemiology, 35, 401–411. 

 

* Lo´pez-Jornet, P. & Camacho-Alonso, F. (2008). Quality of life in patients with Sjögren’s 

syndrome and sicca complex. Journal of Oral Rehabilitation, 35, 875–881.  

 

* Marucci, L. Marzi, S., Sperduti, I., Giovinazzo, G., Pinnaro, P., Benassi, M. & Strigari, L. 

(2010). Influence of intensity-modulated radiation therapy technique on xerostomia and 

related quality of life in patients treated with intensity-modulated radiation therapy for 

nasopharyngeal cancer. Head & Neck, 10, 328-335. 

 

Matsuo, R., Yamauchi, Y., Kobashi, M., Funahashi, M., Mitoh, Y. & Adachi, A. (2001). Role 

of parabrachial nucleus in submandibular salivary secretion induced by bitter taste stimulation 

in rats. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical, 88 (1-2), 61–73.   

 

Meurman, J.H. & Grönroos, L. (2010). Oral and dental health care of oral cancer patients: 

hyposalivation, caries and infections. Oral Oncology, 46 (6), 464-467. 

 

Morales-Bozo, I., Rojas, G., Ortega-Pinto, A., Espinoza, I., Soto, L., Plaza, A., Lozano, C. & 

Urzu´ a, B. (2012). Evaluation of the efficacy of two mouthrinses formulated for the relief of 

xerostomia of diverse origin in adult subjects. Gerodontology, 1-10. 

 

National Library of Medicine. (1965). [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2012/MB_cgi?mode=&index=9493&view=expanded  

[2012-06-01]. 

 

National Library of Medicine. (1966). [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2012/MB_cgi?mode=&index=14389&view=expanded 

[2012-06-02]. 

 

National Library of Medicine. (1986). [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2012/MB_cgi?mode=&index=11296&view=expanded 

[2012-06-02]. 

 

National Library of Medicine. (1999). [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2013/MB_cgi [2013- 01-28] 

 

Navazesh, M. & Kumar, S.K.S. (2013). Measuring salivary flow Challenges and 

opportunities. American Dental Association, 139 (2), 35-40.   

 

* Persson, K., Olin, E. & Östman, M. (2010). Oral health problems and support as 

experienced by people with severe mental illness living in community-based subsidised 

housing – a qualitative study. Health and Social Care in the Community, 18 (5), 529–536. 

 

* Quandt, S.A., Savoca, M.R., Leng, X., Chen, H., Bell, R.A., Gilbert, G.H., Anderson, A.M., 

Kohrman, T. & Arcury, T.A. (2011). Dry Mouth and Dietary Quality in Older Adults in North 

Carolina. Journal of the American Geriatrics Society, 59, 439–445. 

 

http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2012/MB_cgi?mode=&index=9493&view=expanded
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2012/MB_cgi?mode=&index=14389&view=expanded
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2012/MB_cgi?mode=&index=11296&view=expanded
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2013/MB_cgi


21 

 

* Ramaekers, B.L.T., Joore, M.A., Grutters, J.P.C., Van den Ende, P., Jong, J.D., Houben, R., 

Lambin, P., Christianen, M., Beetz, I., Pijls-Johannesma, M. & Langendijk, J.A. (2011).The 

impact of late treatment-toxicity on generic health-related quality of life in head and neck 

cancer patients after radiotherapy. Oral Oncology, 47, 768–774. 

 

* Rieger, J.M., Jha, N., Lam Tang, J.A., Harris, J. & Seikaly, H. (2010). Funktional outcomes 

related to the prevention of radiation-induced xerostomia: Oral pilocarpine versus 

submandibular salivary gland transfer. Head & Neck, 34 (2), 168-174.   

 

* Riordain, R.N., Moloney, E., O’Sullivan, K. & McCreary, C. (2010). Burning mouth 

syndrome and oral health-related quality of life: is there a change over time? Oral Diseases, 

16, 643–647. 

