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Varför belyser vi området?
Behovet av odontologiskt omhändertagande är stort hos personer med
funktionsnedsättning, därför kan riktade metoder vara nödvändiga för att
främja och bibehålla en god oral hälsa för denna grupp. En beprövad
vårdmodell som kan vara ett komplement till de vanliga metoderna är externt munhälsoarbete. Det finns goda erfarenheter av externt munhälsoarbete riktat mot barn och ungdomar gällande bland annat munhälsoinformation och fluorsköljning inom grundskolan. För vuxna och äldre med
funktionsnedsättning har uppsökande verksamhet funnits sedan flera år
tillbaka.
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning
Tidig identifiering krävs för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska få tillgång till de förebyggande munhälsoåtgärder och den
tandvård som de är i behov av för att upprätthålla en god oral hälsa och
orofacial funktion (1). Det finns ofta behov av omhändertagande inom
specialisttandvård och oralmotorisk behandling. Därför krävs god planering och samordning kring denna grupp. På nationell nivå finns kunskapscentra i Göteborg, Jönköping och Umeå som kan vara till hjälp i
arbetet. Dessa riktar sig framförallt till barn med ovanliga diagnoser för
stöd och utprovning av orofaciala hjälpmedel (2). Kunskap kan också
inhämtas om tandvård i samband med sällsynta diagnoser på Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se).
Insatser för munhälsovårdande åtgärder
Barn- och ungdomstandvården i Sverige fungerar väl för de flesta med
funktionsnedsättning. Trots att stora insatser sker kan det finnas problem
som ofta beror på en komplex livssituation hos dessa barn och ungdomar.
Insikten hos föräldrar beträffande betydelsen av förebyggande munhälsoåtgärder och regelbunden tandvård kan vara bristfällig eller saknas,
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vilket kan innebära att munhälsan prioriteras lågt (1). Det kan dröja innan
problem i munhålan åtgärdas och när det så småningom sker krävs stora
insatser. Samarbete mellan BVC, skolhälsovård och tandvård är viktigt,
så att barnen får det omhändertagande de är i behov av. I fall med uteblivande måste upprepade kallelser ske.
Externt munhälsoarbete för barn och ungdomar med funktionsnedsättning innebär att förebyggande åtgärder ges till alla, även till dem som är
svåra att nå. Flera landsting och regioner i landet har extern verksamhet
i någon form, till exempel information om munvård, praktiskt utförande
av tandborstning och fluortillförsel (fluortandkräm, fluorsköljning, fluorlackning) vid korttidsboende och särskola. Även personal på exempelvis
korttidsboende kan omfattas av den externa verksamheten genom undervisning om munhälsa och munvård.
För ungdomar som behandlas inom specialistvården sker ofta en överföring till sjukhustandvården vid 20- års ålder. Övergången från barn- och
ungdomstandvård till vuxentandvård sker ofta i ett skede då livssituationen förändras för den unga individen. Vid flytt till annan ort kan tidigare
tandvårdskontakter förloras och riskera att fördröja förebyggande åtgärder och behandling hos ny vårdgivare, vilket kan ge förödande konsekvenser. Det är därför viktigt att motivera till fortsatta regelbundna besök
i god tid innan överföringen från barn- och ungdomstandvård till vuxentandvård sker så att en smidig överföring sker då behandlingen fortsätter
hos ny vårdgivare.
Konsensusarbetets rekommendationer för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning
För att alla barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska få ett gott
omhändertagande samt god munhälsovård och tandvård är våra rekommendationer att:
