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Innehållsförteckning       

  

Introduktion: Befolkningen i Sverige blir äldre och populationen växer. Ökad ålder innebär risk 

för försämrad allmän hälsa. Oral hälsa påverkar den allmänna hälsan samt livskvalitén. Flertalet 

äldre klarar inte av att utöva tillräckligt god munvård själva och blir beroende av 

omsorgspersonalens hjälp. Tandhälsan hos äldre har förbättrats i Sverige, vilket innebär en 

ökning av restaurerade tänder och avancerad protetik. Med detta har även behovet av munvård 

ökat och likaså kraven på omsorgspersonalen.  

 

Syfte: Att beskriva hur omsorgspersonals kunskaper och attityder till oral hälsa påverkar äldres 

orala hälsa. 

 

Frågeställningar: Vilka kunskaper och attityder beträffande oral hälsa har omsorgspersonal? 

På vilket sätt påverkar kunskaper och attityder bland omsorgspersonal den orala hälsan hos äldre? 

 

Metod: Litteraturstudie 

 

Resultat: Kunskapen hos omsorgspersonal skiljer sig åt. Kunskap ökar efter utbildning men är 

svår att implementera i praktiken. Attityder till den orala hälsan är generellt positiv, ändå visar 

resultaten att utförandet av munvård inte prioriteras. Många tycker att utförandet av munvård är 

obehagligt på grund av motvilja från brukarna. 

 

Konklusion: Omsorgspersonalen behöver ökade kunskaper i hur den orala hälsan påverkar den 

allmänna hälsan och livskvalitén hos de äldre samt vidare praktisk utbildning i utförandet av 

munvård. Munvårdsutbildning kan påverka personalens attityder och beteende kring utförandet 

av munvård.  
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1. INTRODUKTION 

Sverige är ett av de länder i världen som har en starkt förändrad åldersstruktur i 

befolkningen (Statistiska centralbyrån [SCB] 2015).  Medellivslängden har sedan 1990-

talet stegvis ökat hos både kvinnor och män. Enligt beräkningar från demografiska 

rapporten från SCB (2015) kommer åldersgruppen 65 år och äldre att stiga markant och 

uppgå till 2,5 miljoner år 2035 (SCB 2015). Behovet av en väletablerad sammanhållen 

hälso- och sjukvård samt äldreomsorg kommer att öka i samhället. Detta på grund av att 

alltfler äldre drabbas av geriatriska sjukdomar och försämrat hälsotillstånd (Rosén & 

Haglund 2005). Den allmänna hälsan och orala hälsan interagerar med varandra 

(Batchelor 2015). I den äldre befolkningen varierar munstatus och behovet av tandvård 

(Yellowitz & Schneiderman 2014). Åldersgruppen 80 år och äldre löper en klart ökad risk 

för munsjukdomar och besvär på grund av tilltagande fysisk svaghet, multisjuklighet, 

medicinering, demenssjukdomar och tilltagande behov av omsorg (Lewis et al. 2015).  

 

1.1 Teorier kunskaper och attityder  

 

1.1.1 Kunskap 

Vad kunskap är och hur människor ser på kunskap skiljer sig åt från individ till individ 

(Gustavsson 2000). Faktorer som påverkar synen på kunskap är arv, uppväxt, samhälle, 

tro och kultur. Den västerländska kunskapstraditionen har sin begynnelse i den grekiska 

antiken. Gustavsson (2000) har valt att tolka kunskap utifrån Aristoteles filosofi. 

Aristoteles anser att det finns inte enbart en definition om vad kunskap är utan delar in 

den i tre olika kunskapsformer. Episteme (vetande) innebär den vetenskapliga och 

teoretiska kunskapen som innefattar de olika vetenskaperna och vetenskapsteorierna. 

Techne är produktiv kunskap (kunnighet) sammankopplad med hantverk, teknik och 

yrkesutbildningar. Den tredje kunskapsformen är fronesis (klokhet) som innebär etisk 

kunskap, tolkning, förståelse och ett gott omdöme. Dessa tre kunskapsformer används 

inom yrken som har med människor att göra, exempelvis vården (Gustavsson 2000). 

Individens teoretiska kunskap (episteme) omvandlas genom praktisk handling och 

reflektion till praktisk färdighetskunskap (techne). Kunskap och erfarenhet bildar ett tyst 

vetande så kallad ”tyst kunskap” som gör att individen utför det som krävs (fronesis) i 

den aktuella situationen. Genom etiska reflektioner kan handlingsmönster medvetande 

göras och på så vis uppnås en medvetenhet eller kunnande och en etisk färdighet 

(Gustavsson 2000).  

 

En studie (James et al. 2010) forskade kring vilka kunskapsformer, med utgångspunkt 

från episteme, techne och fronesis, som sköterskor använde i sitt arbete på en 

akutavdelning på ett svenskt universitetssjukhus. Resultatet visade att alla tre 

kunskapsformerna användes och genomsyrade alla moment och arbetsuppgifter (James 

et al. 2010). 

 

1.1.2 Attityder 

Attityder är individens inställning till ett visst attitydsobjekt (Fazio 2007). Ett 

attitydsobjekt kan vara personer, föremål, handlingar, grupper eller idéer. Inställningen 

visar en generell utvärdering av människor, grupper eller objekt inom individens sociala 

omvärld. Attityder är viktiga eftersom de påverkar individens världsuppfattning och 

beteende. Attityder kring ett specifikt objekt kan antingen ha en positiv eller en negativ 

benämning. Individens inställning till något speglas av erfarenheter, upplevelser, 
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handlingar och känslor. Inom socialpsykologin förklaras attityder utifrån en modell av 

affektiva, kognitiva och vissa beteendekomponenter (Haddock & Maio 2007). Alla tre 

komponenterna har en avgörande roll för hur en individs attityd uppkommer. Affektiva 

komponenten är grundad på känslor. Hur individen först upplever eller känner inför 

attitydsobjektet kan spela en avgörande roll inför framtiden. Den kognitiva komponenten, 

eller kunskapskomponenten, avser uppfattningar, tankar och kännetecken associerad med 

ett objekt. Inställningen till objektet påverkas både av dess positiva och negativa 

egenskaper. Beteende komponenten är en psykisk representation, och visar våra 

handlingar, både aktuella, dåtida och framtida beteenden kring ett attitydsobjekt. Själva 

utförande av ett beteende påverkar individens inställning och på motsvarande sätt 

inverkar attityder på individens framtida beteende (Haddock & Maio 2007). I praktiken 

visar sig attityder och värderingar i samspelet med andra individer (Gustavsson 2000).  

 

1.2 Åldersfördelningen i Sverige  

Statistiska centralbyrån, SCB, (2015) redovisar att befolkningsstrukturen har påtagligt 

förändrats i Sverige. Då äldres hälsostatus har förbättrats har medellivslängden ökat. Med 

fortsatt förhöjd livslängd medför detta alltfler äldre i befolkningen (SCB 2015). År 2014 

var drygt en miljon av befolkningen mellan 65-74 år. I åldersgruppen 75 – 84 år fanns 

ungefär 600 000 individer, och i åldersgruppen 85-94 år 238 000 individer. Bland 

personer 95 år och äldre fanns en population av cirka 18 500 personer.  År 2014 var 

populationen över 65 år ungefär två miljoner (SCB 2015). 

 

1.3 Äldreomsorg  

I Sverige ansvarar kommunerna genom bestämmelser från socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) över vård och omsorg för äldre.  

Omsorgstjänster erbjuds i form av hemtjänst och hemsjukvård till de brukare inom 

omsorgen som är i behov av hjälp med sin personliga omvårdnad (Statens offentliga 

utredningar [SOU] 2008:51; Tronje Hansson et al. 2013). Med brukare menas individer 

med behov av omsorg (Tronje Hansson et al. 2013). Inom äldreomsorgen används ofta 

begreppet ADL som står för aktiviteter i det dagliga livet. Detta är ett verktyg som 

används för att kunna uppskatta individers funktionsförmåga och behov av assistans med 

olika aktiviteter. ADL-index beskriver brukarens beroende/oberoende för sex 

grundläggande fysiska aktiviteter/funktioner så som födointag, kontinens, förflyttning, 

toalettbesök, på-och avklädning och badning. Hjälpbehovet för individen bedöms därefter 

utifrån graden av funktionsnedsättning (SoS 2014a). 

 

1.4 Boendeformer för äldre i Sverige 

Inom äldreomsorgen i Sverige prioriteras omsorg i det egna hemmet. Kommunen 

anordnar även särskilda boendeformer, så kallade särskilt boende, för vård och omsorg 

till de äldre individer som är i behov av särskilt stöd (SFS 2001:453).  

 

1.4.1 Ordinärt boende 

Ett ordinärt boende innebär att kommunen tillhandahåller omsorg i form av hemtjänst 

med personlig service och omvårdnad i det egna hemmet. Inom hemtjänsten ingår 

praktisk service som handling, städning och matlagning, men även hjälp med personlig 

omvårdnad och hygien beroende på brukarens omsorgsbehov (SoS 2014b). Breitholtz et 

al. (2013) beskriver att äldre med behov av assistans i det egna hemmet kan känna en viss 

oro och stress över av att vara beroende av någon annan person, och därmed riskera att 
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förlora sin autonomi och integritet. De vill kunna klara sig själva så länge som möjligt, 

vilket påverkar hur de ser på den omsorg som erbjuds. Många tar inte emot tillräckligt 

med hjälp eller nöjer sig med alltför liten omsorg och vissa ställer för låga krav (Breitholtz 

et al. 2013).  

 

1.4.2 Särskilt boende 

Särskilt boende, eller särskilda boendeformer, omfattar korttidsboende, gruppboende för 

individer med kognitiv nedsättning eller annan funktionsnedsättning och långtidsboende 

i form av servicehus (SoS 2014b). Flera olika former av särskilda boenden har minskat 

och försvunnit genom åren då omsorgen i det ordinära boendet har eftertraktas mer av 

kommunerna (Hellström & Hallberg 2001; Karlsson et al. 2008). Utvecklingen av 

äldreomsorgen har även blivit påverkad av svagare ekonomi och synsätt på hur äldre 

personer ska tas hand om på bästa sätt. Efterfrågan på platser i särskilda boenden har ökat 

då behovet av vård och omsorg blivit större (Karlsson et al. 2008). Enligt Wilhelmsson et 

al. (2002) hade brukare i särskilda boenden en försämrad hälsoutveckling och förekomst 

av sjuklighet. Det kan även bero på att de som bor i särskilda boenden är betydligt äldre 

än de som bor kvar i egna hemmet och är mer beroende av personlig omsorg (Karlsson et 

al. 2008). 

 

1.5 Äldres allmänna hälsa och geriatriska sjukdomar 

Allmänt har den nutida generationens äldre haft gynnsammare uppväxtförhållanden, 

högre utbildning och bättre materiell standard jämfört med tidigare (SoS 2014). 

