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Bakgrund: Munnen kan inte ses som separat från resten av kroppen eftersom munhälsan 

påverkar den generella hälsan. Syfte: Syftet var att belysa betydelsen av användandet av 

munbedömningsinstrument  för vårdpersonalen. Metod: Allmän litteraturstudie. Resultat: 

Genom en innehållsanalys framkom de två subkategorierna; Ger möjlighet att upptäcka och 
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Abstract 

Background: Since oral health has an influence on general health, the mouth can’t be viewed 

as separate from the rest of the body. Aim: To highlight the importance the use of an oral 

assessment tool has for the nursing staff. Method: A literature review. Result: Through 

analysis of the text content two subcategories emerged; Gives possibility to detect and 

Clarifies further need of oral assessment. They led to the category: The oral assessment tool 

gives structure. Discussion: By performing an oral assessment on the patient, through 

detection and correction of oral health problems suffering can be reduced/ prevented by the 

nursing staff. All of the nursing staff must understand why oral care and oral assessments are 

important and the oral assessment tool needs to be dependable and easy to use. In every type 

of health organization there needs to be routines for the use of the oral assessment tool, it 

should be selected with care and adjusted to the organization. Conclusion: The use of an oral 

assessment tool could lead to an increased structure in the oral care nursing provided by the 

nursing staff. 
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BAKGRUND 

Munhälsa som är en del av den allmänna hälsan, bidrar till fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande (Socialstyrelsen, 2005). Bedömning av patienters munstatus görs för sällan och 

inte rutinmässigt av sjuksköterskor och därmed fångas inte behovet av munvårdsåtgärder upp 

i tid. Sjuksköterskor har en position, med sin frekventa patientkontakt, för att integrera 

munhälsobedömningen i sitt omvårdnadsarbete (Clemmens, Rodriguez, och Leef, 2012). 

Samband kan även ses mellan dålig munhälsa och många systemiska sjukdomar, även när det 

gäller kärlsjukdom, diabetes och stroke kan patogenesen komma från munnen samt att redan 

befintliga sjukdomar kan förvärras av dålig munhälsa (Haumschild och Haumschild, 2009; 

Jablonski, Munro, Grap, och Elswick, 2005). Nyare forskning visar dessutom att dålig 

munhälsa är en riskfaktor för HPV-infektion (humant papillom virus). Då det finns en 

koppling mellan HPV-infektion och oral- och orofarynxcancer, har dålig munhälsa en indirekt 

påverkan på risken för att få cancer (Bui, Markham, Ross, och Mullen, 2013). Andra faktorer 

som påverkar munhälsan kan vara naturligt åldrande, sjukdom, biverkningar av läkemedel 

och strål- eller cytostatikabehandling (Andersson och Öhrn, 2006).  

Munvård påverkar munhälsan och är något som ingår i alla människors basala hygien, de 

flesta människor i Sverige utför det på sig själva varje dag. Detta innebär i sin tur att alla 

patienter som är inlagda på sjukhus eller annan vårdinrättning och är i behov av omvårdnad 

följaktligen också är i behov av någon form av munvård (Gillam och Gillam, 2006; Stout, 

Goulding, och Powell, 2009). Mycket forskning finns inom området munvård och om varför 

detta är en eftersatt omvårdnadsåtgärd. Tidsbrist och det att andra omvårdnadsåtgärder anses 

som viktigare anges som anledning bland orsakerna till att munvård/munbedömning inte är en 

högprioriterad omvårdnadsåtgärd. Detta trots att sjuksköterskan rent teoretiskt anser att 

munhälsan är viktig (Andersson och Öhrn, 2006; Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson, och 

Sörensen, 2000).  

I Vårdhandboken beskrivs både vad munvård är och hur en inspektion av munhålan går till. 