• Utforma lokala riktlinjer för att säkerställa kontinuitet i munhälsovård för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
• Införa extern munhälsoverksamhet vid korttidsboende och särskola
för att regelbundet nå så många som möjligt
• Skapa förutsättningar för god munhygien med anpassade hjälpmedel
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• Initiera samarbete mellan tandvård och andra berörda, såsom personal inom sjukvård, korttidsboende och skola, för att främja och
bevara en god munhälsa
• Ge riktade utbildningsinsatser till personal inom allmäntandvård
rörande omhändertagande och rutiner
Vuxna och äldre med funktionsnedsättning
Under 1990-talet uppdagades ett eftersatt och ökande munhälso- och
tandvårdsbehov hos vissa patientgrupper. Detta ledde till ett reformerat
tandvårdsstöd 1999 (3) omfattande bland annat uppsökande munhälsoverksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning, för att
komma till rätta med brister i munvård och försämrad munhälsa. Det
reformerade tandvårdsstödet har genom den uppsökande munhälsoverksamheten möjliggjort att identifiera, erbjuda och utföra nödvändig tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.
Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård
Målsättningen men att uppnå en god munhälsa hos vuxna och äldre med
funktionsnedsättning är framförallt att säkra en god nutrition och hålla
munnen fri från sjukliga förändringar för att motverka smärta och andra
obehag. Detta uppnås genom grundläggande riktlinjer för munhälsa inom
omsorgen:
• Mun-/protesvård utförs två gånger per dag
• Dricka eller skölja munnen med vatten efter måltid eller läkemedelsintag
• Osötade drycker erbjuds om inte särskild önskan om sötad dryck finns
• Tandvården ger vid behov information till anhöriga om sambandet
kost och karies
• Ansvarig inom omsorgen följer upp utförd munvård med användning av munvårdsinstrument där så behövs
Utfallet av det nuvarande tandvårdsstödet publiceras i nationella översikter av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (4,5). I
dessa beskrivs dock främst antal som berörs och kostnader. Vilka hälsoeffekter som uppnåtts för målgruppen har inte utvärderats.
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Definitioner
De vanligaste begreppen som används i den uppsökande verksamheten
förklaras nedan.
Hemtandvård - mobil tandvård
Organisationen International Association for Disability and Oral Health
(6) beskriver tandvård för personer som inte själva förmår eller kan ta
sig till en tandvårdsmottagning som “a service that reaches out to care
for those people who cannot reach a service themselves” - Domiciliary
Dental Care. Tjänsten omfattar ett begränsat utbud av munhälsovård och
tandvård som utförs i vårdtagarens permanenta eller temporära boende.
Syftet är att kunna ge ett enklare utbud av munhälsovård och tandvård till
personer, vilkas livsbetingelser avsevärt försvårar eller gör det omöjligt
att ta sig till en tandvårdsmottagning. Mobil tandvård, som vårdmodell,
är ett komplement till den stationära tandvårdsmottagningen och kan bedrivas med olika vårdutbud beroende på den mobila utrustningens omfattning:
I. Komplett vårdutbud med flyttbar tandvårdsmottagning.
Vid barn- och ungdomstandvård, särskilt i glesbygdsområden,
tandvård för äldre och personer med funktionsnedsättning och
företagstandvård
II.  Komplett vårdutbud med flyttbar komplett tandläkarutrustning
Vid barn- och ungdomstandvård, särskilt i glesbygdsområden,
tandvård för äldre och personer med funktionsnedsättning och
företagstandvård
III. Begränsat vårdutbud med hemtandvård med mobil unit/utrustning
Vid tandvård för äldre och personer med funktionsnedsättning,
där utrustningen begränsar utbudet
Munbedömning av sjuksköterska
