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Introduktion: Enligt Tandvårdslagen har alla rätt till tillgänglig omsorg med god kvalitet, 

men av olika anledningar kan munvården bli lågt prioriterad. Genom att undersöka 

personalens inställning till att utföra munvård identifieras vilka eventuella resurser som 

uppsökande verksamhet bör sätta in.  

Syfte: Beskriva omvårdnadspersonalens upplevelser av att utföra munvård på personer, 

boende på ett äldreboende. 

Frågeställningar: Hur beskriver omvårdnadspersonalen utförandet av munvård samt hur 

känner de inför uppgiften? 

Metod: En explorativ design utgående från en kvalitativ ansats. Fyra undersköterskor på 

ett särskilt boende intervjuades. För att sammanställa materialet utfördes en 

innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visar att personalen beskriver sina upplevelser kring att utföra 

munvård på äldre som svårt men betydelsefullt. Integritetskränkning återkommer i de 

hinder som identifierats i munvårdssituationer. Personalen upplever att munhälsan är en så 

pass betydelsefull handling att de hittar olika lösningar för att kunna hjälpa den äldre.  

Konklusion: Samtliga hinder som identifierades bottnade i känslan av 

integritetskränkning. Personalens empatiska och positiva inställning och en trygghet från 

tandhygienisten, gav en drivkraft till att finna lösningar till att munvård blev utförd.  
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1 Introduktion 

 

1.1 Munhälsa hos äldre 

Tack vare dagens förbättrande levnadsförhållanden har antalet äldre personer i Sverige 

ökat (Wårdh et al. 2000). Detta leder till ett mer omfattande oralt vårdbehov som kräver en 

högre kompetensnivå, då äldre behåller sina egna tänder längre än tidigare. Ett större antal 

egna tänder kan betyda en ökad livskvalitet om den orala hygienen är god. Idag är 

möjligheten stor, att istället för avtagbara protetiska lösningar välja fasta konstruktioner 

och implantat (Nordenram 2012). Detta är något som dagens äldre, föredrar enligt Olerud 

och medarbetare (2012), samt att kombinationen egna tänder och implantat blir allt 

vanligare. På grund av sämre motorik och sämre möjligheter att sköta sin orala hygien, 

behövs ofta hjälp av tredje part för att upprätthålla en god munhälsa. Komplicerade 

munstatus, med ett flertal olika konstruktioner tillsammans med egna tänder, gör att det 

ofta krävs ett kvalificerat dagligt omhändertagande (Socialstyrelsen 2009).  

Den orala hälsan inverkar på både välbefinnandet och allmänhälsan men fram för allt på 

livskvaliten (Heath et al. 2011). Munnens kondition påverkar kommunikation och att våga 

skratta och le men även vårt kostintag. Att inte kunna äta och tugga ordentligt kan leda till 

malnutrition. Detta kan drabba äldre människor som inte klarar av munhygienen själva och 

som därför kan bli beroende av andra för att upprätthålla en god oral hälsa. De antibakteriella 

funktioner som finns i en frisk mun bidrar också till kroppens försvar. Dålig munhygien och 

sämre oral funktion kan leda till systemiska sjukdomar som kan vara livshotande (Heath et al. 

2011). Att andas in gramnegativa bakterier är en vanlig orsak till lunginflammation. Yoshida 

och medarbetare (2001) undersökte om förbättrad munhygien hos patienter på ett äldreboende 

kunde minska frekvensen av sjukdomen. Studien visade att lunginflammation hos de äldre 

minskade signifikant och att förbättrad munvård därför kan ses som en viktig faktor vid 

förebyggandet. 

 

1.1.1 Muntorrhet 

Saliv skyddar tänderna genom många mekanismer, som relaterar till dess egenskaper som 

vätska och dess specifika innehållskomponenter (Fejerskov & Kidd 2008). Nittio procent 

av saliven produceras av tre stora spottkörtlar och cirka tio procent från små körtlar i 

munslemhinnan. Saliv skyddar mot karies på många olika sätt, exempelvis genom att 

hämma eller eliminera bakterier och substrat, buffra bakteriella syror och främja 

remineralisering.  

Med åldern minskar salivsekretionen, mest sannolikt på grund av medicinering (de Lima 

Saintrain & Gonçalves 2013). Sjukdomar, exempelvis Sjögrens syndrom, kan leda till 

muntorrhet (Ergun et al. 2010). Detta tillstånd ökar också mottagligheten för orala 

sjukdomar, bland annat svampinfektion och parodontit. Det kan även leda till orala obehag, 

svårigheter att tala och svälja (de Lima Saintrain & Gonçalves 2013). Om föda ligger kvar 

i munhålan ökar risken för karies Dessutom kan användning av tandproteser försvåras, 

vilket kan orsaka problem med att äta för den äldre patienten (Heath et al. 2011). 