Munbedömning innebär en bedömning av röst, munhålans alla delar, saliv och slutligen 

sväljning ("Vårdhandboken," 2013, hämtat 131022). Sjuksköterskan är ansvarig för 

dokumentationen av det som observeras och de åtgärder som sätts in (Andersson och Öhrn, 

2006). Det är utarbetat olika munbedömningsinstrument som potentiellt kan underlätta för 

sjuksköterskan vid bedömningen av munstatus (Andersson och Öhrn, 2006). Enligt Cawley 
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and Benson (2005) kan de flesta munbedömningsinstrument delas in i två grupper; Första 

gruppen är mer generell och ger en grundbedömning av munhålan. I andra gruppen är 

munbedömningsinstrumenten mer avancerade och använder sig av flera variabler som tillåter 

bedömning av olika faktorer i förhållande till munstatus och funktion (Cawley och Benson, 

2005). ROAG – Revised Oral Assessment Guide tillhör grupp två och är det instrument som 

är ansett adekvat till användning här i Sverige ("Vårdhandboken," 2013, hämtat 131022) 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskan är ansvarig för patientens 

basala hygien och i denna ingår munvård. Som omvårdnadsansvarig ska sjuksköterskan utföra 

sitt arbete med helhetsyn och ett etiskt förhållningssätt. Det står också att sjuksköterskan har 

ett ansvar för att hålla sig uppdaterad om aktuell forskning för att kritiskt kunna reflektera 

över befintliga rutiner och metoder (Socialstyrelsen, 2005). Vilket stöds av en av 

omvårdnadens pionjärer, Virginia Henderson (1897 – 1996). Hon såg på människan som en 

självständig och aktivt handlande individ med generella behov. Virginia Hendersons 

behovsteori utgår ifrån människans behov och går ut på att visa vilken vård alla vårdtagare 

behöver oavsett medicinsk diagnos och behandling. Hon har tagit fram 14 

omvårdnadsbehovsområden och dessa ligger till grund när vårdaren ska hjälpa patienten 

beroende på vilken situation patienten befinner sig i (Henderson, 1982). ICN:s (International 

Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor är en bra utgångspunkt för etiska 

ställningstaganden i samband med insättande av omvårdnadsåtgärder, exempelvis munvård då 

sjuksköterskan ska sträva efter att förebygga sjukdom och främja hälsa (ICN, 2007).  

Hänsyn bör tas till patientens autonomi, d.v.s. patientens självbestämmande, frihet och ansvar 

(Sandman och Woods, 2003). Ibland är inte patienten själv bekymrad över sin munhälsa och 

ibland är patientens omdömesförmåga påverkad av sjukdom. Vid dessa tillfällen blir det ännu 

viktigare att vårdpersonalen tar ansvar för munhälsovården om patientvården ska kunna 

förbättras (Wårdh, Berggren, Andersson, och Sörensen, 2002). När sjuksköterskan använder 

sig av autonomiprincipen, är det viktigt med reflektion över varför det tas hänsyn till detta 

subjektiva perspektiv. Sjuksköterskan behöver försäkra sig om att förutsättningarna för 

autonomt beslutsfattande finns d.v.s. att patientens beslut kan grunda sig på fullständig, riktig 

information och/eller kunskap (Olsson och Sörensen, 2011; Sandman och Woods, 2003).  
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En annan princip som är viktig för sjuksköterskor är godhetsprincipen; att göra gott d.v.s. 

förebygga och hindra lidande (Olsson och Sörensen, 2011; Sandman och Woods, 2003). 

Dålig munhälsa kan innebära lidande för patienten, bl.a. genom smärta, smakstörningar, 

muntorrhet, dysfagi och infektioner i munhålan. Svampbeläggning, blåsor och synliga 

sprickor på läppar och i slemhinnan är vanliga hos patienter med en nedsatt allmänhälsa. 

Utöver det fysiska lidandet finns också det psykiska/sociala lidandet bl.a. p.g.a. ätsvårigheter, 

kommunikationssvårigheter, dålig andedräkt, förändrad självbild och utseendeförändringar 

(Andersson och Öhrn, 2006).  