Munbedömning som utförs av sjuksköterska registreras i ett munbedömningsinstrument, såsom Revised Oral Assessment Guide (ROAG) (bilaga
1). Med munbedömning avses inspektion och registrering av röst, läppar,
munslemhinna, tunga, tandkött, tänder, proteser, saliv, sväljningsförmåga
samt eventuellt aktuell vikt (7,8).
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Munbedömningsinstrument
Ett vanligt munbedömningsinstrument är ROAG som används av sjuksköterska för att bedöma behov av munvårdsåtgärder. Instrumentet omfattar bedömning av tillstånd och funktioner i munhålan och dess vävnader. Munstatus registreras i en graderad skala från 1 (frisk/normal) till 3
(stora problem) (7,8).
Munhälsobedömning av tandvårdspersonal
En munhälsobedömning omfattar inspektion av munslemhinnor, tänder,
tandersättningar och tunga, bedömning av dagligt munvårdsbehov samt
en individuell munhygieninstruktion till omsorgstagaren och omsorgspersonal eller anhörig. Behovet av nödvändig tandvård ska fastställas och
tandvårdskontakt förmedlas. Munhälsobedömningen utförs i individens
boende eller i anslutning till boendet och dokumenteras i munvårdskort
och journal.
Munhälsovård
Munhälsovård avser åtgärder som syftar till att bevara eller uppnå en god
munhälsa. Munhälsovård utförs av tandvårdspersonal.
Munvård
Munvård avser omvårdnad av munhålans slemhinnor, tänder, tunga och
läppar. Den dagliga munvården utförs av omsorgstagaren, omsorgspersonal
eller närstående.
Munvårdskort
Munvårdskortet är ett dokument i vilket observationerna vid munhälsobedömningen nedtecknas samt råd och anvisningar om den dagliga munvården som ges av tandvårdspersonal. Utformningen av munvårdskortet
kan variera från landsting till landsting. Munvårdskortet är ett dokument
för kommunikation och ska medtas för uppdatering vid varje tandvårdsbesök. Munvårdskortet förvaras hos omsorgstagaren, men en kopia kan
med fördel läggas i tandvårdsjournalen. Munvårdskortet utgör i sig ingen
journalhandling.
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Nödvändig tandvård
Med nödvändig tandvård avses sådan tandvård som i det enskilda fallet
påtagligt förbättrar förmågan att äta eller tala. Vid val mellan behandlingar som bedöms ge ett godtagbart resultat ingår den mest kostnadseffektiva behandlingen i nödvändig tandvård. I nödvändig tandvård ingår
inte behandling med fastsittande protetik bakom kindtänderna (premolarerna). Om allmäntillståndet inte medger omfattande behandling ska
denna inriktas på att motverka smärta och obehag genom att hålla patienten
fri från sjukliga förändringar i munnen (9).
Uppsökande verksamhet inom tandvård
Med uppsökande verksamhet avses munhälsobedömning, utbildning av
omsorgspersonal, identifiering av vårdbehov i ett boende eller i anslutning till ett boende och erbjudande om nödvändig tandvård. Syftet är att
identifiera och erbjuda de äldre och personer med funktionsnedsättning
möjlighet att uppnå och bevara en optimal munhälsa, vilka trots uppenbara behov inte söker tandvård (9).
Erfarenheter av tandvårdsstödet
Erfarenheter av det reformerade tandvårdsstödet för äldre och personer
med funktionsnedsättning visar att den uppsökande verksamheten fungerar olika i landet (10). På flera håll finns välfungerande rutiner och gott
omhändertagande (11), medan det saknas rutiner på andra håll för att ta
hand om munnen på ett bra sätt. Munhålan negligeras alltför ofta i vården och omsorgen av äldre och vuxna med funktionsnedsättning (12-14).
Multisjuka äldre har färre naturliga tänder kvar och en sämre munhälsa
jämfört med friska äldre (15-17). En eftersatt eller obefintlig munvård
kan belasta en redan försvagad allmänhälsa.
Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter har genom åren genomfört
