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Abstract
Syftet med denna studie var att beskriva munstatus, nutritionsstatus, kognitionstatus, antal läkemedel,
ålder, kön och boendeform hos äldre patienter vid inskrivning på en ortopedavdelning i Kristianstad.
Studien utfördes som en tvärsnittstudie, med data inhämtad från en då pågående studie på
Kristianstads Centralsjukhus.
Resultatet påvisade en bristande munhygien hos deltagarna. Studiens slutsats är att det finns en
utbredd munhälsoproblematik hos en grupp inom den äldre befolkningen och att fortsatt forskning
krävs för att identifiera orsakssamband och utveckla ett hälsofrämjande arbetssätt.
Nyckelord: Äldre-äldre, yngre-äldre, ROAG, munstatus
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1. Introduktion
1.1 Hälsa
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt
och socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp (WHO 1948).

1.2 Äldres allmänna hälsa
Definitionen av en äldre person varierar mellan olika samhällen. Vanligtvis räknas en person
som äldre när denne är över 60 år. Inom flertalet industriländer används däremot 65 år som
en gräns, då pensionsåldern uppnåtts (Förenta Nationerna 2007). Inom grupperingen äldre
finns begreppen yngre-äldre, vilket syftar till personer mellan 65–85 samt äldre-äldre, vilket
innebär personer över 85 år (Marengoni et al. 2008).

År 2005 var 21 % av befolkningen i industrialiserade länder (Europeiska Unionen, Island,
Norge, Schweiz, Japan, USA, Kanada, Australien, Nya Zealand) 60 år eller äldre, jämfört
med 8% i utvecklingsländer. Positiv utveckling inom nutrition, medicin, sjukvård och
utbildning har möjliggjort för populationen att leva längre. Denna utveckling ställer större
krav på boendesituation, sysselsättning, vård och samhällsekonomi, genom att en åldrande
befolkning också innebär en ökning av funktionshinder och kroniska sjukdomar (Förenta
Nationerna 2007), särskilt då det framförallt är efter 80 års ålder som nedsatt hälsa är vanligt
förekommande (Socialstyrelsen 2014 a).

Vanliga kroniska sjukdomar hos äldre är hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, demens
samt hypertoni, artrit och astma (Rizzuto et al. 2017; van Veel 1996). Kvinnor har en högre
förekomst av endokrina sjukdomar samt sjukdomar som påverkar muskler och skelett. Män
är överrepresenterade i urologiska sjukdomar (Rizzuto et al. 2017).

1.2.1 Läkemedel
De läkemedel som används av den äldre populationen varierar beroende på hälsostatus och
sjukdomar (Tamblyn et al. 1996). Individer äldre än 75 år använder i genomsnitt fem olika
läkemedel. Multisjuka och äldre i särskilt boende brukar i genomsnitt tio läkemedel
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(Socialstyrelsen 2014a). För behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar är betablockerare
vanligt, en substans som bland annat behandlar högt blodtryck och kärlkramp (Krum et al.
2006). Läkemedel mot kardiovaskulära sjukdomar, psykofarmaka samt NSAID-preparat, är
vanliga hos äldre. NSAID-preparat innebär smärtstillande och inflammationshämmande
läkemedel (Tamblyn et al. 1996). NSAID-preparat används exempelvis vid kronisk artrit och
vid tillstånd med smärtande och inflammerad mjukvävnad (Malmquist 2017). Psykofarmaka
är en term som innefattar läkemedel som har effekt på den psykologiska funktionen. De kan
exempelvis användas mot depression och ångest eller ha en lugnande effekt
(Nationalencyklopedin 2017).

Det är vanligt att det sker förändringar i äldres medicinering efter sjukhusvistelser. En
amerikansk studie fann att hos äldre patienter inskrivna på sjukhus skedde det en förändring i
medicineringen hos 38%. Ungefär hälften av dessa förändringar var att antalet läkemedel
eller dosen på ett tidigare läkemedel ökades, resterande förändringar var avslutande av
läkemedlet eller byte till annat läkemedel av samma typ. Denna studie fann även att de
patienter som efter utskrivning bodde på ett korttidsboende eller särskilt boende efter
sjukhusvistelsen hade fler förändringar i sin medicinering vid utskrivningstillfället (Mansur et
al. 2008).

Ett högt intag av läkemedel definieras som intag av >5 läkemedel (Haider et al. 2009). Ett
högt antal läkemedel ökar risken för interaktioner dem emellan, vilket kan ändra läkemedlets
verkan och effekt. Risken för interaktioner är högre hos äldre än övriga åldersgrupper då de
ofta använder ett flertal läkemedel (Mallet et al. 2007). Gnjidic et al. (2012) fann en
korrelation mellan intag av ett högt antal läkemedel och skörhet, dödlighet samt fallolyckor.

1.2.2 Skörhet
Termen skörhet används för att beskriva flera olika tillstånd hos äldre som gör att personen

kan ha en generell funktionsnedsättning eller nedsättning av den kognitiva förmågan. Sådana
nedsättningar

kan

vara

trötthet,

nedsatt

greppförmåga,

nedsatt

fysisk

förmåga,

självrapporterad dålig uthållighet samt låg energinivå. Detta gör att individer som ingår i
gruppen sköra äldre har en ökad risk för att bli inlagd på vårdavdelning och har en mer utsatt
situation i samhället då de är mer beroende av hjälp i det dagliga livet (Fried et al. 2001;
Lally & Crome 2007).
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Skörhet förekommer oftare hos kvinnor än män, vilket kan bero på att kvinnor har lägre
kroppsmassa och sämre generell styrka än jämnåriga män (Fried et al. 2001).

1.2.3 Äldres boendeformer
Cirka 70% av de äldre med flest sjukdomar som har ett omfattande behov av sjukvård och
omsorg (Socialstyrelsen 2011). Hos äldre som bor själva är det dubbelt så vanligt med
hemtjänst eller hemsjukvård än hos de som bor tillsammans med någon. Stigande ålder ökar
behovet av hjälp i hemmet, liksom tillstånd som demens, svårighet att gå och depression.
Goda sociala kontakter minskar behovet av särskilt boende men stigande ålder ökar
sannolikheten att bo på särskilt boende med 9% per år (Larsson et al. 2006).

Under 2013 hade 23,2% av äldre över 80 år beviljad hemtjänst i sitt boende. Ytterligare
12,9% bodde i särskilt boende och 1,2% hade tillgång till korttidsboende. Av de personer
som flyttade till särskilt boende hade två tredjedelar tillgång till hemtjänst innan flytt. En
tredjedel hade inte behov av hemtjänst innan flytt, men hade tagit del av andra insatser,
exempelvis korttidsboende eller hemsjukvård (Socialstyrelsen 2013).

