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Introduktion 

Äldres munhälsa har blivit bättre under senare år. Tuggförmågan har förbättrats eftersom 

allt fler har kvar sina egna permanenta tänder och dentalt eller käkbensförankrade 

protetiska ersättningar såsom kronor och broar. Därför finns ett större behov av munvård 

bland äldre i Sverige.  Det finns stor okunskap om demenssjukdomar då många tror att 

det är en naturlig del av åldrandet. Tidigare forskning visar att demenssjuka har en sämre 

munhälsa än icke dementa. Dålig munhälsa påverkar livskvaliteten negativt eftersom den 

bland annat kan leda till sämre näringsupptag som i sin tur kan medföra nedsatt 

allmänhälsa. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva omsorgspersonalens inställning och kunskap beträffande munvård 

hos individer med demenssjukdoms. 

 

Frågeställningar 

Hur är omsorgspersonalens inställning till daglig munvård hos individer med 

demenssjukdom? Hur ser omsorgspersonalens kunskap ut kring kunskap om munvård för 

individer med demenssjukdom? Hur prioriteras munvården i omsorgspersonalens dagliga 

arbete? 

 

Metod 

Studien är en tvärsnittsstudie och datainsamling utfördes med hjälp av en enkät. 

 

Resultat 

Större delen av deltagarna ansåg att de hade tillräcklig kunskap beträffande munvård hos 

individer med demenssjukdom. Det framkom även att flertalet inte kände obehag vid 

utförande av munvård samt att de flesta prioriterar munvården hos de demenssjuka i det 

dagliga arbetet.  

 

Konklusion 

Slutsatsen av denna studie är att majoriteten av respondenterna ansåg sig inneha 

tillräcklig kunskap om munvård hos individer med demenssjukdom. Trots detta 

efterfrågades mer kunskap i ämnet.   
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Introduktion  

Demenssjukdomar är ett samlingsnamn för ett flertal neurologiska sjukdomar som 

påverkar hjärnan på olika sätt. Enligt en studie av Uzun och medarbetare 2011 är ålder 

den största riskfaktorn för att drabbas av demenssjukdom (Uzun et al. 2011). Dessa 

påverkar oftast munhälsan på ett indirekt negativt sätt (Syrjälä et al. 2010).  

 

Äldres munhälsa har blivit bättre under senare år. Tuggförmågan har förbättrats 

eftersom allt fler har kvar sina egna permanenta tänder och dentalt eller 

käkbensförankrade protetiska ersättningar såsom kronor och broar. Därför finns ett 

större behov av munvård bland äldre i Sverige. Det har rapporterats att 

käkbensförankrade ersättningar har blivit allt vanligare bland äldre, dessa är svårare att 

rengöra jämfört med permanenta tänder. Sköts inte rengöringen av de 

käkbensförankrade ersättningarna finns risk för inflammation i mukosan runt fixtur, 

periimplantit (Socialstyrelsen 2009). 

 

Demenssjukdom 

Alzheimers sjukdom 

Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom som är en 

neurodegenererande sjukdom. Nervcellerna i hjärnan förstörs och dör slutligen på grund 

av att det lagras för mycket beta-amyloid i hjärnan eller att neurofibrillerna degenereras. 

Den största riskfaktorn för att drabbas av Alzheimers sjukdom är ålder, andra 

riskfaktorer som nämns i litteraturen är högt blodtryck, rökning, Downs syndrom och 

diabetes typ 2. Symtomen är dåligt minne, speciellt närminnet, problem med språket 

såsom att tappa ord samt bristande omdöme och svårigheter att känna igen saker och 

personer. Symtomen ter sig olika från individ till individ. Motoriska och sensoriska 

problem uppstår oftast längre fram i sjukdomsutvecklingen (Uzun et al. 2011). Enligt en 

rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) kan Alzheimers idag 

diagnostiseras i ett tidigt skede genom en lumbalpunktion, då analyseras 

ryggmärgsvätskan med avseende på markörer för sjukdomen (SBU 2012). 

 

Vaskulär demens 

Den näst vanligaste demenssjukdomen i USA och Europa är vaskulär demens (Acee 

2012; World Health Organization [WHO] 2012). Sjukdomen orsakas av skadade 

blodkärl i hjärnan. Vid vaskulär demens är det nio gånger större risk att drabbas av 

stroke. En fjärdedel av dem som fått en stroke drabbas inom ett år av vaskulär demens. 

Sjukdomen har liknande symtom som Alzheimers men uppstår inte av samma orsak. En 

riskfaktor är diabetes typ 2 (Acee 2012). 

 

Frontallobsdemens 

En annan demenssjukdom är frontallobsdemens som kännetecknas av att nervcellerna 

tynar bort i frontalloben, vilket är främre delen av hjärnan (Whitwell & Josephs 2012). 
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Frontallobsdemens diagnostiseras genom magnetisk resonanstomografi. Sjukdomen 

kännetecknas främst av personlighetsstörningar. 

 

Okunskap om demenssjukdom 

Enligt WHO (2012) finns stor okunskap om demenssjukdomar då många tror att det är 

en naturlig del av åldrandet. Detta medför att diagnoser och behandlingar ofta sätts in i 

ett sent skede av sjukdomen. Demenssjukdomen är därför underdiagnostiserad och när 

diagnosen väl ställs har den ofta pågått under en lång tid.  