ett antal granskningar av hur tandvård och munvård för äldre tillgodoses i särskilda boenden. I Socialstyrelsens rapport ”Tandvård i särskilda
boenden för äldre - Granskning av tandvård för personer med rätt till
nödvändig tandvård” (10) anges att vårdgivarna ska stimuleras till förbättringsåtgärder med fokus på patientsäkerhet. I rapporten påtalas att
munnen särbehandlas i viss utsträckning i jämförelse med övrig vård,
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vilket kan innebära att de omvårdnadsberoende inte alltid får den munoch tandvård de behöver. Hänsyn tas ibland i alltför stor utsträckning till
omvårdnadstagarens integritet och kan medföra att hälsorisker i munnen
inte uppmärksammas i tillräcklig utsträckning. Socialstyrelsen pekar vidare på svårigheter att nå omvårdnadspersonalen med utbildningsinsatser.
I vissa fall har knappt hälften av omvårdnadspersonalen tagit del av utbildning som erbjudits i samband med uppsökande verksamhet. Socialstyrelsen konstaterar att det råder en stor okunskap om graden av ohälsa
i munnen hos de boende (10).
En tillsynsrapport från Socialstyrelsens regionala enhet i Jönköping (18)
av 38 boenden i regionen visar på ett omfattande behov av hjälp med
munvård hos de omvårdnadsberoende. Det framgår dock inte av rapporten om eller i vilken utsträckning detta har blivit tillgodosett. En studie
redovisar att endast cirka 10 procent av de omvårdnadsberoende inom
ett privat tandvårdsföretags uppdragsområde som behövde hjälp med sin
munvård, fick det (13).
Resultat från en enkät från Sveriges Tandläkarförbund till biståndshandläggare vid 290 kommuner visade också att det finns stora brister gällande
äldres munhälsa. Få kommuner (fyra av tio) tar upp frågan om hjälp med
munhygien i samband med biståndsbedömning (19).
Upphandlingsförfarandet
Det tar tid att bygga upp välfungerande vårdkedjor och ett förtroendefullt
samarbete. Upphandlingsförfarandet av uppsökande verksamhet har på
en del håll inneburit att upparbetade rutiner brutits och skapat merarbete
och osäkerhet hos berörda inom äldreomsorgen. För målgruppen sjuka
äldre som är särskilt sårbara kan detta vara allvarligt.
Munvårdsutbildning
Tolkningen av Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen (20,21)
och hur dessa ska tillämpas tillsammans i den praktiska vardagen har
inneburit att munvård inte alltid prioriterats i tillräcklig utsträckning.
Olika bakgrundskunskaper och verksamhetsformer kan ha bidragit till
att munvårdsutbildningen inom den uppsökande verksamheten inte alltid
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har kunnat genomföras eller uppnått sitt syfte. Inom de flesta vård- och
omvårdnadsyrkena är utbildningen om munvård bristfällig eller saknas (8).
Personalens attityd, kunskap och kompetens i munvård är avgörande för
de omvårdnadsberoendes munhälsa. Det är betydligt lättare att hjälpa
människor som blivit oförmögna att klara sin munvård själva med att
rengöra proteser än rengöring av de naturliga tänderna och fasta tandersättningar som kronor, broar eller implantat. Det förändrade tandvårdspanoramat och den demografiska utvecklingen med allt fler sjuka äldre
med naturliga tänder och komplicerade protetiska ersättningar ställer andra krav på munvårdsutbildning och handledning. En tidigare god tandhälsa kan snabbt raseras och orsaka ytterligare lidande och ökad belastning på en redan nedsatt allmänhälsa om inte daglig hjälp finns att tillgå.
Såväl psykisk som fysisk ohälsa kan uppstå på kort tid och kan kräva
betydligt större insatser jämfört med tidigare (se figur 1).
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2011
Fig. 1 Från självständig till omvårdnadsberoende. Foto: Göran Friman.