Hälsoproblem som upplevs i högre ålder (65 år eller äldre) är smärta, begränsad mobilitet, 

nedsatt syn och hörsel, trötthet samt problem med minnet och yrsel. Antalet kroniskt sjuka 

och multisjuka inom den äldre befolkningen har ökat under det senaste decenniet och 

risken av att drabbas av multisjuklighet ökar med åldern (Salive 2013).  

De vanligaste kroniska sjukdomarna hos äldre är hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 

demenssjukdomar och infektionssjukdomar (Rosén & Haglund 2005; Wilhelmsson et al. 

2002; Qiu et al. 2009).  

 

Hjärt-kärlsjukdomar är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar det kardio-

vaskulära systemet så som hjärtinfarkt, stroke, angina pectoris (kranskärlssjukdom) med 

flera diagnoser. Hjärt-kärlsjukdomar beror till största del på åderförkalkning. Vanliga 

riskfaktorer för att drabbas är ökad ålder och genetik. Men även andra faktorer såsom 

rökning, övervikt, högt blodtryck, rubbning i blodfetterna, stress, diabetes mellitus med 

flera. Det är en multifaktoriell sjukdom där risken att drabbas ökar med antalet 

riskfaktorer (Vasko 2013).   

 

Diabetes Mellitus är en kronisk sjukdom. Det finns två huvudtyper av diabetes, typ 1 och 

typ 2. Typ 1 innebär att bukspottskörtelns förmåga att bilda hormonet insulin saknas. 

Diabetes typ 1 debuterar vanligtvis hos barn, men kan även drabba individer i andra åldrar 

och utvecklas oftast snabbt. Vid typ 2, även kallad åldersdiabetes eftersom den 

förekommer och debuterar i högre åldrar, producerar kroppen inte tillräckligt med insulin. 

Komplikationer finns i form av påverkan på blodkärl och nerver, samt att 

läkningsprocessen är sämre, och vid en svårinställd insulinnivå påverkas detta ytterligare 

(Sonnenschien & Meyle 2015).  
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Demens är ett samlingsnamn för diagnoser, som kan bero på olika sjukdomar och med 

olika symptom. Prevalensen av demenssjukdomar ökar med stigande ålder (Qiu et al. 

2009). Det finns tre olika sjukdomsgrupper och gemensamt är att de påverkar hjärnan. De 

primärdegenerativa sjukdomarna som innebär att cellerna i hjärnan långsamt förtvinar 

och dör, exempelvis Alzheimers, vilket är den vanligaste demenssjukdomen. De 

vaskulära sjukdomarna där blodkärlen påverkas och stryper blodtillförseln till hjärnan, 

som efter en Stroke. Tredje gruppen är sekundära sjukdomar som innebär att man har 

sjukdomar som kan leda till demens så som syfilis, HIV, alkoholmissbruk med flera. 

Demens medför bristande kognitiv förmåga vilket leder till svårigheter att klara av basala 

saker som äta, läsa och skriva (Johnsson 2015). Demens åstadkommer även problem med 

minnet, språksvårighet och personlighetsförändring (Qiu et al. 2009). 

 

1.6 Äldres orala hälsa 

Världshälsoorganisationens [WHO] definition av oral hälsa lyder:  

 
Oral health is essential to general health and quality of life. It is 

a state of being free from mouth and facial pain, oral and throat 

cancer, oral infection and sores, periodontal (gum) disease, tooth 

decay, tooth loss, and other diseases and disorders that limit an 

individual’s capacity in biting, chewing, smiling, speaking, and 

psychosocial, wellbeing (WHO 2012)  

 

Den allmänna hälsan interagerar med den orala hälsan, på samma sätt som det orala 

välbefinnandet har inverkan på livskvalitén (Strömberg et al. 2013). Nedsatt oral hälsa 

hos äldre är ett internationellt växande folkhälsoproblem (Petersen & Yamamoto 2005). 

Den äldre populationen har ett bristfälligt munhälsotillstånd världen över. Prevalensen av 

karieserfarenhet, parodontala sjukdomar, muntorrhet samt orala benigna och maligna 

slemhinneförändringar har ökat globalt (Gil-Montoya et al. 2015). 

  
Försämrad munhälsa i egenskap av orala infektioner har associerats med vissa 

systemsjukdomar (Gil-Montoya et al. 2015). Evidens bedöms finnas för att parodontal 

sjukdom är en oberoende riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar, demens, diabetes och 

lunginfektioner. Vid en parodontal infektion aktiveras en så kallad host response hos 

individen där immunförsvaret reagerar genom inflammationsaktivering mot de 

parodontala patogener. Genom host response kan en intensiv inflammatorisk infektion 

spridas via kroppens blodcirkulation. Detta skulle kunna åstadkomma systemisk 

cirkulationsinflammation, trombocyter och vaskulär bakteriespridning. Demens har på 

likvärdigt sätt kunnat kopplas till parodontit då sjukdomstillstånden påverkas av 

blodkärlens kondition (Gil-Montoya et al. 2015). En studie (Sonnenschien & Meyle 

2015) har visat att diabetiker löper högre risk att drabbas av parodontit, och likaså finns 

ett orsakssamband att parodontit kan påverka blodsockernivåerna hos diabetiker. 

Luftvägsinfektioner och vårdrelaterad lunginflammation kan orsakas av 

bakteriespridning från oral biofilm i munhålan till lungorna. Sambandet mellan bristande 

munhygien och luftvägsinfektioner hos äldre är stor, och utgör en betydande risk för äldre 

då detta kan leda till svårt insjuknande och slutligen dödsfall på grund av 

aspirationspneumoni (Scannapieco et al. 2003). 
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I den svenska befolkningen har den orala hälsan förbättrats under senare årtionden 

(Hugoson et al. 2005). Det har skett en förändring genom en minskad tandlöshet i 

populationen och antalet äldre individer med helprotes har signifikant reducerats. Enligt 

Holmén et al. (2010) studie har individer från tidigare generationer med total tandlöshet 

sämre hälsostatus i ett stort urval av hälsovariabler, såsom fysik hälsa och näringsintag. 

Förutom tuggförmågan har närvaron av tänder hos äldre andra funktioner som att kunna 

uttala sig tydligt och behålla ett bra ansiktsuttryck (Holmén et al. 2010). Allt fler äldre 

behåller sina egna tänder i hög ålder vilket bekräftar att munhälsan i landet har förbättras 

(Hugoson et al. 2005; Strömberg et al. 2013). Med fler individer som bevarar sina tänder 

har förekomsten av restaurerade tänder såsom kronor och broar, partiella proteser och 

implantat ökat. Det bidrar till att behovet av god munvård har ökat bland äldre och 

speciellt bland äldre inom äldreomsorgen (Lewis et al. 2015).  

 

Läkemedelsbehandling är vanligt hos den äldre befolkningen vilket kan påverka 

munhälsan genom att salivproduktionen minskar vilket leder till muntorrhet (Liu et al. 

2012). Saliven är skyddande för slemhinnor och har en antimikrobiell verkan vilket 

gynnar sårläkning och den skyddar även med sin smörjande effekt. Saliven producerar 

dessutom enzymer som främjar smakupplevelser och matsmältningen. Nedsatt 

salivfunktion kan på så sätt ge smakförändringar och munslemhinneskador. Muntorrhet 

påverkar även plackansamlingen då salivens naturliga sköljande effekt minskar vilket ger 

en ökad risk för karies. Äldre drabbas även lättare av stomatit och svampinfektioner då 

torra munslemhinnor har mindre motståndskraft (Liu et al. 2012; Turner & Ship 2007). 

Muntorrhet samt svårighet med tugg- och svalgmotoriken är faktorer som har en stor 

påverkan på kostintaget då lusten att äta kan minska vilket kan leda till undernäring 

(Holmén et al. 2012; Saarela et al. 2014). Den orala hälsan är följaktligen mycket 

betydelsefull för individens livskvalitet och den allmänna hälsan och bör sättas i fokus 

inom äldreomsorgen (Ericsson et al. 2009).   

 

1.7 Nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet 

Målet med tandvården är enligt tandvårdslagen (SFS 1985:125) en god oral hälsa och 

tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Lagen beskriver att personer med särskilt 

behov skall få vård samt att individer med störst behov av tandvård skall ges företräde till 

vård. Tandvårdsförordningen (SFS 1998:1338) möjliggör för de äldre som har 

omfattande omsorgsbehov både i hemmet och särskilt boende, rätten till nödvändig 

tandvård. Förordningen medför även uppsökande verksamhet i form av avgiftsfri 

munhälsobedömning av tandvårdspersonal. En munvårdsutbildning ska även erbjudas till 

omsorgspersonal en gång per år. Nödvändig tandvård erbjuds enligt samma avgiftssystem 

som existerar inom landstingets hälso- och sjukvårdsinrättningar. (SFS 1998: 1338). 

 

1.8 Munhälsobedömning & munbedömning 

 

1.8.1 Munhälsobedömning 

För att kunna upptäcka eventuella munsjukdomar eller besvär i munnen hos 

omsorgsberoende äldre bör en munhälsobedömning genomföras av tandvårdspersonal. 

En munhälsobedömning omfattar inspektion av munslemhinnor, tänder, tandersättningar 

och tunga. Bedömning av behovet av daglig munvård samt en individuell 

munhygieninstruktion till brukaren och omsorgspersonal eller anhörig utfärdas. Behovet 

av nödvändig tandvård skall fastställas och tandvårdskontakt förmedlas. 
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Munhälsobedömning utförs i individens boende, eller i anslutning till boendet, av 

tandvårdspersonal och dokumenteras i munvårdskort och i journal samt är avgiftsfri (SFS 

1985:125; SFS 1998:1338). 

 

1.8.2 Munbedömning 

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg med syfte att förebygga, 

riskbedöma samt förhindra ohälsa i flera olika områden inom äldreomsorgen. Ett av dessa 

områden är munhälsa (Senior alert 2016).  Ett bedömningsinstrument som har prövats 

kliniskt i Sverige och i andra länder och som visats vara reproducerbart är Revised Oral 

Assessment Guide (ROAG) (Andersson et al. 2002; Ribeiro et al. 2014). Genom ROAG 

utförs en munbedömning av omsorgspersonalen, i första hand MAS som framställer 

muntillståndet som friskt eller sjukt. Detta leder till att nödvändiga åtgärder kan 

genomföras samt att uppföljning kan ske regelbundet. Genom ROAG granskas flera 

områden i munnen såsom; läpparna, munslemhinnorna, tandköttet, tungan, tänderna, 

proteser, saliven, sväljning och även rösten. Dessa områden graderas sedan från ett till tre 

där ett är friska förhållanden, två är lätt till måttlig förändring och tre betyder mer 

betydande problem som kräver åtgärd. En beskrivning om hur man ska genomföra 

granskningen framställs även i instrumentet. Denna granskning är viktig för att kunna 

upptäcka eventuella sjukdomar eller besvär som då kan åtgärdas och utvärderas (Paulsson 

et al. 2008; Ribeiro et al. 2014).  