 

Det finns i dagsläget inget botemedel mot demenssjukdomar utan behandlingen går 

snarare ut på att ge stöd och förbättra vardagen för individen. Enligt beräkningar från 

WHO fanns det 2011 cirka 35,6 miljoner individer globalt med demenssjukdomar, 

vilket motsvarade 0,5 % av jordens befolkning. Det diagnostiseras 7,7 miljoner nya fall 

varje år (WHO 2012). I Sverige fanns år 2012 cirka 150 000 individer med 

demenssjukdom och antalet förväntas att öka till det dubbla år 2030 (SKL 2012). Enligt 

Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom rekommenderas 

förebyggande åtgärder som fysisk, mental och socialt stimulerande aktiviteter och 

behandling av högt blodtryck (SOS 2010). Sjukdomstiden, räknat från debut till död, är 

3,3–11,7 år (Todd et al. 2013).  

 

Diagnostik av kognitiv förmåga och demenssjukdom 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer 2010 är första steget vid diagnostisering av 

demenssjukdom att hälso- och sjukvården utför en basal inledande utredning. I denna 

ingår en sammanvägning av resultat från olika undersökningar som rör individens liv. 

En strukturerad anamnes upptas såväl som undersökningar för att utesluta andra 

sjukdomar som kan vara orsak till symtomen. Intervjuer med närstående görs också för 

att få en inblick i sjukdomsbilden. Det utförs även en bedömning av individens fysiska 

och psykiska tillstånd. Den kognitiva förmågan bedöms genom ett Mini Mental Test 

(MMT) där rumslig orientering, minne och språk testas, liksom ett klocktest. 

Klocktestet går ut på att bedöma den kognitiva förmågan genom att be patienten rita en 

klocka och placera siffror och visare rätt. För att få en ytterligare uppfattning av 

demenssjukdomens anatomiska och fysiologiska omfattning görs även en avbildning av 

hjärnan med hjälp av datortomografi. Går det inte att fastställa en diagnos med hjälp av 

denna utredning kan en utvidgad demensutredning vara relevant och utföras. Det 

innebär då minst någon av följande undersökningar; neurologiska test, magnetkamera, 

lumbalpunktion eller en hjärnavbildning med hjälp av Single-photon Emission 

Computed Tomography (SPECT). Med SPECT gör man en avbildning av hjärnan i 

vilket blodflödet framgår. Det finns även andra metoder för att diagnostisera den 

kognitiva förmågan (SOS 2010). 

 

Oral hälsa och livskvalitet vid demenssjukdom 

I en studie från Australien hade individer med demenssjukdom fler tandfyllningar samt 

fler aktiva kariesskador än individer utan en demenssjukdom (Philip et al. 2012). 

Medeltalet karierade rotrester var även högre. Liknade fynd påträffades i en studie i 

Danmark där de fann att det var dubbelt så mycket rotkaries och tre gånger så många 

övriga kariesskador hos individer med demenssjukdom jämfört med en kontrollgrupp 
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(Elleffsen et al. 2008). I jämförelse mellan individer med och utan demenssjukdom har 

således demenssjuka oftast sämre munhälsa med mer karies och även fler och djupare 

tandköttsfickor. Det är en knappt märkbar skillnad mellan individer med de olika 

demenssjukdomarna när det gäller den orala hälsan (Syrjälä et al. 2010). I en 

amerikansk studie där individer med demenssjukdom jämfördes med en kontrollgrupp 

fann de att förekomsten av tandlöshet är högre hos personer med demenssjukdom (Chen 

et al. 2010).  

 

Det är viktigt att individer med demenssjukdom har en god munhälsa för att få god 

livskvalitet (Ericsson et al. 2009). Dålig munhälsa påverkar livskvaliteten på ett negativt 

sätt eftersom den bland annat kan leda till sämre näringsupptag som i sin tur kan 

medföra nedsatt allmänhälsa (Socialstyrelsen 2009). Förmågan att tugga och äta utan att 

uppleva smärta spelar även en stor roll för livskvaliteten eftersom smärta i munnen 

bland annat har ett samband med ett nedsatt välbefinnande. För många individer med 

demenssjukdom upplevs det besvärande att få hjälp med munvården på grund av att det 

uppfattas inkräktande och utlämnande (Ericsson et al. 2009).  

 

Svenska demensregistret (SveDem) är ett kvalitetsregister som visar en utvärdering av 

kvaliteten i diagnostiken, behandlingen och vården av individer med demenssjukdom. 

Detta kvalitetsregister är ämnat till att ge en bättre livskvalitet för individer med 

demenssjukdom. Genom att utvärdera kvaliteten bidrar det till att fler individer med 

demenssjukdom får bättre vård och på så sätt en ökad livskvalitet (SveDem 2012). 