De munvårdsåtgärder som sätts in kan vara allt från tillrättaläggning till att vårdpersonal 

hjälper patienten fullt ut när vederbörande inte själv är kapabel att utföra munvården. När en 

patients munhåla är inaktiv t.ex. om patienten är fastande och speciellt i livets slutskede är 

behovet av munvård extra stort. Muntorrhet är då vanligt och bakteriebeläggningar får fäste 

när patienten inte dricker eller tuggar mat (Andersson och Öhrn, 2006). Det är önskvärt att 

patienten ska utföra sin egen munvård men även då ska det göras en bedömning av 

munhälsan. Detta för att vårdpersonalen ska kunna sätta in adekvata/förebyggande 

munvårdsåtgärder till patienten vid behov ("Vårdhandboken," 2013, hämtat 131022). I 

praktiken kan munbedömningar liksom munvård kan utföras av både sjuksköterskor och 

undersköterskor även om sjuksköterskan har ansvaret för att det utförs. I de engelskspråkliga 

vetenskapliga artiklarna benämns personalen ofta som nursing staff utan tydligare definition, 

av denna anledning kommer ordet vårdpersonal att användas istället för 

sjuksköterska/undersköterska i resten av arbetet. 

 

Från Columbia University i New York kommer ny forskning som visar att munhygien har 

betydelse för utvecklingen av arterioskleros och att dålig munhygien därmed ökar risken för 

hjärtinfarkt och annan hjärt-kärlsjukdom (Desvarieux et al., 2013). Forskning som detta 

styrker behovet av att ha en god munhälsa och att upprätthålla den även vid sjukdom. 

Vårdpersonalen har i sitt omvårdnadsarbete ett ansvar för patienternas munhälsa och genom 

att sammanställa aktuell forskning utforskas betydelsen användandet av ett 

munbedömningsinstrument har för vårdpersonalen.  
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SYFTE 

Syftet var att belysa betydelsen av användandet av munbedömningsinstrument  för 

vårdpersonalen. 

METOD 

Design 

Litteraturstudien genomfördes som en allmän litteraturstudie (review) med både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det en lämplig metod för 

att skapa en översikt över aktuell forskning inom ett avgränsat kunskapsområde och belysa 

problemet ur olika perspektiv. Detta görs genom att systematiskt söka, kritiskt granska och 

sammanställa litteratur inom det specifika område som undersökts. 

Urval  

Endast artiklar på svenska, norska och engelska kunde inkluderas i studien eftersom dessa 

språk behärskas av författarna. De artiklar som inkluderades handlade om vuxna (över 18 år), 

somatiskt sjuka patienter på sjukhus eller annan vårdinrättning. Artiklar om specifika 

munsjukdomar/tandvård exkluderades. Artiklarna som valts ut är primärkällor, peer reviewed 

samt publicerade efter år 2002. 

Datainsamling 

Inledningsvis gjordes provsökningar i databaserna för att identifiera lämpliga sökord som 

därefter använts vid systematiska sökningar. För att finna relevanta studier utifrån syftet, 

inleddes sökningarna med MESH-termer som ”nursing”, ”nurs*”, ”oral hygiene”, ”oral care”, 

“ oral health”, “assessment”, ”assessment guide” och ”assessment tool”. Fritextsökning med 

de olika termerna genomfördes enskilt och tillsammans med de booleska termerna AND, OR, 

NOT och trunkering, för att få en fullgod sökning (bilaga 1). Artikelsökning skedde i 

databaserna CINAHL, PubMed då dessa är rekommenderade informationskällor (Polit och 

Beck, 2010). Manuell sökning gjordes genom granskning av utvalda och andra artiklars 

referenslistor.  
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Genomförande 

Ett första urval gjordes genom att titlar och abstrakten lästes igenom på de studier som 

motsvarade syftet därefter valdes de relevanta artiklarna ut. Både kvalitativa och kvantitativa 

studier ingick. De vetenskapliga artiklarna lästes i sin helhet separat av författarna för att få en 

av varandra oberoende uppfattning och en helhetsbild av artiklarna. Därefter träffades 

författarna för att diskutera innehållet i varje artikel. Utvalda artiklar (markerade med * i 

referenslistan) lästes igenom flera gånger för att få en känsla för innehållet. Väsentligt vid 

genomläsningen var att resultatet var trovärdigt och att metod, urval och analys tydligt 

beskrivet. Totalt valdes fjorton vetenskapliga artiklar ut för djupare granskning (bilaga 3). 

Den valda litteraturen kvalitetgranskades och analyserades med hjälp av granskningsmallar, 

först enskilt och därefter tillsammans. Granskningsmallar från Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) modifierades och användes (bilaga 2). Modifiering gjordes utifrån att varje 

positivt svar gav en poäng, dessa summerades och omvandlades till procent. Över 60 % 

ansågs som godkänd kvalité, granskningsresultatet delades upp i godkänd och icke godkänd, 

endast de godkända artiklarna inkluderades. 