 

1.9 Munvårdsutbildning 

Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för tandhygienistensprofessionen 

och deras roll inom tandvården ingår ett förebyggande och hälsofrämjande arbete samt 

uppsökande verksamhet (SoS 2005; SFS 185:125; SFS 1998:1338). En del av 

tandhygienistens arbetsuppgifter innebär medverkan i att årligen utbilda annan personal 

inom vård och omsorg och öka deras kunskap angående den orala hälsan (SFS 1998:1 

338; SoS 2005). Tandhygienisten och den medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

arbetar tillsammans med för att möjliggöra en samverkan mellan tandvården och 

omsorgen.  Den teoretiska och praktiska utbildningen till omsorgspersonalen genomförs 

oftast vid munhälsobedömningen. Personalen erhåller då för brukaren individanpassande 

munhygieninstruktioner, råd och insatser som behövs för att främja den orala hälsan (SFS 

1998:1338).  

 

1.10 Omsorgspersonalens roll  

Inom samarbetet mellan äldreomsorgen och tandvården har omsorgspersonalen en viktig 

roll. Vid en oral undersökning kan omsorgspersonalen hjälpa tandvårdspersonalen då de 

känner individen och kan agera som kommunikatör om det är något den äldre inte förstår 

eller har svårt att beskriva (Pearson & Chalmers 2004). Det är även omsorgspersonalen 

som har åtkomst till de äldres mun och kan upptäcka behov av tandvård (Tronje Hansson 

et al. 2013). Flertal äldre klarar inte av att utöva tillräcklig god munvård själv och blir 

därför beroende av omsorgspersonalens hjälp (Lewis et al. 2015). Personalens kompetens 

och erfarenhet att utöva munvård är en viktig del vid tillämpningen av munvård både 

teoretiskt och praktiskt (Wårdh et al. 2000). För äldre individer är behovet av munvård 

särskilt relevant då risken att drabbas av orala sjukdomar stiger med åldern på grund av 

ökad sjuklighet, användning av läkemedel och minskad salivsekretion (Batchelor 2015). 

Äldre individer med demens löper ytterligare en förhöjd risk av orala besvär på grund av 

deras motstånd och vägran till munvård (Lewis et al. 2015).   
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2. SYFTE  
Att beskriva hur omsorgspersonals kunskaper och attityder till oral hälsa påverkar äldres 

orala hälsa. 

 

2.1 Frågeställningar 
Vilka kunskaper och attityder beträffande oral hälsa har omsorgspersonal? 

På vilket sätt påverkar kunskaper och attityder bland omsorgspersonal den orala hälsan 

hos äldre? 

 

3. METOD 

3.1 Design  

En litteraturstudie 

 

3.2 Definition av begrepp 

Munvård – omfattar de åtgärder som utförs för att förebygga sjukdomar och besvär i 

munhåla och tänder, som rengöring, vätske- och näringstillförsel samt regelbundna 

munkontroller, av andra än tandvårdspersonal (Tronje Hansson et al. 2013). 

 

I denna litteraturstudie omfattar nursing staff flera olika yrkesgrupper och författarna har 

valt att använda det svenska begreppet omsorgspersonal genomgående i uppsatsen. 

I resultatet har författarna även valt att särskilja legitimerad omsorgspersonal med högre 

utbildning jämfört med övrig omsorgspersonal för att kunna redovisa några studiers 

resultat objektivt. 

I denna litteraturstudie ingår följande definitioner angivna från The National Library of 

Medicine [NLM]: 

  

Caregivers (formal caregivers and informal caregivers) – Persons who provide care to 

those who need supervision or assistance in illness or disability. They may provide the 

care in the home, in a hospital, or in an institution. Although caregivers include trained 

medical, nursing, and other health personnel, the concept also refers to parents, spouses, 

or other family members, friends, members of the clergy, teachers, social workers, fellow 

patients (NLM 2016). 

 

Nurses’ Aides (nursing assistants, nursing auxilliares) – Allied health personnel who 

assist the professional nurse in routine duties (NLM 2016).    

 

Nursing Staff – “Personnel who provide nursing service to patients in an organized 

facility, institution, or agency” (NLM 2016).   

 

Registered Nurses – “Professionals qualified by graduation from an accredited school 

of nursing and by passage of a national licensing examination to practice nursing. They 

provide services to patients requiring assistance in recovering or maintaining their 

physical or mental health” (NLM 2016).  
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3.3 Databaser  
Litteratursökning av vetenskapliga artiklar har skett i databaserna PubMed och CINAHL. 

PubMed innehåller artiklar som berör områden inom medicin, hälsa, odontologi och 

beteendevetenskap (National Center for Biotechnology Information [NCBI] 2015). 

CINAHL innehåller artiklar som omfattar områden inom sjukvård, omvårdnad och andra 

närliggande avdelningar (Ebsco 2015).  

 

3.4 Sökord  
I PubMed användes sökord i form av MeSH termer (Medical Subject Headings) och i 

CINAHL användes Headings. Booleska operatorer OR och AND användes för att bredda 

eller smalna av sökningen. I databasen PubMed användes MeSH termen aged (person i 

åldern 65 – 79 år), och MeSH termen aged, 80 and over, för att utöka åldersspannet. I 

CINAHL användes åldersbegränsningen 65 år och äldre istället för sökordet aged då det 

gav för få sökträffar.  

Sökorden som använts för att hitta lämpliga artiklar var aged, aged, 80 and over, attitude 

to health, education nursing homes, nursing staff, oral health och oral hygiene.  

 

3.5 Urval 

Inklusionskriterier:  

o Peer review artiklar  

o Artiklar publicerade mellan 2006-2016  

o Engelskspråkiga artiklar  

o Artiklar som fanns tillgängliga i fulltext utan kostnad eller kunde beställas 

 

Exklusionskriterier: 

o Review-artiklar  

o Artiklar utan abstract 

o Artiklar innehållande population yngre än 65 år 

 

Urval 1  

Artiklar med titel relevant för studiens syfte och frågeställningar valdes ut, vilket 

resulterade i 98 artiklar, och som sedan utgjorde underlag för ett andra urval. Dubbletter 

redovisas i tabellen inom parentes (Tabell 1). 

Urval 2 

De utvalda 98 artiklarnas abstract lästes igenom varav 40 abstract ansågs vara relevanta 

för studiens syfte och frågeställningar. Dessa 40 artiklar utgjorde underlag för ett tredje 

urval (Tabell 1). 

Urval 3 

Samtliga 40 artiklar lästes i fulltext. Artiklar som bedömdes relevanta för studiens syfte 

och frågeställningar inkluderades för att utgöra underlaget för studiens resultat. Totalt 15 

artiklar (Tabell 1).  
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Tabell 1. Sökord och sökresultat i databaserna PubMed och CINAHL.  

Databas Datum Sökord/ 

Sökordskombinationer 

Antal 

träffar 

Urval 1  

 

Urval 2  Urval 3  

PubMed 2015-11-24 1. Oral health 3062    

 2. Oral hygiene 2490    

 3. Attitude to health 79202    

 4. Education 112713    

 5. Nursing Staff 8574    

 6. Aged 470581    

 7. Aged, 80 and over 184158    

 8. Nursing homes 4650    

 1 OR 2 AND 8 60 21 12 8 

 1 OR 2 AND 4 AND 6 AND 7 160 12 (3) 3 1 

 1 OR 2 AND 5 OR 8 28 0 0 0 

 1 OR 2 AND 3 OR 5 OR 8 39 15 (7) 4 2 

 1 OR 2 AND 3 OR 5 AND 6 

AND 7 

629 37 (10) 16 3 

 Total  85 35 14 

CINAHL 2015-11-25 1. Oral health 3079    

 2. Oral hygiene 2474    

 3. Attitude to health 4678    

 4. Education 4736    

 5. Nursing homes 18301    

 6. Nursing staff 4895    

 1 OR 2 AND 3 AND 5 79 9 (4) 3 1 

 1 OR 2 AND 5 OR 3 AND 4 

AND 6 

32  4 (2) 2 0 

 1 OR 2 AND 5 AND 3 AND 4 0 0 0 0 

 Total  13 5 1 

Siffror angivna inom parentestecken innebär dubbletter.  
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3.6 Kvalitetsbedömning 

En kvalitetsgranskning utfördes av de 15 artiklar som kvarstod från urval 3 med hjälp av 

två granskningsmallar inspirerade av Willman & Stoltz samt Forsberg & Wengström 

(2008). En mall för kvalitativa och en mall för kvantitativa studier (Bilaga 1). Frågorna i 

granskningsmallarna besvarades med ja och nej frågor där 1 poäng gavs för ja och 0 poäng 

vid nej. För bedömningen hög kvalitet krävdes minst 10 poäng av 12 (80 % – 100 %) och 

för medel kvalitet fordrades 9 poäng (70 % – 79 %). Allt under 69 % (8 poäng eller 

mindre) räknades som dålig kvalitet. För kvalitativa studier behövdes minst 8 poäng av 

10 för att bedömas som hög kvalitet (80 – 100 %), och minst 7 poäng (70 % – 80 %) för 

medel kvalitet. Även här räknades 6 poäng eller mindre som dålig kvalitet (≤69 %). 

Endast de artiklar som förvärvade god eller medel kvalitet inkluderades i studien. 

Sammanlagt 15 artiklar, varav 9 kvalitativa och 6 kvantitativa (Bilaga 2). Dessa artiklar 

utgjorde underlag för studiens resultat.   

 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Datainsamling och resultatredovisning har utförts med ett objektivt förhållningssätt. En 

kritisk granskning av de vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för resultatet har 

genomförts med avseende på att de utvalda artiklarna skall ha genomgått en peer reviewed 

samt etiskt granskning. 

 

4. RESULTAT 

Uppsatsens resultat är baserat på 15 vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att både 

kunskaper och attityder kring oral hälsa hos omsorgspersonalen är varierande. Det fanns 

skillnader i personalens kunskap om oral hälsa och munvård. Skillnaderna mellan 

legitimerad omsorgspersonal och övrig omsorgspersonal var signifikant. Personalens 

kunskap kring munvård förbättras efter utbildning men är svår att implementera i 

praktiken. Attityder till den orala hälsan är allmänt positiv hos omsorgspersonalen, dock 

visar resultaten att utförandet av munvård inte prioriteras. Många tycker att utförandet av 

munvård är obehagligt på grund av motvilja från brukarna. 

 

4.1 Kunskaper oral hälsa 

Omsorgspersonalens kunskaper om äldres orala hälsa skilde sig åt mellan legitimerad 

omsorgspersonal och övrig omsorgspersonal (Willumsen et al. 2012; Yoon et al 2012). 