 

Litteraturens beskrivning av omsorgspersonalens inställning  

Ett flertal studier påvisade att flertalet av omsorgspersonalen tyckte att det var otrevligt 

att utföra munvård på individer med demenssjukdom (Forsell et al. 2010; Willumsen et 

al. 2011; Lindqvist et al. 2013; Kullberg et al. 2009; Wårdh et al. 2012). Det uppstod 

även ofta konflikter med de boende i samband med munvården och på grund av detta 

utfördes inte rutinerna som de skulle. En annan orsak till att det inte utfördes var 

tidsbrist på arbetsplatsen (Willumsen et al. 2011). I en studie av Wårdh et al. (2012) 

framkom att 89 % av omsorgspersonalen ansåg att den dagliga munvården var en viktig 

del av en god vård. Åttio procent av personalen ansåg även att det största hindret att 

utföra den dagliga munvården var bristande samarbete från vårdtagarnas sida. I en 

annan studie framkom att omsorgspersonal upplever att på grund av dålig kooperation 

behövs ”milt våld” för att utföra god munvård. Det fanns olika åsikter i personalgrupper 

om hur munvårdssituationer skulle hanteras. De upplevde att det var svårt att veta vad 

som var rätt och fel. En del av personalen ansåg att det var viktigt att inte ge upp vid 

motstånd. Andra tyckte att de hade rätt att använda fysisk kraft, men det fanns även en 

del som ansåg att det var acceptabelt att ge upp för att sedan enbart dokumentera när det 

inte gick att utföra munvård (Sonde et al. 2010). Omsorgspersonal kunde även uppleva 

att de kränkte integriteten när de skulle utföra munvården (Lindqvist et al. 2013). I 

Wårdhs studie ansåg 77 % av omsorgspersonalen att det var vårdtagarens ansvar att be 

om hjälp med den dagliga munvården (Wårdh et al. 2012). 

 



 

4 

 

Litteraturens beskrivning av omsorgspersonals kunskap 

Litteraturen visar att det fanns ett behov att öka kunskapen hos omsorgspersonal 

eftersom det fanns bristande kännedom om de allvarliga konsekvenserna som dålig 

munvård kan ge upphov till (Kullberg et al. 2009; Lindqvist et al. 2012). På grund av 

denna bristande kunskap upplevde omsorgspersonalen en rädsla att skada de 

demenssjukas tänder, mun och eventuella proteser då de skulle utföra den dagliga 

munvården. En studie som publicerades i Sverige 2009 påvisade att omsorgspersonalen 

hade för liten kunskap om den orala statusen hos individerna med demenssjukdom. De 

hade ofta otillräcklig kännedom om vilka som hade permanenta tänder respektive vilka 

som hade proteser (Ericsson et al. 2009). I en annan studie uppgav över hälften av 

omsorgspersonalen att de trodde att tänderna ramlar ut när man blir äldre oavsett om 

man tar hand om dem eller inte (Wårdh et al. 2012). Överlag ansåg personalen att de 

skötte de demenssjukas munhälsa bra men med vissa undantag. Ett exempel var när 

medicin i tablettform krossades och blandades ut med till exempel sylt för att underlätta 

nedsväljning, detta kunde ges både före och efter munvården (Sonde et al. 2010). Detta 

påverkar tänderna negativt genom att då föda som innehåller kolhydrater intas, startar 

en syraattack. Har kosten en hög sockerhalt ökar den negativa inverkan på tänderna och 

risken att drabbas av karies ökar (Socialstyrelsen 2011).  

 

Litteraturen visar att det sällan finns skriftliga rutiner över hur munvården skall skötas 

och det anses vara kontaktpersonens ansvar att tillgodose med orala hjälpmedel samt ge 

information om demenssjukas orala behov (Sonde et al. 2010). 

 

Omsorgspersonalens roll 

I litteraturen framgår entydigt att det finns praktiska problem vid utförande av munvård 

på en individ med demenssjukdom. Vanliga svårigheter, förutom samarbetsproblem, var 

att hålla den demenssjukas huvud stilla, skölja, spotta och att inte svälja skummet. 

Dessa svårigheter ökar risken att drabbas av dålig munhälsa (Philcy et al. 2010). 

Kooperationsproblem genom motreaktionerna vid försök att utföra munvård var att ta 

tag i vårdgivaren, att neka, vända sig bort, ta tag i objekt samt bita i tandborsten och att 

stöta bort vårdgivaren (Jablonski et al. 2011).  

 

Kvalitetsregister 

Det finns ett nationellt kvalitetsregister i Sverige, Senior alert, i vilket det görs 

riskbedömning om bland annat risken för ohälsa i munnen. Detta gäller individer över 

65 år. Målet är att främja hälsa och att förebygga ohälsa. Enligt Senior alert finns ett 

samband mellan ohälsa i munnen, undernäring, trycksår samt fallrisk som är Senior 

alerts riskområden (Senior alert 2012). I en studie där syftet var att beskriva 

sjuksköterskors syn på hur arbetet med Senior alert kan utvecklas framkom att de ansåg 

att det borde läggas mer vikt på att jobba utifrån evidensbaserad vård. Samt att det krävs 

mer utbildning som ges av andra grupper inom hälso- och sjukvården för att uppnå 

Senior alerts vision (Rosengren et al. 2012). Senior alert förbättrar livskvaliteten hos 

individer med demenssjukdom genom att skapa ett samarbete mellan olika yrkesgrupper 

inom hälso- och sjukvården och därmed får individer med demenssjukdom bättre och 

rätt vård istället för endast mediciner (Sveriges kommuner och landsting 2012). 
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Nödvändig tandvård 

Enligt tandvårdslagen (SFS 1985:125) är det landstingets ansvar att det finns tillräckligt 

med resurser för att ge individer med särskilda behov den tandvård de behöver. 