 

Rose, J. & Glass, N. (2010). An Australian investigation of emotional work, emotional well-

being and professional practice: an emancipatory inquiry. Journal of clinical nursing, 19, 

1405–1414. 

 

* Shinozaki, S., Moriyama, M., Hayashida, J.N., Tanaka, A., Maehara, T., Ieda, S., 

Nakamura, S. (2012). Close association between oral Candida species and oralmucosal 

disorders in patients with xerostomia. Oral Diseases, 18 (7), 667–672.  

 

* Szabo, G., John, M.T., Szanto, I., Marada, G., Kende, D. & Szentpetery, A. (2011).  

Impaired oral health-related quality of life in Hungary. Acta Odontologica Scandinavica, 69, 

108–117. 

 

Taylor, M.R., Gibson, F. & Franck, S.L. (2008). A concept analysis of health-related quality 

of life in young people with chronic illness (Review). Journal of clinical nursing, 17, 1823–

1833. 

 

Thelin, W.R., Brennan, M.T., Lockhart, P.B., Singh, M.L., Fox, P.C., Papas, A.S. & Boucher, 

R.C. (2008). The oral mucosa as a therapeutic target for xerostomia (Review). Oral diseases, 

14, 683-689.  

 

Thorell, K., Skoog, J., Zielinski, A., Borgquist, L. & Halling, A. (2012). Licit prescription 

drug use in a Swedish population according to age, gender and socioeconomic status after 

adjusting for level of multi-morbidity. BMC Public Health. doi: 10.1186/1471-2458-12-575. 

 

* Tiwana, M.S., Mahajan, M.K., Uppal, B., Koshy, G., Sachdeva, J., Lee, H.n. & Talole, S.D. 

(2011). Whole saliva physico-biochemical changes and quality of life in head and neck cancer 

patients following conventional radiation therapy: a prospective longitudinal study. Indian 

Journal of Cancer, 48 (3), 289-295. 

 

Visvanathan, V. & Nix, P. (2009). Managing the patient presenting with xerostomia: 

a review. International Journal of Clinical Practice, 64 (3), 404-407.  

 

* Villa, A., Abati, S. (2011). Risk factors and symptoms associated with xerostomia: 

a cross-sectional study. Australian Dental Journal, 56, 290–295. 

 

* Weber, C., Dommerich, S., Pau, H.W. & Kramp, B. (2010). Limited mouth opening after 

primary therapy of head and neck cancer. Oral and Maxillofacial Surgery, 14, 169–173. 



22 

 

 

WHO. (1997). Measuring quality of life. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf [2012-06-07]. 

 

* Willumsen, T., Fjaera, B. & Eide, H. (2009). Oral health-related quality of life in patients 

receiving home-care nursing: associations with aspects of dental status and xerostomia. 

Gerodontology, 27, 251–257. 

http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf


23 

 

Bilaga 1 

Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

  

  

  Ja(1p) Nej (0p) Poäng 

Är syftet tydligt beskrivet? ☐ ☐ _____ 

Är urvalsförfarandet beskrivet? ☐ ☐ _____ 

Är urvalet representativt? ☐ ☐ _____ 

Finns kriterier för inklusion och exklusion? ☐ ☐ _____ 

Är randomiseringsförfarandet beskrivet? ☐ ☐ _____ 

Är bortfallsstorleken beskriven? ☐ ☐ _____ 

Finns ett etiskt resonemang? ☐ ☐ _____ 

Är mätinstrumentet beskrivet? ☐ ☐ _____ 

Är reliabiliteten diskuterad? ☐ ☐ _____ 

Är validiteten diskuterad? ☐ ☐ _____ 

Är huvudresultatet tydligt redovisat? ☐ ☐ _____ 

Är resultatet generaliserbart? ☐ ☐ _____ 

  

Totalpoäng: _____ 

  

  God 

(80-100 %) 

Medel 

(70-79 %) 

Dålig 

(≤ 69%) 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

  

☐ ☐ ☐ 

  

  

Granskare signatur _________________________ 

 

 

 

 

  

Granskningsmallarna är inspirerade av Willman & Stoltz samt Forsberg & Wengström 