Aptitlöshet kan även uppstå och smakupplevelser reduceras.  
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1.1.2 Karies 

Kost och munhygien är avgörande i kariesprocessen (Maltz et al. 2010).  

Karies kan ses som en kemisk upplösning av emalj som följd av metabola förändringar i 

biofilmen. En av sjukdomens primära etiologiska faktor är sockerkonsumtion. Utan 

fermenterbara kolhydrater kan inte karies utvecklas och intagsfrekvensen är av stor vikt för 

att balansen mellan demineralisering och remineralisering ska upprätthållas. En annan 

faktor inom kariesprevention är god munhygien. Detta eftersom tandens biofilm och 

fermenterbara kolhydrater är viktiga etiologiska faktorer för denna multifaktoriella 

sjukdom. Genom att ha en väl fungerande egenvård upprätthålls en god munhygien. 

Adekvat plackborttagning tillsammans med fluortillförsel minskar därmed effektivt 

uppkomsten av karies (Maltz et al. 2010). Den äldre människan kan på grund av till 

exempel stroke, annan sjukdom eller muntorrhet ha svårt att utföra bra egenvård, vilket 

ökar risken att drabbas (Heath et al. 2011) 

 

1.1.3 Parodontit 

Kronisk parodontit är en inflammatorisk destruktiv sjukdom i tändernas stödjevävnad 

(Dosseva-Panoval et al. 2014). Den har en multifaktoriell etiologi, där specifika 

gramnegativa organismer i den subgingivala biofilmen spelar en stor och viktig roll i 

initieringen och utvecklingen. Tillståndet innebär en progressiv förlust av alveolarbenet 

och tändernas stödjevävnad.  

Tre typer av bakterier är starkt förknippade med progression av parodontit. Dessa är 

Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola och Tanerella forsythia. Studier har 

påvisat att närvaron av dessa i den parodontala omgivningen är associerat till höjda nivåer 

av proinflammatoriska cytokiner i gingivalvätskan och vävnaden i tandköttet. När 

mängden parodontala patogener ökar i den subgingivala mikrofloran aktiveras därför flera 

försvarsmekanismer i kroppen. (Dosseva-Panova1et.al. 2014). 

Parodontit anses vara ett allvarligt hälsoproblem eftersom sjukdomen också förknippas 

med systemsjukdomar, däribland hjärt- och kärlsjukdomar. Flera riskfaktorer, exempelvis 

diabetes mellitus och ökade bakterieansamlingar på grund av sämre munhygien, ses ofta 

hos äldre. Riskindikatorer som nedsatt immunförsvar, medicinering och dåligt näringsintag 

kan medföra en ökad risk för parodontit (Lindhe et al. 2008).  

Forskning visar att dåliga munhygienvanor, gingivala inflammationer och framförallt 

parodontit kan resultera i hjärt- och kärlsjukdomar (Ziebolz et al. 2012). Enligt Lam och 

medarbetare (2011) finns det få studier angående vilken effekt god munhygien har på 

patienter med hjärt- kärlsjukdom. En förbättring av munhälsofrämjande insatser kan ge 

positivt resultat på den parodontala hälsan, samt har visat sig leda till förändringar gällande 

systemmarkörer för inflammation och endotelfunktion, om än på kort sikt. Huruvida detta 

kan ge effekt även på lång sikt och minska risken för sekundära kardiovaskulära sjukdomar 

är ännu inte fastställt.  

 

1.2 Omvårdnad av äldre 

Hälsa är en resurs som alla mäniskor ska ha rätt till (Socialstyrelsen 2012). Att bristande 

munhälsa kan påverka hälsan är känt. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser 

är en viktig del för att människan ska uppnå god munhälsa. Egenvård är en av de största 

insatserna och när enskilda personer ej äger möjligheten till att själva utföra den behöver 

olika effektiva metoder identifieras för att välbefinnande skall kunna uppnås. Enligt 

Nationella riktlinjer för vuxentandvård behövs hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

återkoppling för att god oral hälsa ska uppnås. Det innebär att en intervention, exempelvis 

av vårdpersonal, kan bli aktuellt för att oral hälsa ska bevaras (Socialstyrelsen 2012).  
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De som har behov av att få hjälp med omsorg har rätt till det, oberoende av var de bor, vad 

de har för ekonomiska förutsättningar eller vilken etnicitet de har (Socialstyrelsen 2009). 

Offentlig omsorg ska hålla god kvalitet och vara tillgänglig utifrån var och ens behov. 