Omsorgspersonalens utbildningsnivå hade en signifikant association med kunskap 

(Willumsen et al. 2012). Legitimerad omsorgspersonal ansåg att de hade tillräckliga 

kunskaper om munvård jämfört med övrig omsorgspersonal. Här var skillnaden 

signifikant. Det fanns även en signifikant skillnad i kunskap mellan legitimerad 

omsorgspersonal och övrig omsorgspersonal avseende munhålans fysiologiska och 

psykosociala funktioner (Willumsen et al. 2011; Wårdh et al. 2012; Garrido et al. 2011). 

 

Legitimerad omsorgspersonal anser att munvård ingår i deras arbetsuppgifter jämfört med 

övrig omsorgspersonal (Yoon et al. 2012; Willumsen et al. 2012). Jablonski et al. (2009) 

studie visade att omsorgspersonal med lägre utbildning hade kunskap om rutiner för 

munvård, som till exempel att det fanns en skriven policy för munvård och att 

tandborstning utförs morgon och kväll. Durgdue & Cocks (2011) studie på en grupp 

legitimerad omsorgspersonal från sex olika vårdhem för äldre i London undersökte 

omsorgspersonalens kunskaper kring oral hälsa hos boende med dysfagi, sväljsvårigheter. 

Resultatet visar att omsorgspersonal har goda kunskaper kring att tandborstning och 
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användandet av tandtråd förhindrar tandköttsjukdomar och att proteser skall avlägsnas på 

natten. Däremot trodde mer än hälften av omsorgspersonalen att det var en naturlig del i 

åldrandet att tappa tänder och visste inte att det till största del berodde på karies och 

parodontala sjukdomar (Durgude & Cocks 2011). 

 

En svensk tvärsnittsstudie av Wårdh et al. (2012) visade att 65 % av 454 omsorgspersonal 

hade fått en formell teoretisk och praktisk utbildning i munvård. Majoriteten, 94 %, av 

omsorgspersonalen hade kunskap om att fluor stärker tänderna, och 70 % visste att plack 

tillsammans med sockerintag orsakar karies. Orsakerna till uppkomsten av gingivit var 

mindre känt (Wårdh et al. 2012). Enligt Durgude & Cocks (2011) hade 11 % kunskap om 

att bristande munhygien var en riskfaktor för gingivit.  

 

 I Yoon et al. (2012) studie hade omsorgspersonalen kunskap om att förlust av aptit, synlig 

plack och matrester samt torra läppar med flera symptom kunde förknippas med 

försämrad munhälsa och att behov av tandvård kunde bli nödvändigt. Garrido et al. (2011) 

studie visar att generellt skiljer kunskapen kring oral hälsa och munvård inte signifikant 

mellan legitimerad omsorgspersonal och övrig omsorgspersonal. Signifikanta 

kunskapsskillnader sågs enbart inom vissa områden. Legitimerad omsorgspersonalen 

hade mer kunskaper kring användandet av en mjuk tandborste och användandet av en 

rundtork vid rengöring. Den övriga omsorgspersonalen hade större kunskaper kring 

avlägsnandet av proteser nattetid och att lägga dem i ett glas vatten under natten. Gruppen 

övrig omsorgspersonal var de som oftast utförde munvården (Garrido et al. 2011). 

 

4.1.1 Brist på kunskap om oral hälsa 

Bristande kunskap är en av faktorerna till att det praktiska utförandet av munvård inte blir 

av eller utförs på korrekt sätt på särskilt boende (Wårdh et al. 2012; Garrido et al. 2011; 

Willumsen et al. 2011; Reis et al. 2010). Studier visar att omsorgspersonal har bristande 

kunskaper i handhavandet av munvård gällande permanenta tänder, proteser, slemhinnor 

och torra munnar. Dharamsi et al. (2009) studie visade att det fanns brist på kunskap inom 

några nyckelområden. En del av omsorgspersonalen, 32 %, visste inte att enbart 

tandborstning var otillräckligt för att ta bort alla bakteriebeläggningar på tänderna. 

Omsorgspersonalen trodde även att tandlossning var en naturlig process i åldrandet 

(Dharamsi et al. 2009; Durgude & Cocks 2011). Det var 72 % som trodde att munvård 

inte kan utföras på medvetslösa personer (Dharamsi et al. 2009). 

 

Av omsorgspersonalen var det 47 % som lät bli eller borstade med försiktighet vid 

blödande tandkött (Wårdh et al. 2012). Det fanns skillnader i utförandet av olika praktiska 

moment inom munvården mellan legitimerad omsorgspersonal och övrig 

omsorgspersonal (Young et al. 2008; Garrido et al. 2011). Faktorer som brist på 

omsorgspersonalens kunskap, prioriteringar inom omsorgsrutiner, och samarbete med 

brukarna var de största hindren för att uppnå en tillräcklig munhygien (Reis et al. 2010; 

Young et al. 2008; Garrido et al. 2011; Durgude & Cocks 2011). 

 

4.1.2 Sambandet mellan oral hälsa, allmänhälsa och livskvalitet 
Omsorgspersonal har inte kunskap om att den allmänna hälsan kan påverkas av den orala 

hälsan i så stor sträckning (Yoon et al. 2012). En studie (Durgude & Cocks 2011) visade 

att det fanns en begränsad kunskap om vad som är medicinska tillstånd i munnen relaterat 

till munhygien som riskfaktor. Det var 11,3 % av omsorgspersonalen som hade kunskap 
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om att bristande munhygien är en riskfaktor för hjärt- kärlkomplikationer och 

lunginflammation (Durgude & Cocks 2011) och omsorgspersonalen förstod inte att 

nedkarierade ”ruttna” tänder, halitosis (dålig andedräkt) och inflammerat tandkött är 

symptom. Vidare i Durgude & Cocks (2011) studie såg de att omsorgspersonalen hade 

väldigt lite kunskaper om vilka läkemedel som kan påverka den orala hälsan. Endast 3,8 

% visste att försämrad oral hälsa var en riskfaktor för lunginflammation. Enligt Reis et 

al. (2010) uppfattade omsorgspersonalen att tandlöshet och skavsår av tandproteser 

orsakade aptitlöshet och matvägran. I en annan studie av Lindqvist et al. (2013) uppgav 

en del av omsorgspersonalen att de har kunskap om att munproblem har en negativ 

inverkan på nutrition, livskvalitet och allmänhälsa samt att det kan leda till dödlighet.  

  

4.1.3 Kunskap efter munvårdsutbildning 

Ett flertal studier (Le et al. 2012; Unfer et al. 2012) har studerat effekten av utbildning i 

munvård för omsorgspersonal på olika boenden. Samtliga studier visar att 

omsorgspersonalens kunskap ökar efter genomförd utbildning. Två andra studier visade 

ingen signifikant skillnad i kunskap mellan omsorgspersonal som deltagit i en 

munvårdsutbildning jämfört med personal som inte deltagit i utbildning (Dharamsi et al. 

2009; Forsell et al. 2010). 

  

Le et al. (2012) studie visade ingen signifikant skillnad i kunskap före intervention och 6 

månader efter intervention med utbildning i munvård mellan interventionsgrupp och 

kontrollgrupp med avseende på personalens ålder eller tidsaspekten av 6 månader.  

Kunskaperna ökade efter intervention i både interventonsgruppen och i kontrollgruppen 

när det gällde att tandlossning inte är en naturlig del av åldrandet och att tandproteser 

behöver rengöras med rengöringsmedel och vatten. Resultaten visar även att trots ökad 

kunskap är det praktiskt svårt att genomföra munvård (Le et al. 2012; Unfer et al. 2012) 

vilket påverkar de äldres orala hälsa. 

 

4.2 Attityder till oral hälsa 

Flera studier visar att omsorgspersonal anser att munhälsan är en viktig del i det allmänna 

välbefinnandet (Jablonski et al. 2009; Lindqvist et al. 2013; Unfer et al. 2011). En 

kvalitativ studie genomförd i Brasilien (Unfer et al. 2011) visade att omsorgspersonalens 

attityder till god oral hälsa var förknippat med om brukarna använde helproteser eller 

hade egna tänder kvar. Sämre munhälsa var förknippat med att brukarna hade gingivit, 

dålig andedräkt eller att det fanns synliga matrester kvar i munnen.  

 

En tvärsnittsstudie (Nitschke et al. 2010) utförd i Tyskland visar att omsorgspersonal 

(55,3 %) tycker att brukarnas orala hälsa är lika viktig som omsorgspersonalens orala 

hälsa. Studien verkställdes i Berlin där undersökningen skedde hos omsorgspersonal i två 

olika fokusgrupper, särskilda boenden samt ordinära boenden. Både legitimerad 

omsorgspersonal samt övrig omsorgspersonal ingick i studien. Från de 320 

omsorgspersonal som deltog uppkom inga negativa attityder kring den orala hälsan. I Reis 

et al. (2010) studie framkom att omsorgspersonalens uppfattning om god oral hälsa är 

detsamma som tillgång till tandläkare och tandvårdsbehandling. Bärandet av proteser och 

tandlöshet var en konsekvens av åldrandet (Reis et al. 2010).  
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4.2.1 Attityder till munvård 

Utförandet av daglig munvård ansågs av omsorgspersonalen som en viktig del av 

omsorgen (Lindqvist et al. 2013; Nitschke et al. 2010; Reis et al. 2010; Wårdh et al. 2012). 

Omsorgspersonalens attityd var att munvård är viktigt för att förebygga orala problem 

(Reis et al. 2010). Jablonski et al. (2009) studie visade att omsorgspersonal hade 

uppfattningen att tandborstning förebygger tandköttsproblem och att proteser bör tas ut 

nattetid. I Wårdh et al. (2012) studie ansåg 89 % av 424 omsorgspersonal att munvård var 

en betydelsefull del av omsorgen. Nästan alla svarade att de utför daglig munvård till en 

eller flera brukare per dag. 

 

I en kanadensisk studie (Yoon et al. 2012) genomfördes intervjuer i tre olika 

fokusgrupper, där en av grupperna var omsorgspersonal. Studien visade att all 

omsorgspersonal betraktade munvård som en grundläggande del av deras arbetsuppgifter. 

Den utmärkande inställningen från omsorgspersonalen var att genomförandet av god 

munhygien och munvård bland de äldre tillhörde allas ansvar. God munhygien bedömdes 

som viktigt för att de äldre skulle kunna bibehålla sin hälsa och sitt näringsintag. 

Omsorgspersonalens attityd var att de själva borde föregå som ett gott exempel när det 

kommer till god munhygien. Omsorgspersonalens motivation till att utföra munvård kom 

från synliga indikationer som matrester, torra läppar, beläggningar på tungan, eller blod i 

saliven. Men den största orsaken till att utöva munvård enligt omsorgspersonalen var 

dålig lukt och andedräkt. Enligt omsorgspersonalen kunde detta påverka brukarens 

sociala status (Yoon et al. 2012).  