1.2.4 Kognition
Åldrande är relaterat till en minskad kognitiv funktion som även kan ge en påverkan på
individens livskvalitet (Hoogendam et al. 2014). Kognitiv nedsättning kan uppstå på grund av
hög ålder i kombination med multisjukdom. För att den kognitiva nedsättningen ska kunna
klassas som demens måste den vara sänkt från tidigare nivå, uttalad och påverka individens
sociala liv (Socialstyrelsen 2016).

Demenssjukdom är en typ av nedsättning i den kognitiva förmågan som är relaterad till
sjukdom i hjärnan. Det finns flera olika demenssjukdomar, de vanligaste är Alzheimers
sjukdom, vaskulär demens, Lewykroppsdemens och frontotemporal demenssjukdom
(Socialstyrelsen 2016).

Ökande ålder är sammanlänkad med en ökad risk för demens. År 2011 var prevalensen
37,2% för demens hos de över 85 år i en svensk population (Mathillas et al. 2011). Enligt
Socialstyrelsen (2016) har åtta procent av 65-åringar och äldre, samt nästan 50% av de som är
90 år eller äldre en demenssjukdom. Äldre-äldre har en högre förekomst av kognitiva
sjukdomar, såsom demens, i jämförelse med de yngre-äldre. De kognitiva sjukdomarna är
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också mer vanligt förekommande hos kvinnor (Marengoni et al. 2008). Enligt Boyle et al.
(2007) finns det ett samband mellan en mild kognitiv nedsättning, som är ett förstadium till
Alzheimers sjukdom och skörhet. Också en varaktig mild kognitiv störning hade ett samband
med sköra äldre och samma studie visade att skörhet påskyndade förloppet av den kognitiva
störningen. Studien visade även en korrelation mellan bland annat episodiskt minne,
arbetsminne, uppfattningsförmåga och sköra äldre.

Nedsatt kognitiv funktion och förvirringstillstånd, exempelvis till följd av lugnande
medicinering eller olika stadier av demens, är en riskfaktor för frakturer (Socialstyrelsen
2013). Ytterligare en kognitiv riskfaktor är delirium. Tillståndet är ett vanligt neuropatiskt
syndrom som främst drabbar sköra äldre. Tillståndet förekommer ofta postoperativt,
exempelvis efter en akut höftoperation, men kan också triggas igång av annan påverkan
såsom smärtstillande eller lugnande läkemedel. Det finns alltid en bakomliggande orsak,
exempelvis somatisk sjukdom eller alkoholabstinens. Symtom kan yttra sig som förvirring,
desorientering, hallucinationer och svårighet att fokusera (Milisen et al. 2001).

1.2.5 Frakturer i nedre extremiteterna
Förekomsten av höftfrakturer har ökat på grund av befolkningens stigande ålder och är den
vanligaste orsaken till funktionshinder och olycksrelaterad död (Parker & Johansen 2006).
Risken för frakturer är störst under vintertid på grund av is, snö och halka. Främst fraktureras
höft och ankel (Bischoff-Ferrari et al. 2007).

Bergström et al. (2008) fann att i gruppen 65–69 år uppstod ca 30% av alla frakturer i de
nedre extremiteterna, det vill säga höftledsfrakturer, ankelfrakturer och fotfrakturer. Hos
personer från 90 år och äldre är förekomsten av dessa frakturer över 50%. Den vanligaste
orsaken till frakturer hos individer över 65 år är fall från under 1 meters höjd (Bergström et
al. 2008). Frakturer är vanligast hos kvinnor över 80 år (Keene et al. 1993). Hos kvinnor
spelar genetiken en roll i funktionshinder som följd av frakturer. Risken att drabbas dubbleras
för kvinnor vars mödrar har en historik av höftledsfrakturer. Enligt Cummings et al. (1995) är
risken särskilt signifikant om kvinnans mor frakturerade höften före 80 års ålder.
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1.3 Nutrition
En god kost skall innehålla essentiella mineraler och vitaminer, gynnsamma fetter,
antioxidanter samt goda kolhydrater, exempelvis från rotfrukter. Denna kost kännetecknas av
rikligt med grönsaker, frukter, bär, nötter och frön. I kosten ingår också kolhydrater från
fullkornsprodukter, protein från fisk och skaldjur samt fetter som baseras på vegetabilier,
exempelvis olja. Detta kostmönster benämns också som ”medelhavskost” och är, i jämförelse
med en kosthållning av västerländsk typ, associerad till lägre risk för de flesta kroniska
sjukdomar (Nordiska Näringsrekommendationer 2012).

Den västerländska kosthållningen kännetecknas av en hög konsumtion av processat kött, rött
kött och livsmedel med hög energitäthet, det vill säga produkter med låg halt av essentiella
näringsämnen och hög halt av tillsatt socker och fett. Denna kosthållning är kopplad till
negativa hälsoeffekter och kroniska sjukdomar, exempelvis tjock- och ändtarmscancer, typ 2diabetes, fetma, kranskärlssjukdom samt högt blodtryck (Nordiska Näringsrekommendationer
2012).

1.3.1 Nutritionsbehov hos äldre
Äldre individer har ett större behov av vissa näringsämnen än den yngre befolkningen. Ett
exempel på detta är protein, där ett otillräckligt intag kan leda till förlust av muskelmassa och
till följd av detta ge en ökad risk för benskörhet. Därmed ökar också risken för nedsatt
mobilitet, fallolyckor, frakturer, och död (Bauer et al. 2013). Behovet av protein ökar med
åldern då individen måste kompensera för åldersrelaterade förändringar i kroppen,
exempelvis en lägre metabolism. Ett större intag av protein krävs också om patienten lider av
inflammatoriska sjukdomar eller genomgår operation (Bauer et al. 2013).

D-vitamin är ett ämne som är viktigt för att bibehålla hälsa hos äldre. Vitamin D har en
positiv effekt på balans, koordination och reaktionstid, vilket kan minska risken för fall
(Dhesi et al. 2004). Vitaminet kan minska risken för benskörhet och osteomalaci
(uppmjukning av ben) (Nordiska Näringsrekommendationerna 2012).

1.3.2 Body Mass Index
Body Mass Index (BMI) är ett instrument som med hjälp av patientens längd och vikt räknar
ut ett värde för personens totala fettmassa. Detta värde används sedan för att klassificera
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patienter som underviktig, normalviktig, överviktig eller med fetma (National Institute of
Health 1998), se figur 1.