Samma villkor som gäller för friska, vuxna personer är även aktuella för äldre personer 

(Chalmers & Pearson, 2005). Landstingen har, enligt Tandvårdslagen, ansvar att bedriva 

uppsökande verksamhet (SFS 1985:125). Enligt Tandvårdsförordningen (SFS 1998:1338) 

ingår, förutom munhälsobedömning, erbjudan om handledning och utbildning av 

vårdpersonal för att de ska kunna utföra optimal munvård och på så sätt höja livskvaliteten 

och välbefinnandet hos de äldre (Socialstyrelsen 2005).  

 

1.2.1 Omvårdpersonals utförande av munvård 

Enligt Wårdh (2000) känner vårdpersonal till att omvårdnad innefattar munhälsa, men av 

olika anledningar blir den ibland åsidosatt och lågt prioriterad. De vanligaste orsakerna är 

tidsbrist och okunskap. I senare studie beskriver Wårdh och medarbetare (2012) vidare att 

det finns en allmän positiv inställning till oral hälsa samt att munvårdsutbildning har visat 

sig förbättra personalens attityder i ämnet. Men det kvarstår fortfarande behov av 

förbättringar vad det gäller genomförande och kunskap.  

Det har visat sig att omvårdpersonal anser att formell munvårdsutbildning saknas, vilket 

också resulterar i att den orala hälsan får mindre utrymme i vården (Fiske & Lloyd, 1992). 

Jablonskis (2005) beskriver vidare att undersköterskor som arbetar på äldreboenden känner 

sig osäkra när de ska utföra munvård. Detta gäller speciellt då patienterna gör motstånd. De 

sjuksköterskor som ska stötta undersköterskorna i arbetet har bristande utbildning och 

erfarenhet i ämnet. Dharamsi och medarbetare (2009) fann att den äldres integritet och 

graden av tilltro till omgivningen också påverkar om munvård ska kunna utföras. 

 

Enligt Forsell och medarbetare (2010) var däremot inte tidsbrist den avgörande faktorn 

utan att omvårdnadspersonal upplevde arbetsuppgifterna som obehagliga. Huvudsakliga 

anledningen till att munvård ej utfördes tillräckligt var att de boende visade motstånd och 

ovilja. Studien kom fram till att det utöver munvårdsutbildning även behövs pedagogiska 

metoder med fokus på attityder och beteenden, för att en ömsesidig respekt ska kunna 

byggas upp mellan personal och vårdtagare (Forsell et al. 2010). Litteraturen visar att det 

finns olika anledningar till att munvården inte alltid fungerar, till exempel tidsbrist och 

okunskap. Genom att undersöka personalens inställning identifieras hinder i verksamheten 

(Weening – Verbreea et al. 2013). I uppsökande verksamhet möter tandhygienister 

omvårdnadspersonal som ansvarar för de äldres munhälsa. En insikt om deras upplevelser 

inför arbetsuppgiften skulle kunna ge en djupare förståelse och en medvetenhet i mötet. 

Det kan ligga till grund för var eventuella resurser skulle kunna sättas in och hur 

tandhygienisten kan bistå som en hjälpande och stöttande länk. 
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2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadspersonalens upplevelser av att utföra 

munvård på personer, boende på ett äldreboende. 

Frågeställning: 

Hur beskrev omvårdnadspersonalen utförandet av munvård samt hur upplevde de 

uppgiften? 

 

3 Material och metod  

3.1 Design  

Studiens design var explorativ utgående från en kvalitativ ansats.  

 

3.2 Urval 

Urvalet kom att bestå av fyra undersköterskor på ett äldreboende i Mellansverige. 

Personalen arbetade på två olika avdelningar. Önskvärt hade varit att både manlig och 

kvinnlig personal varit deltagare men det var endast kvinnliga som deltog. Detta var något 

som inte författarna kunde påverka, då personalansvarig själv önskade välja ut 

informanterna. Åldern på informanterna varierade mellan tjugo och sextio år. Boendet 

bestod av fyra avdelningar, en psykiatrisk, en demens- och två somatiska och var beläget 

med både vårdcentral och folktandvård i närområdet. Tandvårdens uppsökande verksamhet 

besökte boendet var tredje månad. 