Analys 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär en analys av textinnehåll att det görs en 

identifiering av alla meningsbärande enheter som svarar till syftet, det vill säga meningar eller 

fraser som innehåller relevant fakta. Sammanställning och analys av inkluderade artiklar 

genomfördes av författarna tillsammans enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys. Utifrån syfte och problemområde bearbetades materialet för att identifiera 

nyckelfynd. Meningsbärande enheter markerades och kopierades till ett fristående dokument. 

Därefter bröts de ned för att korta ner texten men ändå behålla kärnan i innehållet. En 

sammanställning av de meningsbärande enheterna gjordes, utifrån likheter och skillnader. 

Efter att ha jämförts med varandra blev de som innehållsmässigt överenstämde sammanförda 

till en stabil subkategori, vilket innebär att texten inte går att flytta från en subkategori till en 

annan. Materialet bearbetades ytterligare för att sammanfattas till resultatet. Kategorin 

framkom efter reflektion av subkategoriernas innehåll. Med hänsyn till innehållet namngavs 

subkategorierna och innehållet belystes med citat från texten, för att på ett tydligt sätt 

illustrera vad kategorierna beskriver (Forsberg och Wengström, 2008). 
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Etiska överväganden  

I litteraturstudien har författarna valt att endast inkludera etiskt godkända vetenskapliga 

artiklar. Etiskt ställningstagande ska göras både när det gäller urval och presentationen av 

artiklar vid litteraturstudier (Forsberg och Wengström, 2008). Med objektivitet avses att 

resultatet kan styrkas av andra forskare samt att personliga värderingar och förutfattade 

meningar inte medvetet har fått påverka materialet (Polit och Beck, 2012). Författarna, som 

har lång erfarenhet som sjuksköterskor, har därför eftersträvat att sätta sin egen förförståelse 

åt sidan och redovisa det resultat som svarar på syftet, även i de fall då det inte överensstämt 

med författarnas förkunskaper och förförståelse. 

RESULTAT 

Resultatet baserar sig på fjorton vetenskapliga artiklar, av dessa är tolv kvantitativa och två 

kvalitativa, 1773 respondenter och 52 informanter. De två subkategorier som identifierades: 

Ger möjlighet att upptäcka och Tydliggör fortsatt behov av munbedömning mynnade ut i en 

kategori; Munbedömningsinstrumentet ger struktur (figur 1).  

 

 

Figur 1 För att belysa betydelsen användandet av ett munbedömningsinstrument har för vårdpersonalen gjordes 

en innehållsanalys av 14 artiklar. I denna utkristalliserade sig två subkategorier; Ger möjlighet att upptäcka och 

Tydliggör fortsatt behov av munbedömning. Pilarna visar hur kategorin; Munbedömningsinstrumentet ger 

struktur, framkom efter reflektion av subkategoriernas innehåll.  

 

 Munbedömnings 
instrumentet ger 

struktur 

Ger möjlighet 
att upptäcka 

Tydliggör fortsatt 
behov av 

munbedömning 
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Ger möjlighet att upptäcka  

Subkategorins resultat baseras på fjorton av artiklarna. Denna subkategori handlar om hur 

vårdpersonalens användande av ett munbedömningsinstrument ger dem möjlighet att 

upptäcka munhälsoproblem hos patienten och därmed kan de optimera den munvård som 

utförs. 

Munbedömning, munhygien och att utföra munvård anses som en grundläggande 

omvårdnadsåtgärd (Munoz, Touger-Decker, Byham-Gray, och Maillet, 2009). Vid svår 

sjukdom och sjukhusvistelse kan det vara svårare än vanligt för patienten att själv klara av att 

utföra god munvård (Paulsson, Wårdh, Andersson, och Öhrn, 2008). Därför blir 

vårdpersonalens munbedömningar på patienten och införandet av adekvat munvård viktigt 

redan när patienten läggs in på sjukhus (Andersson, Hallberg, Lorefalt, Unosson, och Renvert, 

2004; Chalmers, King, Spencer, Wright, och Carter, 2005). Om munbedömningen görs redan 

vid inläggningen ses det av patienten som en naturlig del av omvårdnaden (Andersson, 

Hallberg, och Renvert, 2002) och patienterna upplever inte att det är integritetskränkande att 

vårdpersonal bedömer deras munhälsa (Paulsson et al., 2008).  