 

I flera studier (Forsell et al. 2010; Forsell et al. 2011; Wårdh et al. 2012) uppfattade 

omsorgspersonalen utförandet av munvård som obehagligt och den största orsaken 

berodde på ett upplevt motstånd från brukarna. Willumsen et al. (2012) norska studie 

visade att omsorgspersonalen hade en positiv inställning till munvård, men brukarnas 

motstånd vid utförandet av munvård uppfattades som ett stort problem. Forsell et al. 

(2011) studie visade att 88 % av 74 omsorgspersonal medgav att de alltid eller ofta var 

med om motstånd hos brukarna kring munvård. I studien av Forsell et al. (2010) var 30 

% mindre nöjda med utförandet av daglig munvård och 87 % upplevde att det var otrevligt 

med munvård på grund av att de uppfattade motstånd från brukare. Omsorgspersonalen 

upplevde en viss förbättring i den upplevda motviljan hos brukarna vid utförandet av 

munvården efter en munvårdsutbildning. I Unfer et al. (2010) studie tyckte 

omsorgspersonalen att det krävs tid för munvård och utförandet av munvården fodrar fler 

vårdgivare eller extern personal.  

 

I Dharamsi et al. (2009) studie tyckte 75 % av omsorgspersonalen att en daglig kontroll 

av munhälsan ska utföras. En majoritet av 80 % ansåg att det är viktigt att rengöra proteser 

efter varje måltid och 70 % ansåg att det bör finnas ett munvårdskort vid varje säng. 

Forsell et al. (2011) studie visade att 92 % fann att de hade tillräckligt med tid att utföra 

munvård. Av omsorgspersonalen var det 65 % som uppgav att de inte föredrog någon 

annan syssla framför munvård.   
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4.2.2 Skillnad i attityder till munvård mellan olika utbildningsnivå 

Willumsen et al. (2012) studie visade att signifikant fler omsorgspersonal med högre 

utbildning, 96 %, ansåg att munvård ingår i daglig omsorg jämfört med övrig 

omsorgspersonal, 85-88%, med lägre utbildning. En studie (Garrido et al. 2012) visade 

ingen signifikant skillnad i attityder till munvård mellan omsorgspersonal med högre 

utbildning och lägre utbildad omsorgspersonal. Däremot fanns en signifikant skillnad i 

attityder till munvård bland högre utbildad omsorgspersonal med avseende på 

användandet av mjuk tandborste, rengöring av munnen med våt bomullstork, uttagande 

av proteser nattetid och förvaring i vatten över natten. I studien undersöktes 

omsorgspersonalens copingförmåga i utförandet av munvård i form av intern locus of 

control och extern locus of control samt self-efficacy (tilltro till egen förmåga). Ingen 

signifikant skillnad visades mellan högre utbildad omsorgspersonal och lägre utbildad 

omsorgspersonal i kognitiv copingförmåga när det gällde dimensionerna intern locus of 

control, extern locus of control och self-efficacy med hänseende till munvård bland äldre 

(Garrido et al. 2012). 
 

4.2.3 Praktiska konsekvenser kring attityder 

Nitschke et al. (2010) studie visar att det finns en motsättning mellan hälsofrämjande 

attityder till oral hälsa bland omsorgspersonalen och den egentliga munvård som 

levereras till brukarna. I Lindqvist et al. (2013) studie tyckte omsorgspersonalen att en 

förbättring behövdes när det gäller utförandet av munvård bland äldre. De upplevde att 

tandborstning tog den mesta tiden i anspråk av alla omsorgsuppgifter och utfördes därför 

inte alltid. I Wårdh et al. (2012) studie uppgav 60 % av omsorgspersonalen att 

tandborstning var en besvärlig syssla. Flera studier (Unfer et al. 2011; Yoon et al. 2012) 

visade att majoriteten av omsorgspersonal upplevde att andra omsorgssysslor 

konkurrerade med munvården. Vissa av omsorgspersonalen prioriterade dessa framför 

munvården. Forsell et al. (2011) studie visade att av 73 omsorgspersonal svarade 30 % 

att de inte alltid var nöjda med resultatet av munvården.  

I Unfer et al. (2011) studie ansåg en del av omsorgspersonalen att brukarnas orala hälsa 

skulle vara bättre omhändertagen av någon professionell inom tandvården istället för av 

dem själva.  

 

Genomförandet av munvård bedömdes även svårt på grund av känslan av att göra intrång 

samt rädslan av att kränka någons integritet då munnen är en känslig del av kroppen 

(Forsell et al. 2011; Lindkvist et al. 2013; Unfer et al. 2011). Omsorgspersonalen ansåg 

däremot att det var lättare och mindre kränkande att rengöra de äldres proteser än att 

borsta tänderna på dem som hade sina egna tänder kvar (Yoon et al. 2011). I Reis et al. 

(2010) studie informerade deltagande omsorgspersonal om att munvården inte gjordes 

om brukarna nekade den. I Wårdh et al. (2012) studie tyckte 77 % av 454 

omsorgspersonal att brukarna borde själva säga till när de behövde hjälp med sin 

munvård. 

 

5. DISKUSSION  
Resultatet av föreliggande litteraturstudie visar att det finns en viss skillnad mellan 

legitimerad omsorgspersonal och övrig omsorgspersonal (Dharamsi et al. 2009; Durgude 

& Cocks 2011; Wårdh et al. 2012; Garrido et al. 2011; Willumsen et al. 2011; Reis et al. 

2010). Omsorgspersonal har en del kunskap om oral hälsa men sämre kunskap om hur 

den påverkar den allmänna hälsan (Yoon et al 2011; Durgude & Cocks 2011). Efter 
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genomförd munvårdsutbildning ökar kunskapen men är svår att implementera i praktiken 

(Le et al. 2012; Unfer et al. 2012). Det finns skillnader i attityder bland omsorgspersonal. 

I flera studier ansåg personalen att god munhygien är en väsentlig del av omsorgen 

(Lindqvist et al. 2013; Nitschke et al. 2010; Reis et al. 2010; Wårdh et al. 2012). Dock 

tyckte många att själva utförandet var obehagligt. Största orsaken till att obehag 

upplevdes var upplevd motvilja från brukarna (Forsell et al. 2010; Forsell et al. 2011; 

Wårdh et al. 2012).  

 

5.1 Resultatdiskussion 
En åldrande befolkning i samhället kräver en väl fungerande vård och omsorg med 

välutbildad personal inom både geriatrik och oral hälsa (Rosén & Haglund 2005; Gil-

Montoya 2015). Omsorgspersonalen har en viktig roll med att förebygga skador och 

främja hälsa och oral hälsa (SFS 1982:763; SFS 185:125).  Personalens kunskaper och 

kompetens är en viktig aspekt med avseende på kvalitén av omsorgen (Gustavsson 2000; 

James 2010; Wårdh et al. 2000). Föreliggande studie visar att det fanns skillnader i 

personalens kunskap om oral hälsa och munvård. Orsaker till detta kan finnas i de olika 

kunskapsformerna episteme (vetande), techne (kunnighet) och fronesis (klokhet) (James 

et al 2010). Resultatet tyder på att omsorgspersonalen behöver mer kontinuerlig 

munvårdsutbildning för att de ska få ökad kunskap och förståelse, samt förändrad 

inställning till oral hälsa och utförandet av munvård. 

 

5.1.1 Kunskaper 

Kunskaper kring karies finns hos en majoritet av omsorgspersonalen oavsett formell 

utbildning i munvård, däremot råder bristande kunskap kring gingivit och andra orala 

sjukdomar. Det finns skillnader hos omsorgspersonal i praktiskt utförande av munvård 

och svårigheter att utföra munvård (Wårdh et al. 2011;Willumsen et al. 2012; Unfer et al. 

2012; Reis et al. 2010; Yoon et al. 2011). Konsekvenserna av detta blir att de äldre löper 

en högre risk av att drabbas av munsjukdomar eller besvär samt att deras allmänna hälsa 

och livskvalité kan påverkas negativt.  

 

Många av studierna visar samma resultat, att efter utbildning så ökar kunskaperna hos 

omsorgspersonalen, oavsett om studien är utförd i Brasilien (Unfer et al. 2012), Skottland 

(Young et al. 2008), Kanada (Le et al. 2012), eller i Sverige (Forsell et al. 2010). Genom 

utbildning så ökar omsorgspersonalens kunskaper, men omsorgspersonalen har svårt att 

implementera kunskapen i praktiken. Resultaten kan speglas i Gustavsson (2000) filosofi 

och i James et al. (2010) studie kring olika kunskapsformer. Enligt föregående studier 

ökar omsorgspersonalens episteme genom teoretisk utbildning, men det finns svårigheter 

att tillämpa det praktiska utförandet, techne. Fronesis kommer med erfarenhet och genom 

ett samband mellan episteme och techne (Gustavsson 2000; James et al 2010).  

 

Resultatet skapar funderingar om munvårdsutbildningarna har gett tillräcklig teoretisk 

förståelse för att kunna tillämpas i praktiken. Kunskapens duration efter utbildning är 

ytterligare en fundering. Tandvårdens insats behöver möjligtvis utvecklas till att vara mer 

delaktig än vad den är idag för att kunna öka kunskaperna hos omsorgspersonalen. 
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5.1.2 Attityder 
I föreliggande studies resultat framkommer det att attityder är lika viktiga som kunskap 

kring munhälsa och munvård. Då beteendet kring munvården påverkas av attityden och 

är betydande för att utförandet ska bli möjlig. Flera studier visar att även om 

omsorgspersonalen anser att äldres munhälsa är viktig så prioriteras ändå inte utförandet 

av munvården (Forsell et al. 2010; Lindkvist et al. 2013; Reis et al. 2010; Unfer et al. 

2012; Yoon et al. 2012; Wårdh et al. 2012).  

 

Omsorgspersonalen tyckte att de äldres munhälsa skulle vara bättre omhändertagen av 

någon annan profession som har mer kompetens än av dem själva (Unfer et al. 2012). 

Detta påvisar en nedvärderande attityd kring deras egen förmåga till att utföra adekvat 

munvård. Det visar även hur omsorgspersonalen ser kring ansvaret av utförandet av 

munvård. Omsorgspersonalen har en avsaknad känsla av self-efficacy samt intern locus 

of control och istället en stärkt tro på extern locus of control. Den sociala inlärningsteorin 

och self-efficacy kan kopplas ihop med den kognitiva attitydskomponenten då individers 

beteende påverkas av erfarenheter och av att se vad andra gör och spegla det. Stark self-

efficacy innebär stärkt självkänsla och tro på förmågan att påverka framgången. 