 

3.3 Datainsamling  

Första kontakten med äldreboendet togs via telefonsamtal med vårdboendechef, där syfte 

och genomförandet av studien presenterades. Ett besök med personalansvarig bokades in, 

då vårdboendechefen ej var anträffbar. Under det mötet lämnades information och 

presentation av arbetet och personalansvarig mottog informationsbrev till sig själv och 

omvårdnadspersonalen (bilaga 1 och 2). Där framgick att studien var frivillig och kunde 

avbrytas fram till att all datainsamling var utförd. Personalansvarig skrev under 

samtyckesblanketten (bilaga 4). Informanterna valdes ut av den samme. Vid 

intervjutillfället inhämtades samtycke från samtliga deltagare (bilaga 3) innan intervjuerna 

startade och det framgick att studien var frivillig samt kunde avbrytas fram till att all 

datainsamling var utförd. 

Intervjuerna utfördes med båda författarna närvarande i ett enskilt rum på aktuellt boende. 

Bandspelare användes och intervjuerna tog mellan 20- 35 minuter var. Kaffe och bullar 

medtogs för att göra stämningen mer gemytlig. De individuella intervjuerna utgick från en 

intervjuguide med semistrukturerade frågor (bilaga 5). Det innebar att författarna var 

förberedda med fokuserade frågeområden samt öppna följdfrågor. Detta ledde till att 

intervjuerna kändes mer som ett avslappnat samtal. Frågorna hade ingen specifik ordning 

utan lades fram där de passade bäst i respektive intervju. Författarna var huvudansvariga 

för två intervjuer var och det var ett lugnt och tillåtande klimat i rummet. Innan 

bandspelaren stängdes av tillfrågades informaterna om det var några övriga reflektioner de 

ville delge.  

Informationen lagrades sedan så att den var oidentifierbar och oåtkomligt för obehöriga 

och materialet hölls inlåst i en av författarnas privata kassaskåp där bara hon hade tillgång 
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till nyckel. Inga namn kom att antecknas så att informanterna kunde identifieras eller ta 

skada av studien.  

 

3.4 Dataanalys 

Dataanalysen utfördes som innehållsanalys, inspirerad av Graneheim & Lundman  (2003). 

Analysen genomfördes gemensamt i författarnas respektive hem. Den inspelade intervjun 

skrevs ner i text där allt återgavs, såsom skratt, suckar och gråt. Författarna skrev ner två 

intervjuer var. Det samlade materialet lästes sedan av båda författarna ett flertal gånger för 

att få en känsla av helhet (Graneheim & Lundman 2003). Utifrån studiens frågeställningar 

identifierades meningsbärande enheter. De sattes in i en tabell, kondenserades samt delades 

in i koder och kategorier (Tabell 1). Utifrån detta formades teman som relaterade till 

innehållet i intervjuerna. Detta gjordes i hemmet gemensamt. 

 

 

 

Tabell 1 Exempel ur analysprocessen 

 

MENINGSENHET 

 

Om som sköter 

själva, där är det lite 

svårt, att ha lite koll 

på, för dom, 

bestämmer ju själva. 

Då kan man inte 

”öppna munnen för 

jag ska se om du 

sköter dig eller 

inte”.- det går inte 

 

 

Det är likadant här 

också, så man måste 

vara väldigt, väldigt 

försiktigt- Men 

noga! O borsta o så. 

Så vi försöker våra 

bästa.  

 

 

KONDENCERAD 

MENINGSENHET 

 

Det känns svårt med 

dem som ska sköta 

sig själva 

 

De bestämmer 

själva, då kan jag 

inte tränga mig på. 

 

 

 

 

 

 

Man måsta vara 

väldigt försiktig och 

göra sitt bästa 

 

 

KOD 

 

 

 

 

 

Svårt när jag 

inte får 

hjälpa 

 

 

 

 

 

 

 

Försiktig och 

noggrann 

samt göra 

sitt bästa 

 

 

 

UNDER- 

KATEGORI 

 

 

 

 

Jag vill inte 

kränka någon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill behandla 

människor 

med respekt 

 

 

KATEGORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser 

kring att utföra 

munvård 
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3.5 Etiska överväganden 

För att kunna genomföra studien krävdes ett etiskt godkännande av Etikrådet på Oral Hälsa 

ämne vid Karlstads universitet. För att etiskt skydda en individ inom forskning följs fyra 

allmänna huvudkrav.  Informationskravet innebär att de berörda i forskningen skall 

informeras om det aktuella syftet. Konfidentialiteten ska behållas hos deltagarna, inga 

uppgifter ska kunna härledas individuellt. Deltagarna informerades om att studien var 

frivillig samt att det respekterades om deltagaren ansåg att något ej skulle vara med av det 

som sagts under intervjun. Insamlade personliga uppgifter användes endast för forskning. 