Före tandvårdsstödets införande fanns i många landsting etablerade rutiner för extern munvårdsutbildning och ett gott samarbete med kommunernas äldreomsorg. I och med det reformerade tandvårdsstödet som
trädde i kraft 1999 blev kraven formaliserade. I stödet ingår utbildning i
munvård för omvårdnadspersonalen (4). Innehåll och omfattning anges i
landstingens kravspecifikation inför upphandlingen eller i de fall landstinget delegerat till Folktandvården att ansvara för uppdraget. Som det
nuvarande tandvårdsstödet är utformat bygger munvårdsutbildningen
mer på enstaka årliga insatser än på kontinuitet och integration i övrig
omvårdnad, vilket är otillräckligt.
113

En rad olika modeller för utbildning har prövats med varierande framgång i olika delar av landet (5). Munvårdsutbildning upphandlas i de
flesta landsting med ett årligt utbildningstillfälle för omvårdnadspersonalen. I något landsting ges en utbildning som följs upp efter ett par år.
I andra ges utbildningar för olika yrkesgrupper med avpassat innehåll
efter behov, till exempel för sjuksköterskegruppen. Workshops med falldiskussioner eller fördjupning inom vissa sjukdomsdiagnoser tillämpas
på andra håll. Individrelaterad munvårdsutbildning särskilt anpassad till
omvårdnadstagare som personalen har svårt att genomföra munvård på,
är ett annat exempel.
Hemtandvård som mobil tandvård
För flera i gruppen multisjuka och sköra äldre är tillgång till mobil tandvård den enda möjligheten till munhälsovård och tandvård även om den
stationära kliniken är förstahandsalternativet. Att med hemtandvård kunna
erbjuda ett begränsat vårdutbud fyller en viktig funktion, även om det
hittills föreligger ett otillräckligt vetenskapligt underlag för vårdmodellen.
Samarbete med omsorgspersonal kan underlättas genom att tandvårdspersonal finnas tillgänglig på omvårdnadspersonalens arbetsplats och
kan handleda i enskilda omvårdnadstagares munvård. Vid all typ av vård
finns ett absolut krav på patientsäkerhet, kvalitet, smittskydd och vårdhygien. Den mobila utrustningens omfattning är helt avgörande för vilken typ av vård som kan erbjudas i patientens boende. Vården ska vara
av samma tekniska kvalitet som om den utförts på en mottagning och
detsamma gäller kravet på smittskydd och vårdhygien och de eventuellt
övriga miljökrav som respektive kommun ställer på verksamheten.
Patientsäkerhet
Den nya patientsäkerhetslagen (22) innebär större krav på verksamheten
för att förebygga och undanröja risker. Patientsäkerhetslagen reglerar att
vårdgivare får ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivarna får också en skyldighet att utreda händelser som lett till eller hade
kunnat leda till vårdskada. Vid mobil tandvård kan patientsäkerheten
vara svårare att tillgodose trots att samma krav ställs som vid en stationär
tandvårdsmottagning. Terapeuten har sämre möjligheter att hantera akuta
situationer och komplikationer.
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Kvalitet
Tekniskt svår och avancerad munhälsovård och tandvård kräver fullständig tandvårdsutrustning. Alla avsteg från den utrustningen vid mobil
tandvård, påverkar direkt valet av terapi. All utrustning ska uppfylla de
lagfästa krav som gäller dental utrustning och tandvårdsverksamhet.
Patientdatalagen (23) gäller vid all typ av vård. Medicinlistan utgör ett
viktigt dokument och kompletterande uppgifter om läkemedel och allmäntillstånd inhämtas genom omvårdnadstagaren, anhörig eller omvårdnadspersonal.
Vuxna och äldre med funktionsnedsättningar är sköra grupper. Inför alla
typer av kirurgiska ingrepp i munhålan ska därför omvårdnadsansvarig
sjuksköterska informeras vid hemtandvård. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska bedömer gemensamt med tandläkaren om medicinskt ansvarig
läkare ska konsulteras.
Röntgen är ett viktigt diagnostiskt hjälpmedel. Tillstånd från strålskyddsmyndighet krävs för att använda röntgenutrustning. Statens strålskyddsinstitut har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att inneha
och använda viss röntgenutrustning för odontologisk diagnostik.
Smittskydd och vårdhygien
Den viktigaste grundprincipen i alla vårdsituationer, oavsett verksamhet, är att skapa en barriär mot smitta och smittspridning. Detta innebär
praktiskt att basala hygienrutiner ska tillämpas i alla vårdsituationer för
att förebygga smittspridning av såväl känd som okänd smitta. Alla vårdgivare och all personal måste känna till gällande rutiner och ha kunskap
om hur smitta sprids. Det rena måste bevaras rent och spridning av sjukdomsframkallande mikroorganismer förhindras, vilket är extra viktigt att
beakta i miljöer med risk för resistensutveckling och där personer med
nedsatt immunförsvar vårdas.
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Behov och fördelar med hemtandvård
För många är tillgång till hemtandvård ett rationellt sätt att göra förebyggande munhälsovård tillgänglig för stora grupper äldre och personer med
funktionsnedsättning (24). Det föreligger svårigheter med hemtandvård,
men det finns även stora fördelar. Patientgruppen lämnar sällan återbud.
Munhälsovården blir tillgänglig för fler omvårdnadstagare. Genom att
hemtandvård sker på plats upplevs mindre oro för den äldre och i synnerhet
för personer med kognitiva störningar. Tandvårdspersonal har även lättare
att få ett gott samarbete med omvårdnadspersonalen genom att finnas
tillgänglig på deras arbetsplats.
Hemtandvård eller kliniktandvård
Klinikbunden tandvård är alltid att föredra, men i vissa fall kan hemtandvård prioriteras. Inför beslut om hemtandvård har British Society for
Disability and Oral Health (24) gett ut “Guidelines for the Delivery of a
Domiciliary Oral Healthcare Service” (se figur 2).