BMI

<18,5

18,5 - 24,9

25,0 - 29,9

30,0 - 34,9

35,0 - 39,9

Nutritionsstatus

Underviktig

Normalviktig

Överviktig

Fetma klass I

Fetma klass II

Figur 1: Klassificering av BMI (National Insitute of Health 1998)

Hos äldre är ett lågt BMI starkare associerat till mortalitet än ett högt BMI. Anledningen till
detta är att övervikt kan vara skyddande för en åldrande befolkning, genom att övervikten ger
tillgång till ett reservlager av näring. Undervikt är i sin tur kopplat till malnutrition, det vill
säga undernäring, benskörhet och fallolyckor (Heiat et al. 2001). En person klassas som
underviktig när denne har gått ner 10–15% av sin vikt under 6 månader, alternativt om BMI
ligger under 18,5 (Braga et al. 2009). Undernäring kan bero på nedsatt aptit, försämrad
förmåga att uppta nutrienter samt depression (Allard et al. 2016). Malnutrition innebär också
att äldre individer kräver längre tid för att återhämta sig från sjukdom, drabbas av fler
komplikationer samt oftare läggs in på vårdavdelningar än de individer som har en god
nutrition (Bauer et al. 2013).

1.4 Oral hälsa
Oral hälsa definieras av World Dental Federation som ett mångfacetterat tillstånd som
innefattar en rad funktioner såsom att prata, le och tugga. Det innefattar också att kunna
uppvisa en rad olika ansiktsuttryck utan upplevelse av obehag eller smärta (World Dental
Federation 2016).

1.4.1 Äldres orala hälsa
Många äldre har kvar sina egna tänder, samtidigt förekommer också många olika protetiska
konstruktioner, exempelvis broar, kronor, implantat och tandproteser (Saunders & Friedman
2007). En studie av Norderyd et al (2015) visade att äldre har kvar fler tänder högre upp i
ålder, i en jämförelse mellan medelvärde från 1983 bland 60–80-åringar och medelvärde år
2015 för samma åldersgrupper.
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Ett annat vanligt förekommande tillstånd hos äldre är muntorrhet, vilket kan bidra till
sväljsvårigheter och obehag (Saunders & Friedman 2007). Också kariesförekomst är vanlig
hos äldre (Heegaard et al. 2011). Äldre med motoriska svårigheter har minskad förmåga att
själv sköta sin orala hygien. Detta kan leda till infektioner i munhålan som i sin tur kan leda
till smärta, blödningar och tandförluster (Socialstyrelsen 2014b).
1.4.1.1 Tandförluster och protetik

Tandförluster som innebär att kvarvarande tänder inte har motsatt ocklusal kontakt kan ge
individen svårigheter att tugga och svälja. Detta kan i sin tur påverka aptiten och leda till
nutritionsproblematik (Hildebrandt et al. 1997).
Förekomsten av implantatkonstruktioner har ökat hos äldre i Sverige. En studie fann att i
grupperna 60–80 år var fem av 251 individer tandlösa, 14 personer hade avtagbara proteser
och nio personer hade helprotes i en käke. Samma studie fann att implantatkonstruktioner har
ökat hos gruppen tandlösa under en tioårsperiod, mellan 2003–2013, från en individ till tre
individer. Hos individer med kvarvarande tänder hade förekomsten av konstruktioner ökat
från åtta till 24 individer (Norderyd et al. 2015).

Individer med avtagbara proteser har en större risk för olika slemhinneförändringar än de
utan proteser. Dessa förändringar kan exempelvis vara candida, stomatit och skavsår.
Orsaken är vanligtvis bristande proteshygien samt proteser med dålig passform (Jainkittivong
et al. 2002).
1.4.1.2 Karies

Karies är en multifaktoriell sjukdom som uppstår genom samverkan mellan genetik,
medicinskt tillstånd och vanor. Riskfaktorer inkluderar hög plackförekomst, socker- och
kolhydratrik kost, låg tillförsel av fluor, bristande munhygien och ett högt antal kariogena
bakterier. Hos äldre är vanliga riskfaktorer förändringar i salivation, buffringskapacitet och
försämrad motorik. Försämrad motorik kan förhindra en adekvat munhygienrutin där plack
inte borstas bort och där fluortandkräm inte exponeras i hela munhålan (Yildiz et al. 2016).
Hos äldre som bor på boende är karies en vanlig oral sjukdom, där det finns ett samband
mellan grad av funktionsnedsättning och ett ökat antal obehandlade kariesangrepp (Silva et
al. 2014). Om karies fortlöper utan behandling ökar behovet av fyllningar, endodontisk
behandling, kronor och broar. Risken för tandlöshet ökar också (Norderyd et al. 2015).
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Kronkaries och rotkaries är vanligt förekommande hos äldre. Prevalensen av rotkaries
minskar hos boende som har besökt tandvården inom 12 månader (Silva et al. 2014). Antalet
karierade tandytor och rotytor ökar med stigande ålder, samtidigt är antalet tidigare
restaurerade tänder färre hos de äldre-äldre (Heegaard et al. 2011). Norderyd et al (2015) fann
att antalet restaurerade tänder minskat i åldrarna 60–80 år. Samtidigt angavs procentantalet
karies- och fyllningsfria individer mellan 60–80 år vara 0-8% år 2013.
1.4.1.3 Gingivit och parodontit
Gingivit är den mildaste formen av parodontal sjukdom och drabbar 50–90% av vuxna
individer världen över. Tillståndet orsakas av bakterieansamling vid gingivan, vilket orsakar
en inflammation i tandköttet. Tillståndet är reversibelt med hjälp av en god munhygienrutin
(Pihlstrom et al. 2005).
Parodontit är en sjukdom där bakterier infekterar parodontiet (bindvävsfibrer, rothinna och
käkben). Progression av bakterier i parodontiet leder fördjupade tandköttsfickor och
nedbrytning av käkbenet. Parodontit är en av de främsta orsakerna till tandförlust hos vuxna
individer (Thomsom et al. 2012). Sjukdomen klassificeras som kronisk eller aggressiv, där
kronisk är vanligast förekommande. Kronisk parodontit har vanligtvis en långsam
progression (Armitage 2004).

En norsk studie fann att av äldre, det vill säga de över 65 år, hade en tredjedel parodontal
sjukdom i olika grader (Norderyd et al. 2012). En annan studie fann att hos äldre som har ett
stort behov av hjälp med den orala hygienen fanns det ett större antal med parodontal
sjukdom än hos de med ett mindre hjälpbehov (Holmén et al. 2012). Prevalensen, graden av
sjukdom och progression varierar mellan olika länder och olika sociala, ekonomiska och
kulturella bakgrunder. Generellt förekommer parodontit oftare i utvecklingsländer på grund
av lägre socioekonomisk status. Sjukdomen är mer förekommande hos män än kvinnor.
(Thomsom et al. 2012).