Individer som diagnostiserats med en demenssjukdom och har ett stort vårdbehov har 

rätt till uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Tandvårdsförordningen (SFS 

1998:1338) reglerar vilka som har rätt till detta stöd. Den uppsökande verksamheten 

innefattar en munhälsobedömning samt att omsorgspersonalen får årlig utbildning i 

munvård och oral hälsa. Munhälsobedömningen utförs av legitimerad tandvårdspersonal 

och målet är att individerna som omfattas ska få en god daglig munvård. För att uppnå 

en god daglig munvård ger tandvårdspersonalen individanpassade instruktioner och rätt 

hjälpmedel till omsorgspersonalen. 

 

Den årligt återkommande utbildningen som omsorgspersonalen får i grupp ska anpassas 

efter arbetsplatsen behov. Under utbildningen tillgodoser tandvårdspersonalen kunskap 

om munvård och diskuterar när omsorgspersonalen bör ta hjälp av tandvårdspersonal. 

Individer med demenssjukdom har även rätt till nödvändig tandvård vilket bidrar till en 

ökad livskvalitet genom att de får rätt stöd och behandling. Nödvändig tandvård går 

under sjukvårdstaxan och räknas in i högkostnadsskyddet (Landstinget i Östergötland 

2011).   

Syfte  

Syftet är att beskriva omsorgspersonalens inställning och kunskap beträffande munvård 

hos individer med demenssjukdom. 

Frågeställningar 

Hur är omsorgspersonalens inställning till daglig munvård hos individer med 

demenssjukdom?  

 

Hur omfattande är omsorgspersonalens kunskaper om munvård för individer med 

demenssjukdom? 

 

Hur prioriteras munvården i omsorgspersonalens dagliga arbete?  

Material och metod 

Design 

Tvärsnittsstudie med insamlande av data genom enkät, vars svar analyserades 

kvantitativt.  

 

Urval 

Enkätstudien vände sig till omsorgspersonal på tre demensboenden i Mellansverige. 

Gruppen omsorgspersonal omfattade undersköterskor och vårdbiträden. På vardera 

demensboenden och avdelning arbetade cirka 15 omsorgspersonal och bodde cirka tolv 

individer med demenssjukdom. På de tre demensboendena hade varje individ en egen 
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lägenhet med fullt utrustat kök samt eget badrum. Det fanns även en gemensam matsal 

samt innergård eller balkong. Två andra demensboenden nekade medverkan i studien på 

grund av tidsbrist.  

 

Datainsamling 

Studien inleddes med att enkäten testades på en grupp testpersoner, denna testgrupp 

bestod av fem undersköterskor på ett likvärdigt demensboende som urvalsboendena. 

Enkäten justerades efter utvärdering (bilaga 1). Därefter kontaktades 

verksamhetscheferna på de tre urvalsboendena för godkännande av deltagande i studien. 

I samråd med verksamhetschefen bestämdes när och i vilket sammanhang högst 

deltagande kunde uppnås i studien. Ett obligatoriskt personalmöte bedömdes vara det 

bästa tillfället. Vid besöken på personalmötena presenterades författarna och studien 

kort, därefter delades informationsbrev (bilaga 2), samtyckesblankett (bilaga 3) och 

enkäten ut. Först delades informationsbrevet ut och respondenterna fick cirka fem 

minuter på sig att besluta om deltagande i studien. Därefter delades 

samtyckesblanketten ut och samlades in. Slutligen delades enkäterna ut och samlades in 

när respondenterna ansåg sig klara.  

 

Databearbetning 

Data analyserades kvantitativt med deskriptiv statistik med angivelse av antal och 

procent på gruppnivå i Microsoft Excel. 

 

Etiska överväganden 

Deltagandet i studien utfördes anonymt och det var frivilligt att delta. Respondenterna 

informerades muntligt och skriftligt att de när som helst under enkätens besvarande 

kunde avbryta sin medverkan i studien. En samtyckesblankett undertecknades av varje 

deltagare. Innan studien startade granskades och godkändes enkätstudien av etiska rådet, 

oral hälsa ämne vid Karlstads universitet under hösten 2013. 

Resultat 

Studien omfattade 65 deltagare varav 62 var kvinnor (95 %), och 3 män (4 %). Det 

delades ut totalt 70 enkäter varav 65 av enkäterna besvarades fullständigt. Anledningen 

till bortfallet var att deltagarna inte besvarade alla frågor i enkäten eller fyllde i flera 

svarsalternativ på samma fråga. Respondenterna var omsorgspersonal vid tre 

demensboenden. Omsorgspersonalen bestod av undersköterskor och vårdbiträden.   

 

Den största åldersgruppen representerades av åldern 46-55 år med 19 deltagare (29 %). 