Författarna delgav deltagarna den färdiga uppsatsen innan publicering. Samtyckeskravet 

säger att undersökningsdeltagare själva bestämmer över sin medverkan och har rätt att 

avbryta den utan negativa följder. Nyttjandekravet innefattar att insamlade personliga 

uppgifter endast används för forskning. Utöver dessa krav, rekommenderar 

vetenskapsrådet att uppgiftslämnade och andra berörda personer ska få del av etiskt 

känsliga stycken innan publicering, samt informeras om var publiceringen äger rum 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga punkter var styrande ramar i arbetets gång. 
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4 Resultat   

 

Resultatet av analysen delades in i nio kategorier, med underliggande underkategorier. 

Dessa samlades i två domäner, Drivkraft och Hinder (se exempel i Tabell 2). Det hela 

sammanbands i ett tema som lyder Svårt men betydelsefullt. Temat är den röda tråd som 

återkommer i kategori efter kategori.  

 

 

 

Tabell 2 Exempel på resultatets underkategorier, kategorier, domäner, och teman. 

Underkategorier 
 

Ser varje individ 

 

Det beror på  

människan  

 

Ser man människan i 

helheten, 

löser man det mesta 

 

Känns viktigt för det 

påverkar hela 

kroppen. 

 

 

Man kommer för 

nära, 

det  

är integriteten… 

 

Kan upplevas som 

integritets-kränkande 

 

 

Känsla av att tränga 

sig på. 

 

Kan inte tvinga 

någon, känns som 

våld. 

 

Kategorier 
 

 

 

Helhetssyn 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinsk medveten 

 

 

 

 

 

Kränkning 

 

 

 

 

 

 

 

Tvång 

Domäner 

 
 

 

 

 

 

 

Drivkraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinder 

Tema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårt  

men betydelsefullt 
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4.1 Drivkraft 

Till denna domän relateras kategorier som beskriver olika drivkrafter hos 

omvårdnadspersonalen vid deras utförande av munvård på äldre som bor på särskilt 

boende. 

 

4.1.1 Helhetssyn 

Flera av informanterna uttryckte att det var viktigt att ha en helhetssyn i sitt arbete. De såg 

hela individen och förstod att alla människor är olika. Då den inställningen fanns, 

upplevdes det att de flesta munvårdrelaterade situationer gick att lösa. En informant 

relaterade till en vårdtagare med Parkinsons sjukdom. När hon gick in till den personen såg 

hon inte själva sjukdomen som ett hinder. Hon försökte se helheten och fokuserade istället 

på vad den äldre klarade av att göra, snarare än vilka svårigheter sjukdomen medförde. 

Begreppet helhetssyn är något som återkommer ofta i intervjuerna. 

 

”Att se hela individen. Och att veta, liksom se människan i helheten. Som jag sa nyss om 

den här personen som har Parkinson. Jag ser inte hennes Parkinson, jag ser ju hur mycket 

hon klarar. Klarar, liksom hur mycket hon ka klara själv.”(P1) 
 

4.1.2 Medicinsk medvetenhet 

Informanterna uttryckte medvetenhet om varför munvård är viktigt att utföra, och att det 

därför var angeläget att få rent i munnen på de äldre. En uppfattning om att munnen 

påverkar hela kroppen uttrycktes, samt att det var viktigt att få rengöra för att de boende 

inte skulle lida och ha ont. En informant uttryckte hur viktigt det var med munhälsovård 

för att undvika andra sjukdomar, och menade samtidigt att det inte var lätt att utföra det 

ibland, men att det var för deras eget bästa.   

 

”dom ska inta ha ont, dom ska inte ha bakterier i munnen, munnen e viktig för det handlar 

om hela kroppen. Jag menar, den här går ju i munnen från resten av kroppen, och då 

kommer dom att få andra eländen också,”(P4) 

 

4.1.3 Empati 

En uppfattning om att det var viktigt att kunna sätta sig in i andra människors situation när 

munvård utfördes var något som flera av informanterna tog upp. Detta för att få en 

förståelse om hur den äldre kände sig i den specifika situationen. Men att vara empatisk 

och försöka förstå hur det är att vara den som behöver hjälp kunde också medföra att det 

blev jobbigt, eftersom man levde sig in hur den äldre kände sig. Samtidigt uttrycktes att 

man utförde munvården för den äldres skull och att det inte var för att vara elak, utan för 

att hjälpa.  

 

”Man mår, man e människa… Man inbillar sig själv i den här också när man står där, 

tänk om JAG skulle sitta här, tänk om det var min mamma eller pappa som sitter här, 

alltså man inbillar sig själv i den här situationen, men samtidigt man tänker att, det är en 

människa som BEHÖVER min hjälp, jag är här för att hjälpa den här människan”(P4) 

 

4.1.4 Göra sitt bästa 

Flera av informanterna uppgav att även om utförandet av munvård på äldre kunde innebära 

vissa svårigheter, hade de en känsla av att alla i personalen försökte göra sitt bästa. Att 
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försöka så gott man bara kan, även fast det inte är lätt, var en uppfattning de delade. En 

informant berättade att även om hon försökte så gott hon kunde, kanske det inte räckte. Då 

fanns det alltid någon annan i personalen hon kunde be om hjälp och som i sin tur fick 

utföra munvården.  