Fig. 2 Beslutsprocess inför eventuell hemtandvård (24)
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Förslag till flödesschema vid munhälsovård för vuxna och äldre med
funktionsnedsättning:
1. Munhälsobedömning
2. Remiss eller egen preliminär terapiplanering
3. Undersökning av tandläkare eller tandhygienist beroende på vårdbehov
4. Definitiv terapiplanering med teamet
5. Kliniktandvård
6. Hemtandvård, framförallt förebyggande munhälsovård
Som alternativ till ovanstående erbjuds service och en vårdmodell på flera
håll i landet med fullt utrustade mobila enheter till särskilda boenden där
all munhälsovård och bastandvård kan utföras. Det innebär för sköra och
sjuka patienter att tröttsamma resor, väntetider och onödig oro kan undvikas
vilket kan vara särskilt angeläget för till exempel personer med kognitiva brister. Patienten riskerar inte att bli så uttröttad att behandlingen
inte kan fullföljas. Vårdpersonal finns till hands för stöd och information
om patientens allmäntillstånd. Patienten kan komma direkt från sitt rum
till behandlingen och vila omedelbart efteråt. Om dagsformen ej tillåter
kan behandling skjutas upp till nästa dag. Även om detta kan vara en
ur ekonomisk aspekt kostsam lösning är vinsterna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv flera. Personal behöver inte avsättas för tidskrävande
tandvårdsbesök. Patienter som annars inte skulle kunna behandlas kan få
tandvård utförd under goda betingelser. Behandlingar kan koncentreras
till en kortare period.
Förbättringsområden
Det finns behov av förbättringar inom flera områden i den uppsökande
verksamheten (10):  
• Ett behov av ökad kompetens hos både tandvårds- och omvårdnadspersonal
• Samarbetet mellan tandvård och omvårdnadsverksamheten måste
utvecklas
• Ett annat vård- och omvårdnadspanorama krävs då allt fler äldre har
naturliga tänder
• Tandvårdssakkunniga behövs i omvårdnadsverksamheten, t.ex.    
tandhygienist
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• Tandvård bör behandlas likvärdigt övrig vård och omsorg
• Mätbara mål för tandvård inom hälso- och sjukvård måste utvecklas
• Tandvård behöver ingå i avvikelsehanteringssystemet
Ett alternativ till dagens upphandling av den uppsökande verksamheten
är att vårdgivare anmäler till landstinget tandvårdsteam som kan erbjuda
uppsökande verksamhet, hemtandvård och fullständig behandling, så att
boenden fritt kan välja vårdgivare. Sådana listningssystem finns vid val
av läkare.
Kvalitetsregister
Utvärdering av tandvårdsstödets hälsoeffekter och redovisning av vårdresultat bör kunna ske i öppna jämförelser med stöd av kvalitetsregister,
som till exempel SKaPa, Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit, eller med stöd av ett standardiserat munbedömningsinstrument
som ROAG.
Munvård i grundutbildning till vårdyrken
I grundutbildningen för vård- och omvårdnadsyrken måste en obligatorisk
utbildning i munvård ingå för att säkerställa en god omvårdnad vad gäller
munhälsa (8). Innehållet ska fokusera både på teori och praktik. Ett exempel på hur detta kan ske är vid Högskolan Kristianstad, där teoretisk
utbildning i munhälsa ges till sjuksköterskestudenter i början av deras
utbildning. Detta tillfälle efterföljs av ytterligare undervisning om munhälsa hos äldre, genomgång av munvårdshjälpmedel och munvård samt
träning i munbedömning med användning av ROAG.
Munvårdsutbildning inom uppsökande verksamhet
Inom den uppsökande verksamheten bör en individanpassad utbildning
ske, som koncentreras till de omvårdnadstagare som är i störst behov av
förbättrad munhälsa och till den personal som har störst behov av kompetensutveckling.
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Systematiska munbedömningar
För att uppnå och bevara en optimal munhälsa är hjälp med dagliga munvårdsåtgärder nödvändigt för personer som inte klarar sin munvård själv.
Bedömningar av munnen ska ske av sjuksköterska vid inskrivning till
särskilt boende eller då omvårdnadsåtgärder initieras i ordinärt boende.
Problem som uppstår mellan munhälsobedömningar av tandvårdspersonal måste identifieras tidigt och åtgärder sättas in som riktas mot omvårdnadstagarens aktuella behov. För att bedömningarna av munhälsan
ska utföras så lika som möjligt vid varje tillfälle, används lämpligen
ett instrument som ROAG (bilaga 1) (7). ROAG kan också användas
av tandvårdspersonal. Aktuellt status noteras i det formulär som tillhör
ROAG (bilaga 2). Resultatet från den initiala bedömningen utgör underlag för ställningstagande till åtgärder och hur ofta fortsatta bedömningar
ska ske. Faktorer måste beaktas som kan utgöra risk för munproblem, till