Där var 0-5 års arbetserfarenhet högst representerat hos deltagarna med 21 personer (32 

%) (tabell 1). 
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Tabell 1. Demografisk data 

Ålder (N=65) 

 
Antal deltagare (N) 

 
Procent (%) 

 18-25 år 

 
2 

 
3 % 

 26-35 år 

 
11 

 
17 % 

 36-45 år 

 
18 

 
28 % 

 46-55 år 

 
19 

 
29 % 

 56-65 år 

 
14 

 
22 % 

 66 år + 

 
1 

 
2 % 

 Arbetslivserfarenhet(N=65)       
 0-5 år 

 
21 

 
32 % 

 6-10 år 

 
13 

 
20 % 

 11-15 år 

 
15 

 
23 % 

 16-20 år 

 
6 

 
9 % 

 21-25 år 

 
3 

 
5 % 

 26 år eller mer 

 
7 

 
11 % 

 
Kunskap om demenssjukas munvård  

Respondenterna fick inleda med att svara på om de ansåg sig ha tillräcklig kunskap att 

sköta individer med demenssjukdoms dagliga munvård. Deltagarna fick ta ställning 

genom att välja ett av svarsalternativen 1-4 där 1 stod för instämmer ej och 

svarsalternativ 4 stod för instämmer helt. Svarsalternativ 2 och 3 var inte beskrivna i 

ord. Trettiosex deltagare (55 %) valde svarsalternativ 3 och 23 deltagare (35 %) 

instämde helt till att de hade tillräcklig kunskap att sköta individer med 

demenssjukdoms dagliga munvård. Respondenterna fick även svara på om de visste 

vilka av individerna med demenssjukdom som hade permanenta tänder, proteser, broar 

eller implantat. Trettiosex av respondenterna (55 %) instämde helt till påståendet (figur 

1). 

 

Figur 1. Fördelning av respondenternas svar på fråga 1 om de har tillräcklig kunskap 

om hur de ska sköta demenssjukas dagliga munvård. Samt fråga 2 om respondenterna 

vet vilka som har permanenta tänder, proteser, broar eller implantat. 
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90% 
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helt 

Fråga 1 
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Vidare tog respondenterna ställning till sin kunskap att rengöra proteser, implantat, 

broar och permanenta tänder. Störst kunskap fanns att rengöra de permanenta tänderna i 

och med att 55 respondenter (85 %) valde svarsalternativ 4. När respondenterna skulle 

redogöra för sin kunskap om att sköta om proteser svarade 51 av respondenterna (78 %) 

instämmer helt. På frågan om kunskapen att sköta om implantat svarade över hälften av 

respondenterna (57 %) svarsalternativ 3. Till sist valde 38 av respondenterna (58 %) 

svarsalternativ 3 på att de vet hur de ska sköta om broar (figur 2). 

 

 

Figur 2. Fördelning av respondenternas svar på om de vet hur de ska sköta proteser, 

implantat, broar och permanenta tänder. 

 

Inställning till munvård 

Tabell 2 redovisar omsorgspersonalens inställning till munvård för individer med 

demenssjukdom. Samtliga respondenter (100 %) instämde helt i att det var viktigt att 

sköta om sin egen munhälsa. Nästan hälften av respondenterna (46 %) instämde helt i 

att de under arbetstid prioriterade att utföra de demenssjukas munvård och 54 % 

instämde inte att de kände obehag att utföra munvård för demenssjuka personer. De 

flesta respondenterna instämde inte (svarsalternativ 3 eller 4) att de skulle vilja ha mer 

kunskap om att utföra munvård för de demenssjuka personer och att de ofta mötte 

motstånd när de utförde den dagliga munvården. 
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Tabell 2. Inställning till munvård  

 

Instämmer 

ej 

  

Instämmer 

helt 

 
1 2 3 4 

Jag tycker att det är viktigt att sköta om min mun 

och mina tänder 

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

65 (100 

%) 

Jag prioriterar individer med demenssjukdoms 

munvård när jag jobbar 2 (3 %) 10 (15 %) 23 (35 %) 30 (46 %) 

Jag känner obehag när jag ska utföra individer med 

demenssjukdoms dagliga munvård 35 (54 %) 13 (20 %) 14 (22 %)  3 (5 %) 

Jag skulle vilja ha mera kunskap om hur jag ska 

sköta individer med demenssjukdoms dagliga 

munvård 4 (6 %) 14 (22 %) 30 (46 %) 17 (26 %) 

Jag möter ofta motstånd när jag ska hjälpa en 

individ med demenssjukdom med den dagliga 

munvården 3 (5 %) 16 (25 %) 33 (51 %) 13 (20 %) 

Vid tidsbrist prioriterar jag bort munvården hos 

individer med demenssjukdom 26 (40 %) 23 (35 %) 9 (14 %) 7 (11 %) 

 

 

Övriga synpunkter 

Enkäten avslutades med att respondenterna fick skriva övriga synpunkter. En av 

deltagarna poängterade att vid nattarbete är det vanligt att inte känna till och sköta om 

de demenssjukas tänder. Vidare kommenterade en av deltagarna att angående om 

demenssjukas munvård prioriteras i det dagliga arbetet, möter respondenten endast 

individer med demenssjukdom i arbetet. Slutligen poängterade en deltagare att det 

skulle kännas bra att kunna ta del av ny information och kunskap om daglig munvård 

för individer med demenssjukdom. 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva omsorgspersonalens inställning och kunskap 

beträffande munvård hos individer med demenssjukdom. För att besvara 

frågeställningarna utfördes en enkätundersökning bland omsorgspersonal på tre 

demensboenden. Resultatet i denna studie visar att majoriteten av respondenterna ansåg 

sig inneha tillräcklig kunskap om munvård hos individer med demenssjukdom, trots 

detta efterfrågades mer kunskap i ämnet. 