 

”Så jag försöker så gott jag kan, om det inte går, ber jag min kollega o komma in o 

försöka, o det har gått bra”(P2) 

 

4.1.5 Trygghet 

Trygghet för personalen innebar bland annat att tandhygienisten kom till dem var tredje 

månad, vilket gav en säkerhet i utförandet av munvård. Hen skrev upp det som var viktigt 

att veta och komma ihåg vad gäller munvården på individuellt anpassade lappar och det 

upplevdes bra på flera sätt. Dels fyllde lapparna en funktion som innebar att alla, även de 

som inte var med under tandhygienistens besök, kunde gå tillbaka och läsa vilka eventuella 

ändringar som hade gjorts och vilka rutiner som gällde en specifik person. Dessutom var 

anteckningarna från den uppsökande verksamheten en trygghet på det sättet att personalen 

kunde läsa om de glömt något moment, samt om något behövde inhandlas. 

 

”hon går runt o kollar hur det ser ut, alltså om det behövs, om de behöver mer hjälpmedel, 

alltså tandborstningen, eller behöver nån munskölj eller, dom skriver upp att vi ska köpa, 

eller hur vi ska sköta framöver. Så lämnar dom en sån här gul lapp också. Så vi går efter 

den.”(P2) 

 

En annan trygghet som personalen upplevde var att relationen till tandhygienisten var god. 

De kunde ringa när de så önskade och hygienisten infann sig och hjälpte till. Att det var ett 

bekant ansikte som de kände igen bidrog också det till att de kunde känna lugn och 

trygghet. 

 

4.1.6 Värdefullt 

Ordet ”viktigt” återkommer i intervju efter intervju, det innefattar många olika åsikter och 

känslor. Det kan exempelvis härröra från vikten av att upprätthålla god munhälsa för de 

äldre samt för att undgå smärta och andra sjukdomar. Det kunde även handla om att 

personalen ansåg att de hade ett viktigt och betydelsefullt arbete. 

 

”Inte för våran skull jag menar, för deras hälsans skull  för att dom ska må bra, dom ska 

inta ha ont, dom ska inte ha bakterier i munnen, munnen e viktig för det handlar om hela 

kroppen.”(P4) 

 

4.2 Hinder  

Till denna domän relateras kategorier som beskriver de svårigheter som vårdpersonalen 

kunde uppleva i utförandet av munvård på äldre. 

 

4.2.1 Kränkning 

Samtliga informanter beskrev att det kändes som en kränkning gentemot den äldre i 

munvårdssituationer. Det kunde gälla då vårdtagaren ville sköta sin munhygien på egen 

hand och personalen såg att det inte blev utfört på ett tillfredsställande sätt. När de då ville 

gå in och hjälpa till kunde det kännas som att man kränkte den vårdtagarens integritet. Just 
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benämningen ”integritet” återkom informaterna till då de beskrev vad i situationen som 

kändes kränkande.  

 

”Han ska borsta själv. Man kommer för nära liksom, det är integriteten…”(P3) 

 

En informant berättade att det kunde vara svårt att respektera den äldres integritet och 

självbestämmande och samtidigt kunna ge en god vård. Många äldre har kvar sina egna 

tänder i större utsträckning. Förr upplevdes det enklare i munvårdssituationer då 

personalen kunde ta ur eventuella tandproteser för rengöring. Det medför att man nu som 

personal ska hjälpa till inom ett område som kan vara förenat med stark integritet. 

  

Men med egna tänder, det är lite svårt, eftersom de har skött hela tiden, ibland när dom 

flyttar in, det är väldigt svårt att lämna över till oss, för det är MIN kropp, så lämnar jag 

allt 100 % till dig, att du ska göra det, så det e lite svårt, när man har gjort hela livet 

själv”(P4) 

 

I intervjuerna framkom att det kändes frustrerande att se munvården bli eftersatt och inte 

lyckas få hjälpa till. Om den äldre var dement kunde det vara än svårare att få tillåtelse att 

hjälpa till, samt förklara vikten av rengöring för dem. Det fanns en medvetenhet hos 

informanterna om att låta de äldre behålla de färdigheter de hade och därför låta dem 

borsta själva så mycket som möjligt. Det framkom emellertid att när personalen upptäckte 

att munvården ej blev utförd gick de in och hjälpte till. Ibland sade då den äldre ifrån och 

kunde bli ledsen eller aggressiv. Då upplevde personalen att de kränkte de äldres integritet. 