I Sverige har förekomsten av benförlust till följd av parodontit minskat. Samtidigt ökar
förekomsten av egna tänder hos den äldre populationen (Norderyd et al. 2015). Riskfaktorer
inkluderar bland annat rökning, ökad ålder och olika systemiska sjukdomar såsom diabetes
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och immunosuppressiva sjukdomar (Pihlstrom et al. 2005). Benskörhet ökar också risken för
parodontit genom en minskad densitet i det alveolära benet (Garcia et al. 2001).
1.4.1.4 Hyposalivation
Saliven har flera olika funktioner, exempelvis skydd och smörjning av munhålan, buffring,
oral clearence samt att bidra till smakupplevelse och matsmältning (Humphrey & Williamson
2001). Hyposalivation innebär en minskning av salivflödet i munhålan (Longman et al.
2000), vilket är vanligt förekommande hos äldre individer (Locker 2003). Ökad ålder är i sig
ingen orsak till muntorrhet (Bourdiol et al. 2004), utan tillståndet härleds främst till
medicinering (Bourdiol et al. 2004) samt olika systemiska sjukdomar, exempelvis diabetes
(Borges et al. 2010). Vanliga orsaker till hyposalivation är biverkningar av läkemedel,
Sjögrens syndrom samt strålning mot huvud- och halsregionen (Braam et al. 2007; Kassan &
Moutsopoulos 2004; Wu & Ship 1993).

Symtom på minskad salivation är svårigheter att tala, äta eller svälja, en brännande känsla i
munhålan samt ett ökat behov av att inta vätska under dagen. Muntorrhet kan också påverka
aptiten negativt vilket kan leda till malnutrition, särskilt hos sköra äldre eller äldre patienter
inlagda på vårdavdelning (Dormenval et al. 1998) Tillståndet gör också patienten mer
mottaglig för oral candidos, vilket innebär svamp i munhålan. Candida kan kolonisera både
munhålan och torra partier på läppar och i munvinklarna (Turner & Ship 2007).

1.5 Relevans för tandhygienisten
Tandhygienisten möter dagligen äldre patienter, både friska och sköra, och har möjlighet att
upptäcka tecken på ohälsa både i ett tidigt och senare stadium. Då exempelvis muntorrhet i
förlängningen kan leda till malnutrition och göra patienten mer mottaglig för oral candidos
och karies är det av största vikt att upptäcka problemet och behandla det, både gällande oral
hälsa och ur ett helhetsperspektiv.

Helhetssynen är också viktig då tandhygienisten skall utgå från sitt kompetensområde,
munhålan, men också vara en länk till andra vårdinstanser. Misstänks malnutrition,
kontraindikationer gällande läkemedel eller andra tillstånd hos patienten bör tandhygienisten
hänvisa vidare till lämplig instans, exempelvis primärvården. Det är viktigt att utveckla ett
tvärprofessionellt samarbete mellan de olika yrkesgrupperna för att säkerställa bästa möjliga
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vård för patienten. Ett samarbete yrkesgrupperna emellan kan leda till att ohälsa i munhåla
och övriga kroppen upptäcks och behandlas i ett tidigt stadium, och ökad kunskap hos olika
yrken kan leda till bättre kunskap hos patienten.

2. Syfte
Syftet med studien var att beskriva munstatus, nutritionsstatus, kognitionsstatus, antal
läkemedel, ålder, kön och boendeform hos äldre patienter vid inskrivning på en
ortopedavdelning.

3. Material och Metod
Studien utfördes som en tvärsnittsstudie. Detta innebär en undersökning av ett antal personer
som utförs vid ett enda tillfälle (Socialstyrelsen 2017). Den givna tidpunkten avser i denna
studie inskrivningen av patienter vid ortopedavdelningen på Kristianstads Centralsjukhus
under 2017.

3.1 Urval och genomförande
Deltagare i studien var patienter inskrivna på ortopedavdelningen på Kristianstads
Centralsjukhus. Ortopedavdelningen har totalt 26 vårdplatser vilka är uppdelade på två
avdelningar.

Deltagarna i denna studie ingick i en befintlig randomiserad kontrollerad studie (RCT) mellan
Högskolan Kristianstad och Kristianstad Centralsjukhus, med syfte att undersöka om ökade
munhygieninsatser kan minska vårdrelaterade sjukdomar. Denna RCT-studie har bidragit
med data till tvärsnittsstudien.

Inklusionskriterierna var de befintliga kriterierna fastställda av RCT-studien. Dessa innebar
inklusion av patienter över 65 år, inskrivna på ortopedavdelningen på grund av fraktur eller
amputation i nedre extremiteterna samt att de inom fem dygn från inskrivning skulle
genomgå operativ behandling.
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Exklusionskriterier omfattade de patienter som inte kunde ge samtycke till deltagande,
patienter som inte kunde kooperera, patienter som vid inskrivning hade lunginflammation,
patienter som inte opereras inom fem dygn samt patienter som vårdades för lunginflammation
på annan sjukhusavdelning.

3.2 Datainsamlingsmetod
Data samlades in från patienter inskrivna på Ortopedavdelningen på Kristianstads
Centralsjukhus. Data inhämtades från formuläret ROAG samt via medicinska uppgifter;
nutritionsstatus, kognitionsstatus, antal läkemedel, ålder, kön samt boendeform som hade
inhämtas av sjukvårdspersonal.

Data tillhandahölls via en SPSS-fil (Statistical Package for the Social Sciences) som
handledare och författare till denna studie hade tillgång till. Ytterligare data från ROAGformulären tillhandahölls via lärare på Tandhygienistprogrammet som var involverad i
projektet på Kristianstads Centralsjukhus. Dessa data lades sedan in i en SPSS-fil. Data var
avkodad.

3.2.1 Mätinstrument
3.2.1.1 Body Mass Index
Ett BMI under 23 hos äldre är kopplat till ökad dödlighet, till skillnad från övrig vuxen
befolkning där ett BMI på 23 ligger inom normalvikt (Akner et al. 2011). Ett optimalt BMI är
högre hos de äldre, där förslaget BMI är 23 för äldre män och 24 för äldre kvinnor (Beck &
Ovesen 1998), se tabell 2.

BMI

<23

23–29

>29

Nutritionsstatus

Lågt BMI

Optimalt BMI

Högt BMI

Figur 2: Riktlinjer för BMI gällande äldre
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3.2.1.2 Revised Oral Assessment Guide

Oral Assessment Guide (OAG) som ligger till grund för Revised Oral Assessment Guide
(ROAG) utformades av Elilers et al. 1988 och översattes till svenska samt modifierades för
att bättre kunna relatera till äldre personer (Andersson et al. 2002), Se Bilaga 1 och Bilaga 2.

ROAG inkluderar åtta kategorier - röst, läppar, munslemhinnan, tunga, tandkött, tänder,
proteser, saliv samt sväljningsförmåga. I varje kategori utvärderas individens status där ett
värde från 1 till 3 fastställs. Siffran 1 motsvarar ett friskt status, siffran 2 motsvarar lättare
problematik och siffran 3 innebär svårare problematik. Utifrån denna bedömning sätts
relevanta åtgärder in. Detta kan exempelvis innebära konsult med läkare, tandläkare,
tandhygienist eller tillförsel av saliversättningsmedel (Andersson et al. 2002).