Likvärdigt verkar intern locus of control på det sätt att individens eget beteende och 

kapacitet inverkar på resultatet. I extern locus of control tror individen att resultatet 

kommer av andra faktorer än individuella färdigheter eller beteende (Hollister & Anema 

2004). Dessa teorier kan hjälpa i avseende med samarbetet mellan omsorgspersonalen 

och tandvården vid utvecklingen av utbildningsprogram. Något som skulle kunna 

framställas genom att basera på individens tro på förmågan att kunna påverka resultatet.  

 

Flertalet studier (Nitschke et al. 2010; Unfer et al. 2011) jämförde hur 

omsorgspersonalens egen inställning och värdering till sin munhälsa respektive hur de 

uppfattade de äldres munhälsa. Det har visats sig finnas en koppling mellan hur 

omsorgspersonalen uppskattar sin egen munhälsa och hur de ser på de äldres hälsa. I Yoon 

et al. (2012) studie berättade omsorgspersonalen att deras motivation till att utföra 

munvård kom från omsorgspersonalens egna värderingar. Likaså i Unfer et al. (2011) 

studie uppkom att omsorgspersonalen jämförde deras munhygienvanor med brukarnas. 

 

I Sverige arbetar omsorgspersonalen under hälso-och sjukvårdslagen där alla har rätt till 

god och säker vård. Det är även kommunernas ansvar under socialtjänstlagen att se till att 

enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Rätten till uppsökande verksamhet, 

tandvårdsinsatser och nödvändig tandvård regleras i tandvårdslagen och tandvårds-

förordningen. Dessa skall finnas tillgängliga för dem som behöver omfattande 

vårdinsatser. Det är vårdgivarens ansvar att munvård utförs som en del av omsorgen (SFS 

1982:763; SFS 1985:125; SFS 1998:1338; SFS 2001:453).  

 

Dock är orala hälsoproblem vanliga hos den äldre populationen inom äldreomsorgen 

(Lewis et al. 2015; Wårdh et al. 2000). Omsorgspersonalens kompetens och erfarenhet 

att utöva munvård är en viktig del vid tillämpningen av munvård både teoretiskt och 

praktiskt (Wårdh et al. 2000). Efter munvårdsutbildningen som utfördes i Forsell et al. 

(2010) studie ansåg omsorgspersonalen att den upplevda oviljan från brukarna minskade 

vilket tyder på att ökad kunskap kan förändra personalens attityder och möjligtvis 

beteende. 



  

17 
 

I flertalet studier har andra hinder för att genomföra munvård på äldre iakttagits utöver 

kunskapsbrist och motstridiga attityder. Dessa är brist på tid, personal, hjälpmedel och 

motstånd från brukarna att få utföra munvård (Forsell et al. 2011; Wårdh et al. 2012; 

Willumsen et al. 2012; Unfer et al. 2012; Reis et al. 2010). Detta är något som måste tas 

i hänsyn till vid övervägandet kring omsorgspersonalens förmåga att utföra munvård.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes är en litteraturstudie och litteratursökningen genomfördes med 

MeSH-termer och Headings adekvata för syftet och frågeställningarna. Databaserna 

PubMed och CINAHL utsågs för att de båda har en inriktning inom medicin, omvårdnad 

och vårdkunskap. PubMed har dessutom en inriktning inom odontologi. Dessa två 

databaser bildar ett bra underlag för att finna svar på studiens syfte och frågeställningar. 

Att litteratursökningen är utförd med sökordstermer avsedda för just dessa databaser 

innebär att artiklarna omfattar de ämnesområden som är avsedda för syftet. Huruvida 

andra sökord eller sökordskombinationer hade kunnat resultera i andra artiklar är något 

som kan ha påverkat studiens resultat. Databassökningen genomfördes endast utav en av 

författarna vilket kan ha påverkat resultatet i antal utvalda artiklar, samt kvaliteten av 

artiklar. Urvalet av artiklar skedde i tre steg, första valet baserades på artiklarnas titel, 

andra genom abstract och tredje i full text. Genom valet av urvalsprocessen kan även 

relevanta artiklar ha missats i det första urvalet, då titeln möjligtvis inte motsvarade 

artikelns innehåll som kunde ha varit lämplig för studien. Urvalet var baserat på enbart 

artiklar tillgängliga i fulltext vilket även kan ha påverkat resultatet av kvalitén av utvalda 

artiklar. Årsbegränsningen av sökningen utökades från fem till tio år med anledning av 

att för få artiklar med god kvalité erhölls vid första sökningen. En styrka i studien var att 

artiklarna som slutligen valdes ut har granskades av båda författarna med stöd av 

granskningsmallarna inspirerade av Willman & Stoltz samt Forsberg & Wengström 

(2008), se bilaga 1. Kvalitetsgraden på artiklarna bedömdes som god eller medelgod 

vilket även stärker kvalitén i studien. Granskningen av artiklarna har skett utan 

författarnas egna värderingar eller åsikter. Resultat av relevans till studiens syfte och 

frågeställningar har redovisats sanningsenligt. 

 

Av 15 studier som ingår i resultatet har 9 studier kvalitativ ansats vilket innebär att 

resultatet visar enskilda personer och gruppers åsikter, tankar och upplevelser. Tre av de 

kvalitativa studierna har föregåtts av intervention i munvård före intervjuerna (Forsell et 

al. 2010; Forsell et al. 2011; Dharamsi et al. 2009). Det går inte att överföra slutsatserna 

på en större befolkning. Däremot kan man utifrån redovisade resultat få en insikt i 

omsorgspersonalens kunskaper och attityder till oral hälsa och ha i åtanke vid planering 

av framtida munvårdsutbildningar. 

 

 

6. KONKLUSION 

Omsorgspersonalen behöver ökade kunskaper i hur den orala hälsan påverkar den 

allmänna hälsan och livskvalitén hos de äldre. Vidare krävs praktisk utbildning i 

utförandet av munvård. Attityder till att utföra munvård är till största delen positiv hos 

omsorgspersonal men det råder brister i själva utförandet. Munvårdsutbildning kan 

påverka omsorgspersonalens attityder och beteende kring utförandet av munvård. 

 

 



  

18 
 

7. REFERENSER  
*Resultatartiklar 

 

Andersson, P., Hallberg, I.R. & Renvert, S. (2002). Inter-rater reliability of an oral 

assessment guide for elderly patients residing in a rehabilitation ward. Special Care in 

Dentistry, 22 (5), 181-6. 

 

Batchelor, P. (2015). The changing epidemiology of oral diseases in the elderly, their 

growing importance for care and how they can be managed. Age and Ageing, 44, (6), 

1064-70. doi: 10.1093/ageing/afv148. 

 

Breitholtz, A., Snellman, I. & Fagerberg, I. (2013). Older people’s dependence on 

caregivers’ help in their own homes and their lived experiences of their opportunity to 

make independent decisions. International Journal of Older People Nursing, 8 (2), 139-

48. doi: 10.1111/j.1748-3743.2012.00338.x. 

 

*Dharamsi, S., Jivani, K., Dean, C. & Wyatt, C. (2009). Oral care for frail elders: 

knowledge, attitudes and practices of long-term care staff. Journal of Dental Education, 

73 (5), 581-8. 

 

*Durgude, Y. & Cocks, N. (2011). Nurses' knowledge of the provision of oral care for 

patients with dysphagia. British Journal of Community Nursing, 16 (12), 604-10.  

Ebsco (2015) CINAHL Database. Tillgänglig: https://health.ebsco.com/products/the-

cinahl-database [2015-11-25]. 

 

Ericsson I., Aronsson, K., Cedersund, E., Hugoson, A., Jonsson, M. & Gerdin, E.W. 

(2009). The meaning of oral health-related quality of life for elderly persons with 

dementia. Acta Odontologica Scandinavica, 67 (4), 212-21. doi: 

10.1080/00016350902855296. 

 

Fazio R.H. (2007) Attitudes as Object-Evaluation Associations of Varying Strength. 

Social Cognition, 25 (5), 603-637. 

 

*Forsell, M., Kullberg, E., Hoogstraate, J., Herbst, B., Johansson, O. & Sjögren, P. 

(2010). A Survey of Attitudes and Perceptions Toward Oral Hygiene Among Staff at a 

Geriatric Nursing Home. Geriatric Nursing, 31 (6), 435–440. doi: 

10.1016/j.gerinurse.2010.08.011. 

 

*Forsell, M., Sjögren, P., Kullberg, E., Johansson, O., Wedel, P., Herbst, B. & 

Hoogstraate, J. (2011). Attitudes and perceptions towards oral hygiene tasks among 

geriatric nursing home staff. International Journal of Dental Hygiene, 9 (3), 199-203. 

doi: 10.1111/j.1601-5037.2010.00477.x. 

 

*Garrido-Urrutia C., Romo-Ormazábal F., Espinoza-Santander I., & Medics-Salvo D. 

(2012). Oral health practices and beliefs among caregivers of the dependent elderly. 

Gerodontology, 29 (2), e742-7. doi: 10.1111/j.1741-2358.2011.00553.x. 

 



  

19 
 

Gil-Montoya J.A., de Mello, A.L., Barrios, R., Gonzalez-Moles, M.A & Bravo, M. 

(2015). Oral health in the elderly patient and its impact on general well-being: a 

nonsystematic review. Clinical Interventions in Aging, 11 (10), 461-7. doi: 

10.2147/CIA.S54630. 

 

Gustavsson, B. (2000) Kunskapsfilosofi-Tre kunskapsformer i historisk belysning. Fälth 

& Hässler: Smedjebacken. 

 

Haddock, G. & R. Maio, G.R. (2007) Attitudes. (red.) Baumeister, R.F. & Vohs, K.D. 

Encyclopedia of Social Psychology. Thousand Oaks. Sage Publications, Inc. s. 68-69. 

 

Hellström, Y. & Hallberg, I.R. (2001). Perspectives of elderly people receiving home help 

on health, care and quality of life. Health and Social Care in the Community, 9 (2), 61–

71. 

 

Hollister, C.M. & Anema, M.G. (2004) Health Behavior Models and Oral Health: A 

Review. Journal of Dental Hygiene, 78 (3), 6. 

 

Holmén, A., Strömberg, E., Hagman-Gustafsson, M.L., Wårdh, I. & Gabre, P. (2012). 

Oral status in home-dwelling elderly dependent on moderate or substantial supportive 

care for daily living: prevalence of edentulous subjects, caries and periodontal disease. 

Gerodontology, 29 (2), 503-11. doi: 10.1111/j.1741-2358.2011.00507.x. 

 

Hugoson, A., Koch G., Gothberg, C., Helkimo, A.N., Lundin, S-Å., Norderyd O., Sjödin, 

B. & Sondell, K. (2005). Oral health of individuals aged 3-80 years in Jönköping, Sweden 

during 30 years (1973-2003). II. Review of clinical and radiographic findings. Swedish 

Dental Journal, 29 (4), 139-55. 