 

Metoddiskussion 

Studien är utförd på tre olika demensboenden vilket ger en bredd på resultatet och det 

medför även att inget av de specifika boendena känner sig utpekade när uppsatsen 

Antal och andel respondenter (N=65, 100 %) 
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publiceras. Fördelen med att författarna informerade om att fler boenden skulle 

medverka i studien är att deltagarna kunde ge ärligare svar utan att boendets identitet 

kunde röjas.  

 

För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt besöktes demensboendena för 

datainsamling under personalmöten. Fördelen med att författarna deltog vid insamlandet 

av data och fick träffa respondenterna är att dessa fick information både skriftligt och 

muntligt, de hade även möjlighet att ställa frågor. En annan fördel är att högre 

svarsfrekvens kan uppnås eftersom deltagarna arbetar i skift och sällan finns på 

arbetsplatsen samtidigt. Nackdelar med att utföra studien vid ett personalmöte där 

deltagarna sitter runt ett bord är att de kunde föra en diskussion med varandra om hur de 

ska svara, de kunde även se vad de andra svarade eftersom de satt så nära varandra. De 

kunde då påverkas av varandra och känna press om hur de förväntades besvara enkäten.  

 

Det finns även en risk att männen som deltog i studien kan känna att de inte skulle få 

anonymitet på grund av att så få män deltog. Det var 3 män (4 %) respektive 62 kvinnor 

(96 %) som deltog i studien.  

 

I enkäten tar deltagarna ställning till påståenden och fyller i en skala från ett till fyra där 

1 stod för instämmer ej och fyra står för instämmer helt. Svarsalternativ två och tre 

namngavs inte och kan tolkas olika av varje deltagare, detta kan göra att resultatet kan 

vara något missvisande. Hade mätning i form av ordinalskala används kunde resultatet 

blivit något annorlunda. 

 

På grund av författarnas närvaro vid ifyllandet av enkäterna kan deltagarna känt sig 

pressade att delta i studien. Det finns även en risk att de inte kände att de kunde vara 

anonyma och att de fyllde i de svar de trodde förväntades av de närvarande författarna 

vilket kan ha gett ett förskönande resultat. Eftersom studien genomfördes på 

arbetsplatsens avdelningsmöte fanns en viss tidspress att insamlingen av data skulle bli 

klar snabbt vilket kan ha gjort deltagarna kände sig stressade och inte läst igenom 

frågorna noggrant. Då respondenterna tog ställning till påståenden krävdes det att 

påståendena lästes igenom noggrant för att inte välja fel svarsalternativ. Kände sig 

respondenterna stressade vid deltagande av studien finns en risk att fel svarsalternativ 

valts och detta kan ses som en svaghet. 

 

Ett av demensboendena hade en utbildning i munvård precis innan deltagandet i studien 

utfördes vilket gör att resultatet av studien hade kunnat bli annorlunda ifall deltagandet 

hade skett innan utbildningen. Detta eftersom en del av påståendena är baserade på 

deltagarnas kunskaper om munvård, detta gör att det fanns en risk att resultatet är 

missvisande. 

 

Resultatdiskussion  

För att få en inblick i deltagarnas kunskap om individer med demenssjukdoms munvård 

skulle de ta ställning till en del påståenden. De fick först ta ställning till om de hade 

tillräcklig kunskap att utföra munvården, 23 av deltagarna (35 %) instämde helt att de 

hade tillräckligt med kunskap medan 36 (55 %) valde svarsalternativ 3. Resterande 6 

deltagare (9 %) uppgav svarsalternativ 2. Det visar på att flertalet av deltagarna anser att 
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de nästan har tillräcklig kunskap. Denna fråga kan ha visat ett annat resultat ifall vi 

utfört vår studie innan en stor del av deltagarna fick en utbildning i munvård. Att det 

finns en viss bristande kunskap hos omsorgspersonal styrks i flera tidigare studier. Till 

exempel finns studier som visar att det fanns ett behov att öka kunskapen hos 

omsorgspersonal eftersom det fanns bristande kunskaper om de allvarliga 

konsekvenserna av dålig munvård (Kullberg et al. 2009; Lindqvist et al. 2012). Trots att 

de flesta av respondenterna uppgav sig ha tillräcklig kunskap framkom det i en senare 

fråga att 47 respondenter (72 %) valde svarsalternativ 3 eller 4 på påståendet om de ville 

ha mer kunskap om individer med demenssjukdoms munvård. Resultaten på dessa två 

påståenden kan tolkas på flera sätt när respondenterna dels tycker sig ha tillräcklig 

kunskap men att de vill ha mer. Förhoppningsvis tyder detta på att kunskapen är hög 

hos respondenterna och att det finns ett intresse att lära sig ännu mer.  

 

Vidare ansåg sig 36 deltagare (55 %) instämma helt att de vet vilka som har permanenta 

tänder, proteser, broar eller implantat. Tjugofyra deltagare (37 %) valde svarsalternativ 

tre, 4 respondenter (6 %) valde svarsalternativ 2 och 1 person instämde inte alls med att 

inneha kunskap om detta. Alltså finns en viss osäkerhet hos omsorgspersonalen vad de 

demenssjuka har för bettstatus vilket i sin tur gör det svårt att utföra en god munvård. 

En studie genomförd i Sverige visade att på grund av bristande kunskap upplevde 

omsorgspersonalen en rädsla att skada individerna med demenssjukdoms tänder, mun 

och eventuella proteser då de skulle utföra den dagliga munvården. De hade ofta 

otillräcklig kännedom om vilka som hade permanenta tänder respektive vilka som hade 

proteser (Ericsson et al. 2009). 