exempel funktionsnedsättning, sjukdomstillstånd, läkemedelsintag och
nutritionsbrister. Det är viktigt att såväl munbedömningen som åtgärder
dokumenteras i omvårdnadstagarens journal (25).
Åtgärder som kan behöva vidtas då problem med munnen observeras kan
vara att uppmärksamma individen på munhålans status och vad denna
själv ska tänka på vid rengöring av tänder och munslemhinnor. Lämpliga hjälpmedel måste finnas. För personer med nedsatt handmotorik kan
exempelvis ett extra grepp behöva sättas på tandborstskaftet. Saknas förmåga att klara munvården själv behöver olika åtgärder erbjudas och utföras av omvårdnadspersonal. Patientens situation måste ibland diskuteras
med läkare, tandläkare eller tandhygienist. Då sjukdomar och förändringar finns i munhålan skickas remiss till specialistklinik, sjukhustandvård eller allmän tandvårdsklinik.
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg som
idag finns i cirka 80 procent av kommuner och landsting (26). Munbedömningsinstrumentet ROAG finns som en ny modul i kvalitetsregistret
och ingår som en naturlig del i riskbedömningen för ohälsa tillsammans
med riskbedömning av undernäring, fall och trycksår. ROAG kan utgöra
ett pedagogiskt instrument och ge tandvården, sjukvården och omvårdnaden ett "gemensamt språk" och därmed skapa förståelse för att munnen
tillhör kroppen.
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Signeringsschema för utförd munvård
Inom omvårdnaden används signeringsschema som stöd för personalen att
olika åtgärder har utförts. För att säkerställa utförd munvård kan lämpligen ett munvårdsschema finnas som signeras av den som utfört dagens
munvård. Munvårdsschema tilldelas omvårdnadstagare vid munhälsobedömning alternativt då omvårdnaden eller tandvården så anser. När munvården fungerar behövs inte munvårdsschemat.
Munvårdsschemat kan användas enligt följande:
• Munvårdschema signeras av den som utför/kontrollerar dagens munvård
• Om munvård inte är utförd på 2 dagar, ska det anmälas till ansvarig
   på 3:e dagens morgon som tillser att munvård utförs under 3:e dagen
• Klarar inte ansvarig att tillse att munvård utförs under 3:e dagen tillkallas tandvården
Konsensusarbetets rekommendationer och vision för vuxna och
äldre med funktionsnedsättning
Det nuvarande tandvårdsstödet till äldre och personer med funktionsnedsättning, uppsökande och nödvändig tandvård har blivit otillräckligt.
Munvård är ofta eftersatt och måste därför ges högre prioritet. Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre multisjuka och omvårdnadsberoende med naturliga tänder och fasta tandersättningar innebär att samarbetet mellan tandvården, sjukvården och omsorgen måste utvecklas. En
utökad kompetens krävs jämfört med för 20-30 år sedan. Ständigt nya
vårdgivare inom uppsökande verksamhet förhindrar också att goda samarbetsrutiner upparbetas och bibehålls. Det finns också svårigheter att
nå personer i ordinärt boende. Information om tandvårdsstödet behöver
förbättras och spridas.
Vuxna och äldre med funktionsnedsättning har andra behov av vård och
omsorg än många andra grupper. Visionen för denna grupp är därför:
Munhälsa på lika villkor för vuxna och äldre med funktionsnedsättning.
För att uppnå visionen att gruppen får möjlighet till en optimalt god munhälsa är våra rekommendationer att:
• Undervisning om munhälsa och munvård ingår/förbättras inom
grundutbildningar till vårdyrken
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• Munvårdsutbildning av vård- och omvårdnadspersonal kvalitetssäkras.
Basutbildning ges till alla inom grundutbildningen och efterföljs
av kontinuerlig fortbildning
• Munvård/tandvård integreras i omvårdnaden och ska utgöra en naturlig
del i vård- och omvårdnadsprocessen
• Kontinuerlig handledning ges till omvårdnadspersonal
• Munvårdsbehov alltid beaktas vid medicinska bedömningar och
biståndsbedömningar
• Ett standardiserat munbedömningsinstrument införs där hälsoeffekter
kan utvärderas
• Tillgång till kontinuerlig tandvårdskompetens i form av samordningsansvarig tandhygienist/tandläkare i stället för som nu punktvisa insatser
• Tillgång till mobil tandvård finns för olika behov
• Tillgång till stationär tandvårdsklinik finns inom närområdet
• Riktlinjer för god tandvård fastställs av Socialstyrelsen avseende
hemtandvård/mobil tandvård där kvalitetsaspekter, patientsäkerhet,
smittskydd och vårdhygien beaktas
• Uppsökande verksamhet ersätts på sikt med undersökningar och
reguljär tandvård med kontinuitet och ansvar för ett område. Fritt
val av vårdgivare är ett krav
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Tala, lyssna