 

*Jablonski, R.A., Munro, C.L., Grap, M.J., Schubert, C.M., Ligon, M. & Spigelmyer, P. 

(2009). Mouth care in nursing homes: knowledge, beliefs, and practices of nursing 

assistants. Geriatric Nursing, 30 (2), 99-107. doi: 10.1016/j.gerinurse.2008.06.010. 

 

James I., Andershed, B., Gustavsson, B. & Ternestedt, B.M. (2010). Knowledge 

constructions in nursing practice: understanding and integrating different forms of 

knowledge. Qualitative Health Research, 20 (11), 1500-18. doi: 

10.1177/1049732310374042. 

 

Johnsson, M. (2015) Cognitive impairment and its consequences in everyday life. 

International Psychogeriatrics/IPA.,. 27 (6), 949-58. doi: 10.1017/S1041610215000058. 

 

Karlsson, S., Edberg, A.K., Westergren, A. & Hallberg, I.R. (2008). Functional ability 

and health complaints among older people with a combination of public and informal care 

vs. public care only. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22 (1), 136-48. doi: 

10.1111/j.1471-6712.2007.00549.x. 

 

*Le, P., Dempster, L., Limeback, H. & Locker, D. (2012). Improving residents' oral 

health through staff education in nursing home. Special care in dentistry, 32 (6), 242-50. 

doi: 10.1111/j.1754-4505.2012.00279.x. 



  

20 
 

 

Lewis, A., Wallace, J., Deutsch, A. & King, P. (2015). Improving the oral health of frail 

and functionally dependent elderly. Australian Dental Journal, 60 (1), 95-105. doi: 

10.1111/adj.12288. 

 

*Lindqvist, L., Seleskog, B., Wårdh, I. & von Bültzingslöwen, I. (2013). Oral care 

perspectives of professionals in nursing homes for the elderly. International Journal of 

Dental Hygiene, 1 (4), 298-305. doi: 10.1111/idh.12016. 

 

Liu, B., Dion, M.R., Jurasic, M.M., Gibson, G. & Jones, J.A. (2012). Xerostomia and 

salivary hypofunction in vulnerable elders: prevalence and etiology. Oral Surgery, Oral 

Medicine, Oral Pathology & Oral Radiology, 114 (1), 52-60. doi: 

10.1016/j.oooo.2011.11.014.  

 

National Center for Biotechnology Information [NCBI] (2015) PubMed. Tillgänglig: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed [2015-11-25]. 

 

*Nitschke, I., Majdani, M., Sobotta, B.A., Reiber, T. & Hopfenmüller, W. (2010). Dental 

care of frail older people and those caring for them.  Journal of Clinical Nursing, (13-14), 

1882-90. doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.02996.x. 

 

Paulsson, G., Wårdh, I., Andersson P. & Ohrn, K. (2008). Comparison of oral health 

assessments between nursing staff and patients on medical wards. European Journal of 

Cancer Care, 17 (1), 49-55. doi: 10.1111/j.1365-2354.2007.00802.x. 

 

Pearson, A. & Chalmers, J. (2004) Oral hygiene care for adults with dementia in 

residential aged care facilities. International Journal of Evidence-Based Healthcare, 2 

(3), 65-113. 

 

Petersen, P.E. & Yamamoto, T. (2005). Improving the oral health of older people: the 

approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dentistry and Oral 

Epidemiology, 33 (2), 81-92. 

 

Qiu, C., Kivipelto, M. & von Strauss, E. (2009). Epidemiology of Alzheimer’s disease: 

occurrence, determinants, and strategies toward intervention. Dialogues in Clinical 

Neuroscience, 11 (2), 111-28. 

 

*Reis, S.C., Marcelo, V.C., da Silva, E.T. & Leles, C.R. (2010). Oral health of 

institutionalised elderly: a qualitative study of health caregivers’ perceptions in Brazil. 

Gerodontology, 28 (1), 69-75. doi: 10.1111/j.1741-2358.2010.00366.x. 

 

Ribeiro, M.T., Ferreira, R.C., Vargas, A.M. & Ferreira, E.F. (2014). Validity and 

reproducibility of the revised oral assessment guide applied by community health 

workers. Gerodontology, 31 (2), 101-10. doi: 10.1111/ger.12014. 

 

Rosén, M. & Haglund, H. (2005). From healthy survivors to sick survivors – implications 

for the twenty-first century. Scandinavian Journal of Public Health, 33 (2), 151-5. 

 



  

21 
 

Saarela, R.K.T., Soini, H., Hiltunen, K., Muurinen, S., Suominen, M. & Pitkala, K. 

(2014). Dentition status, malnutrition and morality among older service housing 

residents. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 18 (1), 34-8. doi: 10.1007/s12603. 

 

Salive, M.E. (2013). Multimorbidity in older adults. Epidemiologic Review, 13 (35), 75-

83. doi: 10.1093/epirev/mxs009. 

 

Scannapieco, F.A., Bush, R.B. & Paju, S. (2003). Associations between periodontal 

disease and risk for nosocomial bacterial pneumonia and chronic obstructive pulmonary 

disease. A systematic review. Annals of Periodontology/ The American Academy of 

Periodontology, 8 (1), 54–69. 

 

Senior Alert (2016). Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. [Elektronisk] 

Tillgänglig: http://plus.rjl.se/senioralert [2016-03-16]. 

 

SFS 1982:763. Hälso-och sjukvårdslag. Stockholm: Justitiedepartementet. Tillgänglig: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--

och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ [2015-11-25]. 

 

SFS 2001:453 Socialtjänstlag. Stockholm: Justitiedepartementet. Tillgänglig: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/ [2015-

11-25]. 

 

SFS 1985:125 Tandvårdslag. Stockholm: Justitiedepartementet. Tillgänglig: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Tandvardslag-1985125_sfs-1985-125/ [2015-

11-25]. 

 

SFS 1998:1338 Tandvårdsförordning. Stockholm: Justitiedepartementet. Tillgänglig: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Tandvardsforordning-19981338_sfs-1998-

1338/ [2015-11-25]. 

 

Socialstyrelsen [SOS] (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad tandhygienist. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig: 

http://www.tandhygienistforening.se/media/150904/kompetensbeskrivning_for_tandhyg

ienist.pdf [2015-11-24]. 

 

Socialstyrelsen [SoS] (2014a) Katz ADL index. Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig: 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/k

atzadl-index [2016-03-17]. 

 

Socialstyrelsen [SoS] (2014b) Öppna jämförelser 2014. Folkhälsa. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-12-3 

[2015-11-24]. 

 



  

22 
 

Sonnenschien, S.K. & Meyle, J. (2015) Local inflammatory reactions in patients with 

diabetes and periodontics. Periodontology 2000, 69 (1), 221-54. doi: 10.1111/prd.12089. 

 

SOU 2008:51. Värdigt liv i äldreomsorgen. Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/62/88/0c31a755.pdf [2015-11-25]. 

 

Statistiska centralbyrån [SCB] (2015). Sveriges framtida befolkning 2015–2060. 

Stockholm. Tillgänglig: http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=24552 [2016-01-

04]. 

 

The National Library of Medicine [NLM]. (2016). Tillgänglig: 

https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html [2016-03-04]. 

 

Tronje Hansson, L., Gahnberg, L., Hägglin, C. & Odebo, L. (2013). Skör och äldre- vad 

händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort 

omvårdnadsbehov. Göteborg: FoU i väst. Tillgänglig: 

http://www.grkom.se/download/18.4983be97143069d25acc0/1387469966381/2013_va

d_hander_med_tander.pdf [2015-11-25]. 

 

Turner, M.D. & Ship, J.A. (2007). Dry mouth and its effects on the oral health of elderly 

people. Journal of American Dental Association (1939). 138 Suppl: 15S-20S. 

 

*Unfer, B., Braun, K.O., Ferreira, A.C., Ruat, G.R. & Batista, A.K. (2012). Challenges 

and barriers to quality oral care as perceived by caregivers in long-stay institutions in 

Brazil. Gerodontology, 29 (2), e324-30. doi: 10.1111/j.1741-2358.2011.00475.x. 

 

Vasko, P. (2013) Hjärt-kärlsjukdomar. Medicinboken. (red) Grefberg, N. (2013). Liber 

AB: Stockholm. s.70-162. 

 

Wilhelmson, K., Allebeck, P. & Steen, B. (2002). Improved health among 70-year olds: 

Comparison of health indicators in three different birth cohorts. Aging Clinical and 

Experimental Research, 14 (5), 361-70. 

 

*Willumsen, T., Karlsen, L., Naess, R. & Bjørntvedt, S. (2012). Are the barriers to good 

oral hygiene in nursing homes within the nurses or the patients? Gerodontology, 29 (2), 

e748-55. doi: 10.1111/j.1741-2358.2011.00554.x. 

 

World Health Organization (2012). Media center- Oral Health. Tillgänglig: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/en/ [2016-01-02]. 

 

Wårdh, I., Hallberg, L.R., Berggren, U., Andersson, L. & Sörensen, S. (2000). Oral health 

care - a low priority in nursing. In-depth interviews with nursing staff. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 14 (2), 137–142. 

 

*Wårdh, I., Jonsson, M. & Wikström, M. (2012). Attitudes to and knowledge about oral 

health care among nursing home personnel--an area in need of improvement. 

Gerodontology, 29 (2), e787-92. doi: 10.1111/j.1741-2358.2011.00562.x. 



  

23 
 

 

Yellowitz J.A. & Schneiderman M.T. (2014). Elder's oral health crisis. The Journal of 

Evidence-Based Dental Practice, 14, 191-200. doi: 10.1016/j.jebdp.2014.04.011. 

 

*Yoon, M.N. & Steele, C.M. (2012). Health care professionals' perspectives on oral care 

for long-term care residents: nursing staff, speech-language pathologists and dental 

hygienists. Gerodontology, 29 (2), e525-35. doi: 10.1111/j.1741-2358.2011.00513.x. 

 

* Young, B.C., Murray, C.A. & Thomson, J. (2008). Care home staff knowledge of oral 

care compared to best practice: a West of Scotland pilot study. British Dental Journal, 

205 (8), E15. doi:10.1038/sj.bdj.2008.894.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

24 
 

 

Bilaga 1: Granskningsmallar  

  



  

25 
 

  



  

26 
 

Bilaga 2: Tabell för resultatartiklar 

Författare, Titel, 

Kvalitet 

 

Syfte Urval Metod Resultat 

Dharamasi et 

al.(2009) Oral 

Care for Frail 

Elders: 

Knowledge, 

Attitudes and 

Practices of Long-

Term Care Staff 

 

(God) 

 

Att undersöka hur ett 

utbildningsprogram i 

tandvård för äldre 

påverkar 

kunskapsnivån hos 

omsorgspersonal samt 

vilka faktorer/hinder 

som bidrar till att 

munvården ej 

genomförs.  