  

Kunskapen hur man rengör de olika bettförhållanden och ersättningar varierade. Störst 

kunskap fanns om de permanenta tänderna, 55 deltagare (85 %) instämde helt att de 

visste hur permanenta tänder sköts medan resterande 10 deltagare (15 %) valde 

svarsalternativ 3. Näst störst kunskap fanns om hur proteser sköts, 51 deltagare (78 %) 

instämde helt att de hade kunskapen att sköta proteser medan 13 deltagare (20 %) valde 

svarsalternativ 3 och den sista deltagaren valde svarsalternativ 2. Resultatet på hur säkra 

de kände sig på att sköta implantat och broar var nästintill identiskt, 17 deltagare (26 %) 

instämde helt att de hade kunskapen, 37 respondenter (57 %) respektive 38 respondenter 

(58 %) valde svarsalternativ 3 och resterande valde svarsalternativ 2. Även där finns en 

viss osäkerhet i hur munvården bör utföras.  

För att få kännedom om deltagarnas inställning kring munvård fick de ta ställning till 

fler påståenden. Samtliga respondenter (100 %) instämde helt att de ansåg att det är 

viktigt att sköta sin egen munhälsa.  Respondenterna tog vidare ställning till om de 

känner obehag när de ska utföra munvården på en individ med demenssjukdom 35 

deltagare (54 %) instämde ej, 14 deltagare (22 %) valde svarsalternativ 3 och 13 

deltagare (20 %) valde svarsalternativ 2 och 3 deltagare (5 %) instämde helt till 

påståendet. Här framkom det att god munvård är viktigt för deltagarna och flertalet av 

deltagarna inte kände obehag när de skulle utföra munvården. Att det upplevs vara 

otrevligt att utföra munvården har i flera tidigare studier påvisats. Till exempel i tre 

olika studier uppgav en övervägande del av omsorgspersonalen att de tyckte att det var 

otrevligt att utföra munvård på individer med demenssjukdom (Forsell et al. 2010; 

Willumsen et al. 2011; Lindqvist et al. 2012).  
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Deltagarna fick även ta ställning till om de ofta mötte motstånd när de skulle hjälpa en 

individ med demenssjukdom med den dagliga munvården 33 respondenter (51 %) valde 

svarsalternativ 3, 16 respondenter (25 %) valde svarsalternativ 2 och 13 respondenter 

(20 %) instämde helt. Respondenterna hade blandade åsikter gällande denna fråga.  I en 

tidigare studie framkom det att kooperationsproblem genom motreaktioner vid försök 

att utföra munvården var vanligt förekommande (Jablonski et al. 2011).  

 

När respondenterna skulle ta ställning till om de undvek att hjälpa en individ med 

demenssjukdom med munvården som vid flertalet tillfällen har avböjt hjälp svarade 32 

deltagare (49 %) att de inte höll med om detta påstående. Nitton deltagare (29 %) valde 

svarsalternativ 3, 12 deltagare (18 %) valde svarsalternativ 2 och 2 deltagare (3 %) 

instämde helt till detta påstående. Även på denna fråga har deltagarna olika åsikter om 

hur de hanterar en sådan situation. Det har även i tidigare studie framkommit att 

omsorgspersonal har olika åsikter kring detta. I en studie utförd i Europa ansåg en del 

av personalen att det var viktigt att inte ge upp vid motstånd från den demenssjukes 

sida. Andra ansåg att de hade rätt att använda fysisk kraft, men det fanns även en del 

som ansåg att det var acceptabelt att ge upp för att enbart dokumentera när det inte gick 

att utföra munvård (Sonde et al. 2010) 

 

Knappt hälften av respondenterna instämde helt i påståendet att de prioriterar de 

demenssjukas munvård under arbetstid och 26 respondenter (40 %) prioriterar 

munvården trots att de har tidsbrist på arbetsplatsen. De flesta av deltagarna anser att de 

under arbetstid prioriterar individerna med demenssjukdoms munvård och att de även 

vid tidsbrist genomför den dagliga munvården. Det har framkommit i tidigare studier att 

en av orsakerna till att munvården inte utfördes var tidsbrist på arbetsplatsen 

(Willumsen et al. 2011) 

 

I jämförelse mellan individer med och utan demenssjukdom har demenssjuka ofta sämre 

munhälsa med mer karies och även fler och djupare tandköttsfickor (Syrjälä et al. 2010).  

I resultatet framkommer det att större delen av omsorgspersonalen anser att de har 

tilläcklig kunskap om munvård hos denna grupp samt att de prioriterar att utföra 

munvården i det dagliga arbetet. Resultatet i denna studie relaterat till tidigare forskning 

tyder på att munhälsan hos de demenssjuka på urvalsboendena kan förväntas vara bättre 

än vad som framkommit i tidigare studier (Syrjälä et al. 2010; Philip et al. 2012; 

Elleffsen et al. 2008). För att få en verklighetsbaserad bild av hur munhälsan ser ut på 

urvalsboendena skulle det vara av intresse att i framtida forskning göra en enkät studie 

som riktar sig till omsorgspersonalen parallellt med en klinisk undersökning på de 

demenssjuka.  