 

Då får man gå in. Ja. Men det känns ibland lite som att man. Dom säger ifrån, att man. 

Kränker lite och så. Men vad ska man göra? Det är ju för deras eget bästa.(P1) 

 

4.2.2 Tvång 

Några av informanterna beskrev att de fick en känsla av att tränga sig på. Även om de 

visste att munvårdsrutinerna utfördes för personens bästa, kändes det inte bra då de fick 

tvinga sig på.  

 

En informant berättade om situationer där de försökte förklara för en äldre varför de 

behövde få hjälpa till. Det kunde behövas mycket lirkande och övertalning. Men känslan 

av att få lov att tvinga en annan människa återkom samt upplevdes jobbig. 

 

”Vi försöker o prata men vi kan inte tvinga folk, för det är deras vilja liksom det måste gå 

efter deras men, vi försöker o förklara för dom”(P4) 

 

4.2.3 Kommunikation- och samarbetssvårigheter 

Personalen kunde ibland uppleva kommunikations-/samarbetssvårigheter med de äldre som 

ett hinder i munvårdssituationen. Det kunde handla både om svårigheter att få den äldre att 

förstå samt situationer då de vägrade öppna munnen. Ibland kunde 

kommunikationssvårigheter bero på exempelvis sjukdom, som demens, då vissa patienter 

blev aggressiva och skrikiga och inte lät personalen få tillträde till munhålan.  

 

”Hon är ju det var ju lite mer psykiskt och det var dement. Och hon, hos henne var det ju 

väldigt svårt. Hon hade ingen tandprotes men hon hade ju som. Hon hade ju sina egna tänder 

och. Men hon va väldigt aggressiv och skrikig” (P1) 
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5 Diskussion   

 

5.1 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att personalen beskriver sina upplevelser kring att utföra munvård på äldre 

som svårt men också som betydelsefullt, både för de äldre och för personalen. Framförallt 

är det känslan av integritetskränkning som genomgående återkommer i de hinder som 

identifierats i munvårdssituationer. Tack vare personalens empatiska och positiva 

inställning till människan och en trygghet med stödet från tandhygienisten, fanns en 

drivkraft till att vilja finna lösningar till att munvård blev utförd. 

 

5.2 Metoddiskussion  

I denna explorativa studie använde sig författarna av innehållsanalys vid bearbetningen av 

intervjuerna. Denna var passande på grund av att den är välbeprövad, heltäckande och ett 

bra val vid få informanter (Graneheim & Lundmans 2003). Metoden ger även en djupare 

och större förståelse för problemområdet. Hela intervjun återgavs tydligt och även det 

latenta innehållet blev synligt. För att få så rika och spontana beskrivningar som möjligt 

användes, i enlighet med Kvale (2009), inledande frågor av typen ”kan du berätta om” i 

intervjun. Sonderande frågor som ”kan du säga något mer om det” blandades med mer 

specificerade frågor. 

 

En styrka var att författarna genomgående har arbetat tillsammans, vilket varit 

betydelsefullt fram för allt vid kodning och kategorisering av materialet. Studiens 

trovärdighet ökar då citat ur intervjuerna finns med för att styrka resultatet. Enligt Kvale 

(2009) ska citat vara korta och kunna relateras till texten. Det bör finnas en balans mellan 

citat och text. Ytterligare en styrka är att författarna ej kände någon av informanterna sedan 

tidigare vilket hade kunnat färga den analyserande fasen. En medvetenhet fanns att fyra 

informanter var i minsta laget för att kunna generalisera till den totala populationen av 

omvårdnadspersonal, men det är heller inte avsikten med en kvalitativ studie. En etisk 

aspekt att ta hänsyn till, och som kan ha påverkat resultatet, var det faktum att medverkan i 

studien skulle vara helt frivilligt men i detta fall ville personalansvarig, på grund av 

tillgänglighet och schema, välja ut informanterna. Beroende på vilken personal som valdes 

ut, kan det möjligen ha haft betydelse i intervjuerna.  