26 deltagare. Kvalitativ studie Det fanns områden där 

personalen saknade 

kunskap. De boende 

som gjorde motstånd 

fick sämre munvård, 

tid och 

arbetsbelastning var 

också faktorer som 

bidrog till att munvård 

ej blev av.  

Durgude et al. 

(2009) Nurses’ 

knowledge of the 

provision of 

oral care for 

patients with 

dysphagia 

 

(God) 

Att undersöka  

tillhandahållande och 

anpassning av 

munhygien hos 

patienter med dysfagi 

på vårdhem. 

53 

sjuksköterskor 

Kvalitativ, 

enkätstudie 

Sjuksköterskorna hade 

begränsad kunskap om 

kopplingen mellan 

dysfagi, munhygien 

och lunginflammation.  

Studien visade att 

nuvarande 

munhygienrutinerna 

kunde sätta patienter 

som har dysfagi i risk 

att utveckla 

lunginflammation. 

Forsell et al. 

(2010)  

 

A Survey of 

Attitudes and 

Perceptions 

Toward Oral 

Hygiene Among 

Staff at a Geriatric 

Nursing Home  

 

(Medel) 

Att undersöka 

attityder och 

uppfattningar kring 

munhygien bland 

personal på särskilt 

boende. Samt testa 

effekten av en 

undervisning i 

munhygien 

Omsorgspersonal 

på ett 

äldreboende i 

Stockholm 

regionen valdes 

ut. Totalt var det 

42 st som 

medverkade. 

Kvantitativ, 

frågeformulär med 

slutna frågor. 

Innan utbildningen 

ansåg  

personalen på 

äldreboendet att 

munhygiensuppgifter 

kändes obehagligt, 

främsta skälet  

uppfattades vara 

motståndet från de 

boende.  

Forsell et al. 

(2011)  

 

Attitudes and 

perceptions 

towards oral 

hygiene tasks 

among geriatric 

nursing home staff 

 

(God) 

Att bedöma attityder 
och uppfattningar 
mot 
munhygiensuppgifter 
bland vårdpersonal, 
innan 
och efter en 
munhygiensutbildning 

Omsorgspersonal 

på ett 

äldreboende i 

Stockholm 

regionen valdes 

ut. Totalt 

medverkade 105 

st. 

Kvantitativ studie.  

Enkät delades ut till 

omsorgspersonalen. 

Omsorgspersonalen 

upplevde 

munvårdsuppgifter 

som obehagligt och 

mötte ofta motstånd 

från brukarna. Den 

upplevda oviljan från 

brukarna minskade 

efter 

munvårdsutbildningen.  

Garrido et al. 

(2012) 

 

Oral health 

practices and 

beliefs among 

caregivers of the 

dependent elderly 

 

(God) 

Att jämföra formella 

och informella 

vårdgivares 

munvårdsvanor och 

munhälsouppfattning 

vid omhändertagandet 

av svårt 

omsorgsberoende 

äldre 

21 formella 

vårdgivare från 

ett låntidsboende 

och 18 

informella 

vårdgivare från 

hemsjukvården 

valdes ut.. 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie 

Signifikanta skillnader 

observerades mellan 

formella och 

informella vårdgivares 

prestationer av 

vissa 

munvårdsförfaranden. 

Det fanns dock inga 

signifikanta skillnader 

kring uppfattningen 

om den orala hälsan 

mellan formella och 

informella vårdgivare. 
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Jablonski et al. 

(2009) 

 

Mouth care in 

nursing homes: 

knowledge, 

beliefs, and 

practices of 

nursing assistants 

 

(God) 

Att undersöka 

personalens kunskap 

och uppfattning om 

hur de utövar 

munvård till sköra 

äldre på vårdhem. 

Detta undersöktes 

med avsikt att 

utveckla ett 

utbildningsprogram 

för omsorgspersonal 

106 

omsorgspersonal 

svarade på en 

19-frågors enkät. 

Kvalitativ, 

enkätstudie 

Personalen 

rapporterade 

tillfredsställande 

kunskap om 

de uppgifter som är 

förknippade med att 

tillhandahålla 

munvård.  

 

 

Le et al. (2012)   

 

Improving 

residents' oral 

health through 

staff education in 

nursing home 

 

(God) 

 

Att bedömda effekten 

av en 

munhygiensutbildning 

bland anställda på 

särskilda boenden för 

att förbättra den orala 

hälsan hos brukarna 

29 st. personal I 

en kontroll grupp 

och 47 st. 

personal i en 

studiegrupp. 

Kvantitativ, 

Interventionsstudie 

med en studiegrupp 

och en 

kontrollgrupp 

 

Bland personalen som 

fått 

munhygiensutbildning 

visade kunskapstestet 

efter att kunskapen 

statistiskt signifikant 

ökat. Vid 6 månaders 

undersökning visades 

en minskning av 

brukarnas PI men inte 

GI. 
Lindqvist et al. 

(2013)  

 

Oral care 

perspectives of 

professionals in 

nursing homes for 

the elderly 

 

(God) 

Att undersöka vad 

anställda med olika 

ansvarsområden på 

särskilda boenden 

anser som viktiga 

aspekter för en 

välfungerande daglig 

munvård. 

 

23 anställda från 

tre kommuner i 

regionen 

Värmland, 

intervjuades  

 

Kvalitatitv, 

intervjustudie med 

öppna frågor  

 

  

 

Från insamlad data 

framkom en 

helhetsbild av att 

munhygien hade en 

obetydlig roll i 

omvårdnaden. Genom 

att arbeta med 

befintliga strukturer 

och förtydliga ansvar 

och utveckling finns 

möjlighet att förbättra 

munvården.  

Nitschke et al. 

(2010) Dental care 

of frail older 

people and those 

caring for them 

 

(God) 

Beskriva frekvensen 

av tandvårdsbesök för 

personal och brukare 

samt kontrastera dem 

med vilka attityder 

omsorgspersonalen 

för sköra äldre har 

gentemot oral hälsa. 

320 personal och 

172 boende på 

olika vårdhem 

samt inom 

hemvården. 

Kvalitativ studie Omsorgspersonalen 

(55,3 %) lägger 

samma vikt vid sin 

egen orala hälsa som 

för de boende. Det 

skiljer sig markant åt i 

tandvårdsbesök för 

personalen och de 

boende. 

Reis et al. (2010)  

 

Oral health of 

institutionalised 

elderly: a 

qualitative study 

of health 

caregivers’ 

perceptions in 

Brazil. 

 

(God) 

Att kvalitativt 

undersöka vårdgivares 

uppfattningar om 

munhälsovård och 

faktorer som påverkar 

deras arbete 

10 anställda på 

ett statligt 

långtidsboende 

valdes ut 

Kvalitatitv,  

Intervju- och 

observationsstudie  

 

 

Munvården till de 

äldre upplevdes som 

en börda av 

vårdgivarna. 

Vårdgivarnas brist på 

kunskap och deras 

negativa uppfattningar 

förstärker behovet av 

utbildning av personal 

kring orala 

hälsofrågor.  

Unfer et al.(2010)  

 

Challenges and 

barriers to quality 

oral care as 

perceived by 

caregivers in long-

stay institutions in 

Brazil       (God) 

Att undersöka 

omsorgspersonalens 

kunskap och rutiner 

kring oral hälsa hos de 

boende på 

äldreboenden i en stad 

i Brasilien, samt deras 

egen bedömning av de 

äldres orala hälsa. 

26 st. 

omsorgspersonal 

på olika 

äldreboenden. 

Kvalitativ studie Resultaten visade 

motsägelser mellan 

kunskap och utförande 

av munvård. 

Omsorgspersonalens 

egen inställning till 

tandvård kunde 

påverka vården de gav 

de äldre. 



  

28 
 

Willumsen et al. 

(2012)  

 

Are the barriers to 

good oral hygiene 

in nursing homes 

within the nurses 

or the patients? 

 

 

(God) 

Att utforska 

munhygienen på 

äldreboende samt 

omsorgspersonalens 

egen utvärdering om 

vad som kan göras för 

att förbättra den orala 

hälsan. 

494 

omsorgspersonal 

och 358 boende. 

Kvantitativ studie Mer än 40 % av 

brukarna hade 

oacceptabel 

munhygien. 80 % av 

personalen ansåg att 

munhygien var viktigt. 

97 % hade erfarenhet 

av motstånd från de 

boende. Kunskapen 

hos personalen skiljde 

sig åt. 

Wårdh et al. 

(2011)  

 

Attitudes to and 

knowledge about 

oral health care 

among nursing 

home personnel- 

an area in need of 

improvement. 

 

(Medel) 

Att undersöka 

omsorgspersonalens 

kunskap och attityder 

kring oral hälsa hos 

äldre på särskilt 

boende efter att 

tandvårdsförordningen 

infördes 1999. 

454 

omsorgspersonal 

från olika 

äldreboende. 

Kvalitativ studie Personalen (89 %) 

tyckte att oral hälsa 

ingick i god 

omvårdnad. Svaren 

tyder dock på problem 

med utförandet av 

munvård. 35 % 

uppgav att de hade 

ingen formell 

utbildning i oral hälsa. 

Yoon et al. (2012)  

 

Health care 

professionals´ 

perspectives on 

oral care for long-

term care 

residents: Nursing 

staff, speech-

language 

pathologists and 

dental hygienists 

 

(God) 

Att utforska 

perspektiv kring 

omvårdnad av oral 

hälsa av 

omsorgspersonal, 

tandhygienister m.fl. 

på långvårdsboende 

samt hur deras 

perspektiv påverkar 

utförandet av 

munvård. 

6 st 

omsorgspersonal 

med olika 

utbildning, 6 

talpedagoger TP, 

4 tandhygienister 

TH, 6 

enhetschefer EC 

och 6 

socialpersonal 

SP deltog i 

studien.  

Kvalitativ studie Sociala faktorer 

påverkade 

omsorgspersonalen att 

utföra munvård medan 

faktorer relaterade till 

generell hälsa och 

konsekvenserna av 

dålig munhygien 

motiverade TH och 

TP. 

Young et al. 

(2008)  

 

Care home staff 

knowledge of oral 

care compared to 

best practice: a 

West of Scotland 

Pilot Study 

 

(God) 

Att titta på kunskapen 

av oral hälsa hos 

omsorgspersonalen på 

boende för äldre i 

beroende av omsorg 

och om kunskapen 

stämmer överens med 

riktlinjerna för 

Skottland. 

109 

omsorgspersonal 

från 28 olika 

äldreboende i 

Skottland. 

Kvalitativ studie Endast 57 % av chefer 

49 % av sköterskorna 

hade fått utbildning i 

munvård. Bristande 

kunskap om hur man 

tar hand om betandade 

klienter, muntorrhet 

och mucosa 

upptäcktes. Efter 

utbildning hade 

kunskapen i munvård 

ökat med 45 %. 

 