ROAG:s syfte är att utvärdera och bedöma munhälsostatus hos äldre personer under
sjukhusvistelse eller på särskilt boende. Det totala värdet kan ligga mellan 8 och 24, och
delas in i inga problem (8) och problem (≥9) (Andersson 2004).

3.3 Bearbetning och analys
Data tillhandahölls författarna i SPSS-fil. Data omkodades, bearbetades i SPSS och
redovisades med deskriptiv och analytisk statistik. Kategorierna som användes vid analyser
och jämförelser var yngre-äldre (65–85) och äldre-äldre (>85) samt en indelning efter kön.
Nutritionsstatus redovisades genom BMI, vilka delats in i grupperna lågt BMI (<23) samt
optimalt eller högt BMI (>23). Munstatus redovisades genom olika variabler som antal
kvarvarande tänder, antal implantat och antal rotrester. ROAG delades in i 8 olika kategorier,
som redovisades som “problem” eller “frisk”. Denna data analyserades sedan och jämförelser
med kön och åldersgrupp utfördes.

Frekvensanalyser och korstabeller utfördes i SPSS för att analysera och beskriva data, för att
sedan redovisas i tabeller och text. Chi-square-test samt Fisher exact test användes för att
säkerställa statistisk signifikans i SPSS genom korstabeller. Ett p-värde under 0,005 var
signifikant.
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3.5 Etiska aspekter
Data inhämtades från ett redan godkänt pågående projekt på Ortopedavdelningen på
Kristianstads Centralsjukhus. Etiskt tillstånd tillhandahölls från etikprövningsnämnden i
Lund (Dnr 2016/199). Författare till denna tvärsnittsstudie hade inte tillgång till
patientuppgifter och patientjournaler. Data tillhandahölls avkodad för att säkerställa
anonymitet och utesluta risken för bias. Inhämtad data förvanskades eller förvrängdes ej på
något sätt, utan återgavs så som den var.

Studiens etiska perspektiv utgick från Helsingforsdeklarationen, vilken bland annat fastställer
att samtycke skall inhämtas för forskning, att all patientdata skall behandlas konfidentiellt
och samt att forskningen skall utgå från välbeprövat och vetenskapligt fastställt underlag
(World Medical Association 2013).

4. Resultat
4.1 Bakgrundsdata
Resultatet baserades på 96 deltagare, varav 66 kvinnor och 30 män. Medelåldern var 81,4 år
för kvinnor (SD: +-8,5 range 66–100) och 80,6 år för män (SD: +-7,4 range 68–91).
Resultatet redovisas utifrån grupperna yngre-äldre (65–85 år), äldre-äldre (≥86 år) samt kön.
Fördelningen av kön och ålder redovisas i tabell 1.

Tabell 1: Fördelning av åldersgrupper och kön
Antal

Procent

Yngre-äldre

62

64,6

Äldre-äldre

34

35,4

Män

30

31,3

Kvinnor

66

68,8
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Majoriteten av deltagarna var inskrivna på ortopedavdelningen på grund av höftledsfrakturer
och lårbensfrakturer (80,2%), där 63,6% av dessa var kvinnor och 36,4% var män. Andra
vanligt förekommande orsaker till inskrivning var knäskålsfrakturer och underbensfrakturer
(12,5%) samt övriga frakturer (4,2%). Höftleds- och lårbensfrakturer var orsaken till
inskrivning för 93,3% inom gruppen män och 74,2% inom gruppen kvinnor.

Den vanligast förekommande diagnosen hos deltagarna och inom alla grupper var hjärt- och
kärlsjukdomar (78,1%), följt av endokrina sjukdomar (28,1%), muskelsjukdomar (21,9%),
psykiska sjukdomar (18,8%) och urologiska sjukdomar (18,8%).

Läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar var vanligast hos samtliga grupper (78,1%), följt av
läkemedel rörande blod och blodbildande organ (65,6%), läkemedel rörande nervsystemet
(58,3%) samt läkemedel rörande matsmältningsorganen och ämnesomsättningen (57,3%). Se
tabell 2 för könsfördelning och åldersfördelning av användningen av de fyra vanligaste
läkemedelsgrupperna. Majoriteten av män (66,7%) hade ett högt intag av läkemedel, det vill
säga över fem läkemedel. Hos kvinnor var intagsfrekvensen hög hos 56,1% av deltagarna.
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Tabell 2: Användning av de fyra vanligaste läkemedelsgrupperna fördelat på åldersgrupp och kön. n = 96
Läkemedel för

Yngreäldre

Äldreäldre

Män

n (%)1

n (%)

Ja

46 (74,2)

29 (85,3)

21 (70,0)

54 (81,8)

Nej

15 (24,2)

5 (14,7)

8 (26,7)

12 (18,2)

Ja

37 (59,7)

26 (76.5)

24 (80,0)

39 (59,1)

Nej

24 (38,7)

8 (23.5)

5 (16,7)

27 (40,9)

Ja

33 (53,2)

23 (67,6)

16 (53,3)

40 (60,6)

Nej

28 (45,2)

11 (32,4)

13 (43,3)

26 (39,4)

Ja

33 (53,2)

22 (64,7)

15 (50,0)

40 (60,6)

Nej

28 (45,2)

12 (35,3)

14 (46,7)

26 (29,4)

n (%)

Kvinnor
2

n (%)

Hjärt- och kärlsjukdomar

Blod- och blodbildandeorgan

Nervsystemet

Matsmältningsorganen- och
ämnesomsättningen

Data saknas för 1 1 individ (1,6%), 2 1 individ (3,3%).

Demens och akut förvirring var mer frekvent förekommande hos de äldre-äldre än yngreäldre, samt hos män se tabell 3. Det fanns en statistiskt säkerställd skillnad mellan
åldersgrupp och kognitiv förmåga (p=0,018). Inom gruppen yngre-äldre bodde 9,7% på
någon typ av vårdboende före inskrivning. I gruppen äldre-äldre var motsvarande siffra
29,4%, vilket påvisade en statistisk signifikans gällande ålder och boende (p=0,013).
Fördelat efter kön bodde 20% av männen och 15,2% av kvinnorna på vårdboende. Hos de
yngre-äldre hade 59,7% ett högt BMI, jämfört med äldre-äldre där ett högt BMI motsvarade
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32,7%. Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan ålder och BMI (p=0463) samt
mellan kön och BMI (p=0,660).