 

5.3 Resultatdiskussion  

 

5.3.1 Drivkraft 

Munvård ingick i den dagliga omvårdnaden vid detta boende. De hade ett nära samarbete 

med både Folktandvård och Vårdcentral, som låg i anslutning till byggnaden. Anhöriga 

eller kontaktperson ansvarade för att hjälpmedel fanns. Tandhygienisten besökte boendet 

var tredje månad, gav praktiska råd samt lämnade skriftlig information till personal 

angående aktuell vård. Detta var något som uppskattades av informanterna och gjorde att 

de kände trygghet i utförandet av munvård på de äldre. Tryggheten bottnade även i den 

goda kontakt som fanns med tandhygienisten, då de kände att de alltid kunde ringa henne 

om frågor uppstod. Samtliga informanter nämner den så kallade ”gula lappen”, som finns 

hos varje boende. Denna innehåller hygienistens individanpassade råd, vilket kan ses som 

en del av trygghet, uppföljning och stöttning. Munhälsoarbetet stärks på grund av denna 
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kontinuitet. Detta är något som även Forsell och medarbetare (2011) återger i sin studie. 

Tandhygienistens regelbundna utbildning av vårdpersonal resulterar i en förbättring av 

munvård hos de boende. Enligt Nicol och medarbetare (2005) räcker inte enbart teoretisk 

utbildning för att tillgodogöra sig munhälsoutbildning. En kombination med praktiska 

övningar har visat sig vara mest effektivt. Detta upplever informanterna i denna studie att 

de får via tandhygienistens regelbundna besök var tredje månad, där hon både visar 

praktiskt, men även skriver ner råd och anvisningar. I planering och utförande av 

uppsökande verksamhet och munhälsovårdsutbildningar är det något som tandhygienister 

kan utgå ifrån. För att kunna få omvårdnadspersonalen att känna trygghet i 

munvårdssituationen är det av vikt att förstå och inse vad de behöver få hjälp med.  

I resultatet framkom tydligt att det fanns en insikt i att munhälsovård var viktig. Personalen 

uttryckte även förmågan att kunna tänka sig in i situationen att själv behöva bli hjälpt med 

sin munvård. Dessa faktorer bidrog till att de hade en empatisk och positiv attityd gentemot 

själva utförandet av munvård. Wårdh och medarbetare (2012) beskrev i sin studie om 

vårdpersonal och deras attityder. Där framkom att vårdpersonalens egna attityder till 

munhälsa påverkar hur munvården utförs på de äldre. 

 

5.3.2 Hinder 

Till skillnad från Wårdhs (2000) forskning, där tidsbrist och okunskap visade sig vara 

hinder till att utföra munvård, kom denna studie istället fram till att integritetskränkning 

och känslan av att tvinga sig på någon kunde vara faktorer som påverkade situationen. I 

resultatet framkom att informaterna upplevde att det kunde handla om svårigheter att utföra 

en god vård samtidigt som de skulle respektera den äldres självbestämmande och integritet. 

Det är något som även Söderlund & Vernersdotter (2012) delger i sin forskning om 

upplevelser kring munhälsovårdsutförande hos personer med demenssjukdom. 

Omvårdnadspersonal kunde uppleva känslor av skuld och personligt misslyckande ifall 

munvård uteblev. De hade en känsla av maktutövande och kränkning, vilket informanterna 

i föreliggande studie även har uttryckt. I alla intervjuerna fanns en latent undermening att 

samtliga hinder i munvårdssituationer bottnade i att inte vilja kränka integriteten. En 

lösning för att kringgå detta kunde vara att låta den boende borsta själv fast personalen 

visste att det inte blev bra gjort. Känslan av att munvård blev utförd, om än i sämre skick, 

var mer drivande än att tvinga sig på och då kränka dennes integritet. Ett behov av etiskt 

stöd och diskussioner kring svåra situationer kan skönjas av författarna till föreliggande 

studie. Tandhygienister kan vara till hjälp genom att stärka de positiva känslorna 

personalen upplever i arbetet med de äldre. Samtal kring vad som är mest kränkande – att 

tvinga sig på eller att lämna en person med ej utförd munvård, kan exempelvis användas 

som diskussionsämne. Den uppsökande verksamheten ansvarar även för kontinuerlig 

utbildning inom munvård. Författarna i förliggande studie ser att ökad kunskap och positivt 

tänkande kan leda till högre motivation och intresse av att kunna ge en välfungerande 

munvård. 
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6 Konklusion  

 

Att utföra munvård upplevdes som ett betydelsefullt arbete men kunde vara svårt i vissa 

situationer. Det fanns en gemensam känsla av att det var svårt att utföra en god munvård 

och samtidigt respektera den äldres integritet. Samtliga hinder som identifierades bottnade 

i känslan av integritetskränkning. Framtida forskning bör fokusera på vilka faktorer som 

ligger till grund för om munvård fungerar eller inte fungerar. Författarna tycker det vore 

intressant att genomföra ytterligare studier på andra boenden som eventuellt inte har 

samma förutsättningar vad det gäller samarbete med tandvård, kunskap och motivation.  
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