Konklusion 
Slutsatsen av denna studie är att majoriteten av respondenterna ansåg sig inneha 

tillräcklig kunskap om munvård hos individer med demenssjukdom. Trots detta ville 

majoriteten ändå ha mer kunskap om ämnet.  Merparten av omsorgspersonalen 

upplevde motstånd från den demenssjukas sida vid utförandet av munvården. Trots 

detta uppgav omsorgspersonalen att de inte undviker att hjälpa de demenssjuka med 

munvården även om de avböjer hjälp vid flertalet tillfällen.  Framtida forskning bör 

fokusera på vad för typ av kunskap omsorgspersonalen innehar och vad det är för 
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kunskap de efterfrågar. Ett närmare samarbete mellan omsorgspersonal och tandvården 

är önskvärt då det är viktigt att ta tillvara på de olika professionernas expertis. 
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Enkät – munvård                      Bilaga 1 

 

 

Hur länge har du arbetat med individer med demenssjukdom? 

 

0-5 år                  
6-10 år                
11-15 år              
16-20 år              
21-25 år              
26 år eller mer    

 

 

Kön                       Kvinna             Man  

 

Vilken är din ålder? 

18-25 år              

26-35 år              

36-45 år              

46-55 år              

56-65 år              

66 år eller mer    
_______________________________________________________________ 
                                                                                    

Du ska nu ta ställning till följande påstående om din kunskap beträffande 

munvård på din arbetsplats 

 

 
 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jag känner att jag har 

tillräcklig kunskap om hur  jag 

ska sköta individer med 

demenssjukdoms dagliga 

munvård. 

 

2. Jag vet vilka som har 

permanenta tänder, proteser, 

broar eller implantat. 

 

 

3. Jag vet hur jag ska sköta 

proteser 

 

 

4. Jag vet hur jag ska sköta 

implantat 

 

 

5. Jag vet hur jag ska sköta broar 

 

 

6. Jag vet hur jag ska sköta de 

permanenta tänderna 

 

Instämmer ej                              Instämmer helt 

1                      2                       3                     4  
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Du ska nu ta ställning till följande påståenden om din inställning kring munvård 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

 

 

Övriga 

synpunkter:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. En individ med 

demenssjukdom som vid flertalet 

tillfällen avböjer munvård brukar 

jag undvika att hjälpa med den 

dagliga munvården. 

 

 

 

Instämmer ej                           Instämmer helt 

1                      2                      3                    4 
 
                                                           

 

 

 

 

8. Jag tycker att det är viktigt att sköta 

om min mun och mina tänder 

 

 

9. Jag prioriterar individer med 

demenssjukdoms munvård när jag 

jobbar 

 

 

10. Jag känner obehag när jag ska 

utföra individer med demenssjukdoms 

dagliga munvård. 

 

 

11. Jag skulle vilja ha mera kunskap 

om hur jag ska sköta individer med 

demenssjukdoms dagliga munvård 

 

 

12. Jag möter ofta motstånd när jag ska 

hjälpa en individ med demenssjukdom 

med den dagliga munvården. 

 

 

13. Vid tidsbrist prioriterar jag bort 

munvården hos individer med 

demenssjukdom 

 

Instämmer ej                             Instämmer helt 

1                     2                       3                      4 
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 Bilaga 2 

Informationsbrev 
 

Omsorgspersonalens inställning och kunskap beträffande individer 

med demenssjukdom munvård 
 

Vi är två tandhygieniststudenter från Karlstad universitet som gör ett examensarbete där 

syftet är att ta reda på omsorgspersonalens inställning till och kunskap om munvård för 

individer med demenssjukdom. Omfattande tidigare forskning finns. Med resultaten 

från denna enkätstudie kan dagens situation rapporteras.  

 

Enkätundersökning riktar sig till omsorgspersonal på demensboenden. Enkäten 

innehåller påstående att ta ställning till beträffande inställning och kunskap kring 

individer med demenssjukdoms munvård. Att medverka i denna undersökning är 

frivilligt och deltagandet är anonymt. När som helst under enkätens besvarande kan 

deltagandet avbrytas. Resultaten kommer att analyseras och redovisas på gruppnivå utan 

namngivande av boende i vårt examensarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
 

Siri Svensson                     Göran Friman 

Sirisvensson@hotmail.com                    Universitetsadjunkt och tandläkare 

Tfn: 0727400898                     Tandhygienistprogrammet 

Cecilia Stenholm                     Karlstads universitet 

Cecilia.stenholm@hotmail.com                    goran.friman@kau.se 

Tfn: 0763094677                     0705603747 

 

 

 

mailto:Sirisvensson@hotmail.com
mailto:Cecilia.stenholm@hotmail.com
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 Bilaga 3 

Samtycke om deltagande i studie 
Omsorgspersonalens inställning och kunskap beträffande individer 

med demenssjukdoms munvård 
 

Jag har tagit del av informationen om studien angående omsorgspersonalens inställning 

och kunskap beträffande individer med demenssjukdoms munvård.  

 

Jag har också tagit del av informationen och att deltagandet är frivilligt samt att jag kan 

avbryta när som helst utan att ange orsak. 

 

 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien. 
 

 

 

 

 

Ort:_______________________       Datum:____________________ 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Underskrift 

 

 

_______________________________________________________ 

Namnförtydligande 