Använd belysning och
munspegel 1
Observera: hö kind, insida
läpp ÖK, vä kind, insida
läpp UK, gom, munbotten

Använd belysning och
munspegel
Observera

Använd belysning och
munspegel
Observera

Använd belysning och
munspegel
Observera

Observera

Dra med munspegel längs
med kindens insida

Svälja, observera och
fråga

Röst

Munslemhinnor
Avlägsna avtagbar
protes

Tunga

Tandkött

Tänder

Protes

Saliv

Sväljning
Relaterat till smärta och
muntorrhet

Obehindrad sväljning

Glider lätt

Rena och fungerande

Rena, ingen synlig beläggning eller matrester

Ljusrött och fast

Ljusröd, fuktig med
papiller

Ljusröda, fuktiga

Normal röst

Symtom grad 1

Spontan blödning

Sår med eller utan blödning, blåsor

Sår med eller utan blödning, blåsor

Svårt att tala

Symtom grad 3

Obetydliga sväljproblem

Glider trögt

Beläggning eller matrester, dåligt fungerande

Uttalade sväljproblem

Glider inte alls

Används ej

Beläggning eller matrester Beläggning eller matrester
lokalt, trasiga tänder
generellt trasiga tänder

Svullet, rodnat

Inga papiller, röd torr,
beläggning

Röda, torra eller områden,
beläggning

Torr, hes, smackande

Symtom grad 2

Källa: University of Nebraska Medical Center samt Oncology Nursing Forum; översatt och modifierat Pia Andersson, Högskolan
Kristianstad, 1994, rev sept 2000

Metod

Lokalisation

Bilaga 1
Munbedömningsinstrument ROAG
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T-pb: helt tandlös samt helprotes i
en el båda käkarna

T-: helt tandlös

Datum
Röst
Läppar
Munslemhinnor
Tunga
Tandkött
Tänder
Protes
Saliv
Sväljning
Vikt
Signatur

T+pb: egna tänder samt avtagbar
protes

T+: enbart egna tänder

Tandstatus

Kryssa i alternativ i tandstatus 				

Bilaga 2.
Munbedömningsinstrument

Implantat finns

T+pb/T-pb: egna tändersamt avtagbar protes i en
käke, tandlös samt helprotes i en käke

Personuppgifter