”oral examinations need to be done regularly by nursing staff, and for 

patients with cancer on a daily basis” (Paulsson et al., 2008, citat, sid 53)  

 

Majoriteten av vårdpersonalen anser att ett munbedömningsinstrument är användbart vid 

munbedömning (Southern, 2007), det ska vara tillförlitligt och lättanvänt (Knöös och Östman, 

2010) och behöver anpassas till verksamheten (Chalmers et al., 2005; Konradsen, Trosborg, 

Christensen, och Pedersen, 2012). Exempelvis är OHAT (oral health assessment tool) endast 

avsett som screeninginstrument (Chalmers et al., 2005) och munbedömningsinstrumentet 

ROAG täcker inte infektionsaspekten, vilket är viktigt, då t.ex. aspirationspneumoni kan 

relateras till munhälsan (Konradsen et al., 2012). Genom att ett munbedömningsinstrument 

blir använt kan ett stort antal munhälsoproblem upptäckas som annars hade kunnat förbli 

dolda (Andersson, Hallberg, och Renvert, 2003; Konradsen et al., 2012). Munbedömningen 

leder till att en patients munhälsoproblem upptäcks tidigt (Andersson, Hallberg, et al., 2002; 

Andersson, Westergren, Karlsson, Hallberg, och Renvert, 2002; Knöös och Östman, 2010; 

Munoz et al., 2009) och om de upptäcks i ett tidigt skede kan adekvata munvårdsåtgärder och 

annan behandling sättas in, innan munhälsoproblemen hinner bli alltför svårbehandlade 
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(Paulsson et al., 2008). Munbedömningsinstrumentet kan användas av vårdpersonalen vid 

kliniska beslut rörande munhälsoproblemens behandling (Andersson, Hallberg, et al., 2002; 

Chalmers et al., 2005; Costello och Coyne, 2008; Paulsson et al., 2008). 

Att ett munbedömningsinstrument används vid munbedömning leder till en förbättrad 

munhälsa hos patienterna (Chalmers et al., 2005; Ross och Crumpler, 2007; Yoon, Lowe, 

Budgell, och Steele, 2011).  

”an assessment tool was thought to be necessary in order to provide 

consistent and thorough care” (Minn N. Yoon et al., 2011, citat, sid 8) 

 

Yoon et al. (2011) påpekar att det inte räcker med att ett munbedömningsinstrument införs i 

verksamheten, det krävs även yrkesöverskridande teamarbete och en organisatorisk 

tillrättaläggning för att vårdpersonalen skall använda det. När ett munbedömningsinstrument 

ska introduceras i en verksamhet, speciellt om det redan finns fungerande rutiner för 

munbedömningar på patienter, är det ingen automatik i att vårdpersonalen börjar använda 

munbedömningsinstrumentet även om det är anpassat till verksamheten (Jones, Newton, och 

Bower, 2004). Vårdpersonalen behöver dokumentera munbedömningsresultatet och ROAG, 

som används i Sverige, anses som ett passande instrument både för munbedömning och för 

dokumentation (Paulsson et al., 2008). Optimeringen av munvården förenklas av att 

dokumentationen av munvård och bedömning förbättras när ett munbedömningsinstrument 

används (Munoz et al., 2009). Ett annat argument för att munbedömning ska göras med hjälp 

av ett munbedömningsinstrument är att det inte behöver ta mer än cirka tre minuter. 

Munbedömningsresultatets tillförlitlighet ökar dessutom om munbedömning och uppföljning 

utförs av samma personal och av att ett munbedömningsinstrument används (Knöös och 

Östman, 2010).  