Tabell 3: Boendestatus, intag av läkemedel, BMI och kognitiv status fördelat i åldersgrupp och kön. n = 96
Variabler

Yngreäldre

Äldreäldre

n (%) n
=62 1

n (%) n
=32 2

pvärde

Män

Kvinnor

n (%) n
=30 3

n (%) n =
66 4

0,013

Boende

Vårdboende

Eget hem

0,555

6 (9,7)

10 (29,4)

6 (20,0)

10 (15,2)

56 (90,3)

24 (70,6)

24 (80,0)

56 (84,8)

0,431

Läkemedel

0,327

Lågt antal <5

27 (43,5)

12 (35,3)

10 (33,3)

29 (43,9)

Högt antal ≥ 5

35 (56,5)

22 (64,7)

20 (66,7)

37 (56,1)

0,463

BMI

Lågt <23

Optimalt

eller

högt

pvärde

0,660

13 (21,0)

6 (17,6)

7 (23,3)

12 (18,2)

37 (59,7)

11 (32,4)

15 (50,0)

33 (50,0)

>23
0,018

Kognitivt status

Ingen nedsättning

Demens

och

akut

0,072

50 (80,6)

19 (55,9)

18 (60,0)

51 (77,3)

11 (17,7)

13 (38,2)

11 (36,7)

13 (19,7)

förvirring
BMI data saknas för 112 individer (19,4%),2 17 individer (50,0%), 3 8 individer (26,7%), 4 21 individer
(31,8%). Kognition data saknas för 1 1 individ (1,6%),2 2 individer (5,9%),3 1 individ (3,3%),4 2 individer
(3,0%)
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4.2 Munstatus
Hos de yngre-äldre hade 56,5% fler än 20 tänder. I gruppen äldre-äldre hade 23,5% av
individerna fler än 20 tänder. Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan
åldersgrupperna gällande antal tänder (p=0,002).

Tabell 4: Munstatus fördelat på åldersgrupper och kön. n = 96
Variabler

Yngre-äldre1

Äldre-äldre2

n (%) n = 62

n (%) n =34

p-värde

Män3

Kvinnor4

n (%) n =
30

n (%) n=
66

0,002

Tänder

0,551

<20 tänder

24 (38,7)

23 (67,6)

17 (56,7)

30 (45,5)

≥ 20 tänder

35 (56,5)

8 (23,5)

13 (43,3)

30 (45,5)

0,349

Implantat

0,775

Inga implantat

52 (83,9)

24 (70,6)

25 (83,3)

51 (77,3)

Har implantat

7 (11,3)

6 (17,6)

5 (16,7)

8 (12,1)

0,529

Rotrester

p-värde

0,117

Inga rotrester

46 (74,2)

27 (79,4)

22 (73,3)

51 (77,3)

Har rotrester

10 (16,1)

3 (8,8)

7 (23,3)

6 (9,1)

Data för tänder saknas för1 3 individer (4,8 %),2 3 individer (8,8 %), 46 individer (9,1 %). Data för implantat
saknas för 1 3 individer (4,8 %), 2 4 individer (11,8 %), 4 7 individer (10,6 %). Data för rotrester saknas för 1 6
individer (9,7 %,2 4 individer (11,8 %),3 1 individer (3,3 %),4 9 individer (13,6 %).
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4.3 ROAG
Problem enligt ROAG var uttalat hos båda könen, inom samtliga åldersgrupper,
boendeformer, BMI-klassificeringar, kognitiv funktionsstatus samt inom de olika
läkemedelsintagen. Bland deltagarna var 20,8% problemfria enligt ROAG, 68,8% hade
förändringar i munhålan och för resterande 10,4% saknades data. Bland de yngre-äldre var
24,2% friska. Inom gruppen äldre-äldre var motsvarande siffra 14,7%. Bland män hade
76,7% förändringar i munstatus. Bland kvinnor var motsvarande siffra 65,2%, se tabell 5.

Tabell 5: ROAG i relation till klassificering av munstatus och kön. n = 96
Män3

Kvinnor4

n (%)

n (%)

n (%)

n = 62

n = 34

n = 30

n = 66

Inte Problem

15 (24,2)

5 (14,7)

5 (16,7)

15 (22,7)

Problem

39 (62,9)

27 (79,4)

23 (76,7)

43 (65,2)

Variabler

Yngre-äldre1

Äldre-äldre2

n (%)

p-värde

0,197

p-värde

0,410

1

Data saknas för 8 individer (12.9 %). 2 Data saknas för 2 individer (5,9 %). 3 Data saknas för 2 individer (6,7
%). 4 Data saknas för 8 individer (12.1 %).

I kategorin problem fanns de vanligast förekommande förändringarna på tänder och proteser
(40,6%), läppar (30,2%), tunga (24,0%) och saliv (19,8%).

Klassificering problem var vanligast gällande tänder och proteser, där 37,1% av de yngreäldre och 47,1% av de äldre-äldre fick denna diagnostisering. Fler andel män (56,6%) hade
problem i jämförelse med kvinnor (33,3%). Problem med saliven återfanns hos 21,0% i
gruppen yngre-äldre och hos 17,6% hos de äldre-äldre, se tabell 6.
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Tabell 6: ROAG fördelat på åldersgrupper och kön.
Yngre-äldre1

Äldre-äldre2

Män3

Kvinnor4

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

49 (79,0)

23 (67,6)

22 (73,3)

50 (75,8)

5 (8,1)

7 (20,6)

5 (16,7)

7 (10,6)

Inte problem

38 (61,3)

19 (55,9)

20 (66,7)

37 (56,1)

Problem

16 (25,8)

13 (38,2)

8 (26,7)

21 (31,8)

Inte problem

47 (75,8)

28 (82,4)

22 (73,3)

53 (80,3)

Problem

7 (11,3)

4 (11,8)

6 (20,0)

5 (7,6)

Inte problem

40 (64,5)

23 (67,6)

20 (66,7)

43 (65,2)

Problem

14 (22,6)

9 (26,5)

8 (26,7)

15 (22,7)

50 (80,6)

27 (79,4)

23 (76,7)

54 (81,8)

4 (6,4)

5 (14,7)

5 (16,7)

4 (6,1)

Inte problem

41 (66,1)

26 (76,5)

22 (73,3)

45 (68,2)

Problem

13 (21,0)

6 (17,6)

6 (20,0)

13 (19,7)

48 (77,4)

29 (85,3)

26 (86,7)

51 (77,3)

6 (9,7)

2 (5,8)

1 (3,3)

7 (10,6)

Inte problem

29 (46,8)

15 (44,1)

11 (36,7)

33 (50,0)

Problem

23 (37,1)

16 (47,1)

17 (56,6)

22 (33,3)

ROAG variabel

Röst
Inte problem

Problem
Läppar

Munslemhinna

Tunga

Tandkött
Inte problem
Problem
Saliv

Sväljning
Inte problem
Problem

Tänder och proteser

1
Data för röst saknas för 1 8 individer (12,9%), 24 individer (11,8%),3 3 individer (10,0%), 49 individer (13,6%). Data för läppar saknas för 1 8 individer
(12,9%), 2 2 individer (5,9%),3 2 individer (6,7%), 48 individer (12,1%). Data för slemhinna saknas för 1 8 individer (12,9%), 22 individer (5,9%),3 2 individer
(6,7%), 48 individer (12,1%). Data för tunga saknas för 1 8 individer (12,9%), 2 2 individer (5,9%),32 individer (6,7%), 4 8 individer (12,1%). Data för tunga
saknas för 1 8 individer (12,9%), 2 2 individer (5,9%), 32 individer (6,7%),4 8 individer (12,1%). Data för saliv saknas för 1 8 individer (12,9%), 2 2 individer
(5,9%),32 individer (6,7%), 48 individer (12,1%). Data för sväljning saknas för 1 8 individer (12,9%), 2 3 individer (8,8%),33 individer (10,0%), 48 individer
(12,1%). Data för tänder och proteser saknas för 1 10 individer ( 16.1%), 2 3 individer (8,8%), 3 2 individer (6,7%), 411 individer (16,7%).
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I gruppen utan problem var 75,0% av individerna yngre-äldre och 25,0% äldre-äldre. Inom
gruppen kön var 25,0% män och 85,0% kvinnor utan problem. En jämförelse mellan
grupperna utan problem och de med problem i munhålan visade att 59,1% var yngre-äldre
och 40,9% var äldre-äldre (p=0,197). Bland de med problem i munhålan var 34,8% män och
65,2% kvinnor (p=0,410).

5.5 Metoddiskussion
En tvärsnittstudie var en lämplig metod för denna studie då tillvägagångssättet besvarar
syftet. Denna typ av studie gav en bild av populationen under en viss tidpunkt och vid ett
enda tillfälle (Socialstyrelsen 2017). Därför var metoden adekvat för att inhämta och
analysera data utifrån RTC-studien på Kristianstad Centralsjukhus. En enkätstudie hade
kunnat användas, med risk för internt och externt bortfall samt att författarna varit tvungna att
förlita sig på deltagarnas kunskapsnivå och ärlighet.

Data insamlades av undersköterskor och sjuksköterskor på ortopedavdelningen. Detta kan ha
påverkat data och sedermera resultatet då omvårdnadspersonal generellt bedömer munhälsan
som bättre och friskare än en tandhygienist (Andersson et al. 2002). Denna bedömning kan
bero på att undersköterskor och sjuksköterskor har utbildats om hela kroppen och därmed
saknar specialistkompetens gällande oral hälsa. Utbildning inom oral hälsa för
omvårdnadspersonal krävs för att säkerställa en korrekt bedömning av munstatus och rätt
insatser utefter ROAG.

Den data som samlades in var inte alltid fullständig. I vissa fall saknades en eller flera
registreringar exempelvis gällande kategorier i ROAG, eller gällande BMI, boendeform och
andra kategorier. Till följd av detta blev resultatet svårläst och redovisningen i exempelvis
tabellerna kan ses som ofullständiga och svårlästa. Författarna till denna studie har valt att
inte exkludera patienter med ofullständiga data på grund av att ett så litet underlag skulle göra
det svårare att genomföra studien, samt svårare att dra slutsatser av resultatet.
Totalsumman av ROAG delades in i “Inga problem” respektive “Problem” där hänsyn inte
togs till om individen hade poäng som motsvarade ringa eller måttliga problem, eller om
deltagaren hade en hög totalsumma som tyder på grava munhälsoproblem. En fördelning i tre
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grupper istället för enbart två skulle kunna ge ett mer nyanserat resultat, där skillnader mellan
patienter med mild problematik och de med svår problematik skulle kunna analyseras.

Studiens resultat är generaliserbart gällande den specifika gruppen, det vill säga patienter
inskrivna på ortopedavdelning. Denna tvärsnittstudie hade övervägande fler kvinnliga än
manliga deltagare, och knäskålsfrakturer, underbensfrakturer samt övriga frakturer förekom
oftare hos kvinnor än hos män. Detta stämmer överens med Keene et al. (1993) vars studie
fann att benbrott är vanligare hos kvinnor.

Utöver detta finns ett samband mellan skörhet och frakturer (Ensrud et al. 2007) vilket
möjligtvis ytterligare särskiljer studiegruppen från övrig population. Detta kan ha lett till att
fler sköra individer skrevs in på ortopedavdelningen och därmed också deltog i studien.
Resultatet speglar en grupp individer som möjligtvis redan utsätts för flera riskfaktorer
relaterade till fallolyckor. Ett större antal deltagare hade kunnat ge ett mer representativt
resultat, vilket skulle kunna spegla variationerna inom den äldre befolkningen.

5.6 Resultatdiskussion
Resultatet visar att hjärt- och kärlsjukdomar är utbrett inom båda åldersgrupperna och särskilt
hos de äldre-äldre. Detta stämmer överens med annan forskning från Sverige, vilken visar att
hjärt- och kärlsjukdomar både är mycket vanligt förekommande samt är den främsta orsaken
till sjukhusvistelse, nedsatt funktionsförmåga och död (Mejhert et al. 2001; Zarrinkoub et al.
2013).

Denna studies resultat visar också att ett stort antal ur den äldre befolkningen äter fem eller
fler läkemedel. Detta styrks av ett antal andra studier, exempelvis från USA där individer
över 65 år står för en tredjedel av landets läkemedelsförbrukning (Curtis et al. 2004; Fillit et
al. 1999). En följd av ett högt läkemedelsintag är delirium, något som ökar inom gruppen
äldre (Sabwari et al. 2013). Delirium, i ovan tabeller redovisat som “akut förvirring”
tillsammans med demens, är ett tillstånd som återfunnits i olika procent i samtliga
åldersgrupper och kön i denna studies resultat.

Resultatet visar på ett flertal individer med förändringar i saliven, 19,8 % med måttliga
förändringar och 1,6 % med svåra förändringar. Sambandet mellan saliv, nutritionsstatus och
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oral hälsa är relativt outforskat men forskning visar en relation mellan lågt salivflöde och
sämre förmåga att tillgodogöra sig näring. Salivflödet kan dessutom påverkas av läkemedlen
de äldre äter, då en vanlig biverkning ofta är muntorrhet. Muntorrheten kan i sin tur påverka
risken för karies (Srinivasulu et al. 2014; Dormenval et al. 1998).

Resultatet fann ingen statistisk skillnad i antal tänder mellan kvinnor och män. Dock fann en
annan studie att det var mer troligt att kvinnor var tandlösa och hade färre antal tänder
(Renvert et al. 2013). Detta skulle kunna härledas till nämnda studies mer omfattande
deltagarantal. Fler män hade färre än 20 tänder och färre män hade ett högt eller optimalt
BMI. Detta kan kopplas till en studie som undersökte tuggförmåga och fann att färre än 21
tänder ledde till försämrad tuggförmåga (Singh & Brennan 2012). Förmågan att kunna tugga
och svälja är kopplad till malnutrition hos äldre (Gil-Montoya et al. 2015).

Denna studie påvisar en bristande oral hälsa hos studiens population. Detta resultat
överensstämmer med en annan stor studie där ROAG var fokus (Andersson et al. 2017).
Däremot påvisar denna studie inte variationen gällande den orala hälsan hos den äldre
befolkningen då enbart 25% av deltagarna bedömdes som problemfri enligt ROAG.

En förklaring till den orala problematiken hos äldre kan ligga i motoriken. Nedsatt motorik
och

andra

fysiskt

hindrande

problem

kan

försvåra

utförandet

av

de

dagliga

munhygienrutinerna, och i sin tur försämra den orala hälsan (Lamster 2004).

Den bristande orala hälsan kan också härledas till nedsatt kognitiv funktion, vilket ger ökad
risk för plackansamling, gingivit, tandsten och sämre rengöring av proteser (Ribeiro et al.
2012). Andra orsaker kan vara kunskapsbrist hos den äldre individen, där den orala hälsan
inte prioriteras förrän exempelvis smärta uppstår (Montal et al. 2003). Forskning
uppmärksammar också påverkan på den orala hälsan i relation till att bo på vårdboende.
Gaszynska et al. (2014) visar att regelbundna tandvårdsbesök blir allt färre när individer bor
på vårdboende. Besöken utförs främst vid akuta problem, och ytterst sällan i förebyggande
syfte. Äldre personer med olika slags nedsättningar kan vara beroende av vårdpersonal för att
kunna upprätthålla en god munstatus.
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Kunskap hos vårdpersonal är viktigt då de individer som bor på olika vårdboenden är särskilt
utsatta och den orala hälsan har låg prioritet bland övriga arbetsuppgifter som ingår i den
dagliga vården av individer på boenden (Wårdh et al. 2000). Uteblivna besök hos tandvården
gör den dagliga hjälpen än mer viktig. Studier visar på brister hos vårdpersonal gällande
praktisk och teoretisk kunskap kring oral hälsa. Utbildning av dessa vårdgivare kan öka
chansen till god munstatus hos vårdtagaren (Zenthöfer et al. 2013; Montal et al. 2006). Enligt
Seleskog et al (2018) upplever vårdpersonal att de saknar kunskap i den dagliga skötseln av
munhålan gentemot vårdtagare. Utöver utbildning kan en tandhygienist på plats på boendet
för att stödja vårdpersonalen kan visa sig ha en viktig roll i arbetet mot en bättre munstatus
hos de äldre (Seleskog et al. 2018).

Ytterligare faktorer som kan påverka den äldres orala hälsa är hur ofta individen besöker
tandvården. En låg besöksfrekvens kan härledas till ekonomi och rörlighetssvårigheter men
också en försämrad förmåga att upptäcka och bedöma behovet av ett tandvårdsbesök, då äldre
individer tenderar att uppleva ett mindre behov av tandvård. Faktorer som påverkar om
individen besöker tandvården regelbundet kan också vara individens bedömning av vikten av
tandvård samt förmågan att bedöma behovet av tandvård (Griffin et al. 2012).

ROAG är viktigt inom vården då kunskap hos vårdpersonalen krävs för att upptäcka och
behandla olika orala hälsotillstånd. Behandling av orala problem leder till minskat lidande
och förbättrad allmänhälsa hos individen. ROAG är också ett betydelsefullt verktyg för att
etablera munhålan och dess tillstånd som lika viktigt för hälsan som övriga kroppen. En
helhetssyn av patienten är viktig, och i denna helhetssyn ingår munhålan. Tandhygienistens
roll är att utbilda annan vårdpersonal i syfte att arbeta hälsofrämjande.

Denna studie och dess resultat är användbart för att belysa problematiken hos en viss grupp
inom den äldre befolkningen. Genom att lyfta problemet kan lösningar också hittas och
resultatet kan därmed bidra till bättre insatser gentemot målgruppen. Ytterligare forskning
kan bygga en större grund för riktade insatser gentemot den äldre befolkningen och
säkerställa en så god oral hälsa som möjligt. Studier indelat i fler kategorier utifrån ROAG,
exempelvis “problemfri”, “måttliga problem” och “grava problem”, kan ge ett mer nyanserat
resultat och påvisa korrelation mellan olika variabler. Ett sådant resultat skulle vara mer
tillförlitligt och ge ett bättre underlag för framtida insatser.
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Studiens slutsats är att det finns en utbredd munhälsoproblematik hos en grupp inom den
äldre befolkningen. Resultatet visar på ett behov av fortsatt forskning för att främja ett
tvärprofessionellt samarbete mellan yrkeskårer, samt att arbeta med riktade insatser gentemot
den äldre befolkningen i syfte att arbeta hälsofrämjande
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6. Bilagor
Bilaga 1: ROAG
Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Kod…………

Med tillstånd från University of Nebraska Medical Center samt Oncology Nursing Forum. Översatt och modifierat: Pia Andersson Högskolan Kristianstad, 1994, rev 2000, 2012.
Lokalisation

Metod

Graderad symtombeskrivning
1
2

3

Röst

Tala, lyssna

Normal röst

Torr, hes, smackande

Svårt att tala

Läppar

Observera

Lena, ljusröda, fuktiga

Såriga, blödande

Munslemhinnor
Avlägsna om protes finns

Använd belysning och
munspegel. Observera: hö
kind, insida läpp överkäke,
vä kind, insida läpp underkäke, gom, munbotten
Använd belysning och
munspegel. Observera
Använd belysning och
munspegel
Observera

Ljusröda, fuktiga

Torra, spruckna,
sår i mungiporna
Röda, torra eller områden
med beläggning

Ljusrött och fast

Inga papiller, röd torr,
beläggning
Svullet, rodnat

Sår med eller utan blödning,
blåsor
Spontan blödning

Använd belysning
munspegel
Observera

Rena,
ingen
synlig
beläggning eller matrester

Beläggning eller matrester
lokalt

Beläggning eller matrester
generellt och/eller trasiga
tänder

Observera

Rena och fungerande

Beläggning eller matrester

Används ej
fungerande

Dra med munspegel längs
med kindens insida
Svälja, observera och fråga

Glider lätt

Glider trögt

Glider inte alls

Obehindrad sväljning

Obetydliga sväljproblem

Uttalade sväljproblem

Tunga
Tandkött
Tandkött saknas 
(vid helprotes)
Tänder och implantat
Tänder och implantat
saknas 
Protes

Protes saknas 
Saliv
Sväljning
Relaterat till smärta och
muntorrhet

och

Ljusröd, fuktig med papiller

Sår med eller utan blödning,
blåsor

eller

dåligt

Bilaga 2: Bedömningsdokument ROAG.
ROAG

Datum
Röst
Läppar
Munslemhinnor
Tunga
Tandkött
Tänder
Protes
Saliv
Sväljning
Andedräkt
Signatur
bedömare

Kod ……………………….