”the introduction of an oral assessment tool into an ICU, does not necessarily 

result in its adoption by ICU staff” (Jones et al., 2004, citat, s 76) 

 

Före implementeringen av ett munbedömningsinstrument i en verksamhet behöver 

vårdpersonalen utbildning och träning i att göra munbedömningar på patienter med det av 

verksamheten utvalda munbedömningsinstrumentet. Detta är nödvändigt för att uppnå en hög 

tillförlitlighet (Andersson et al., 2004; Andersson, Hallberg, et al., 2002), dock kan även en 
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kort introduktion ge vårdpersonalen en god förmåga att bedöma och upptäcka orala 

hälsoproblem med hjälp av ett munbedömningsinstrument (Andersson et al., 2003).  

 

Tydliggör fortsatt behov av munbedömning  

Subkategorin baseras på tretton artiklar och handlar om att vårdpersonalen genom att använda 

ett munbedömningsinstrument tydligare ser patientens behov av fortsatta munbedömningar.  

 

För att munvården skall bli optimal är en munbedömning på patienten nödvändig, den 

tydliggör behovet av munvård under vårdtiden(Paulsson et al., 2008). Syftet med 

munbedömningsinstrumentet är att kunna följa, observera förändringar i munhälsa 

(Andersson et al., 2003; Chalmers et al., 2005; Knöös och Östman, 2010), utvärdera insatta 

munvårdsåtgärder (Chalmers et al., 2005). Knöös och Östman (2010) visar att vårdpersonalen 

behöver göra en munbedömning på patienten eftersom vederbörande inte alltid berättar om 

sina munhälsoproblem och sin förmåga att sköta sin munhygien. Under patientens 

sjukhusvistelse är det därför viktigt för vårdpersonalen med ett utgångsvärde av patientens 

munhälsostatus, detta för att kunna följa munhälsoutvecklingen (Andersson et al., 2004; 

Costello och Coyne, 2008; Ross och Crumpler, 2007). Regelbunden munbedömning behöver 

göras för att utvärdera behovet av munvård (Konradsen et al., 2012; Paulsson et al., 2008) och 

utvärdera insatta åtgärder (Andersson et al., 2004; Ross och Crumpler, 2007). För att kunna 

bedöma behov och frekvens av munvårdsåtgärder behövs ett munbedömningsinstrument, 

annars fångas patienternas munhälsoproblem inte upp och behovet av munbedömning 

tillgodoses inte (Southern, 2007).  

”important to have a baseline to compare the condition of the mouth 

throughout the patient’s hospital stay” (Costello och Coyne, 2008, citat, sid 

266) 

 

Användandet av ett munbedömningsinstrument kan alltså ge ett ramverk för vården och på så 

sätt öka standarden och kvaliteten på den givna vården. Bristen på munvårdsutrustning och 

munvårdsinstrument lyfts dock upp som ett hinder för att kunna ge god munvård (Costello 

och Coyne, 2008). Jones et al (2004) beskriver i sin studie, att om rutiner för munbedömning 

är etablerade, då utförs munbedömning på patienterna även om ett munbedömningsinstrument 
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inte finns i verksamheten. Ett exempel på sådan rutin är att inlagda patienter skall 

munbedömmas i början av varje arbetspass och regelbundet fram till utskrivning (Jones et al., 

2004).  

”Almost all the nurses routinely assessed the oral needs of their patients (101, 

98%)…Only 27(26%) uses a written assessment tool” (Jones et al., 2004, 

citat, s 72) 

 

Konradsen et al. (2012) har sett ett samband mellan ålder på patienten och antal munproblem, 

ju äldre patienten är desto fler orala hälsoproblem. Vårdpersonalens beslut om patientens 

behov av munbedömning, baseras ofta på det uppfattade behovet av munvård hos patienten, 

det vill säga hur vårdpersonalen bedömer patientens totala hjälpbehov, självständighet och 

ålder (Costello och Coyne, 2008). Paulsson et al. (2008) visar att det finns god 

överenstämmelse mellan vårdpersonalens bedömning och patientens egen bedömning av 

munhälsan. Dock visar det sig att när bedömningen skiljer sig åt så beskriver patienten sin 

munhälsa som något bättre än vad vårdpersonalens munbedömning visar (Paulsson et al., 

2008).  

”patients do not always report oral complications” (Knöös och Östman, 2010, 

citat, s 59)  

 

Att regelbundet använda ett munbedömningsinstrument leder till ett ökat intresse för munvård 

hos vårdpersonalen, genom att de blir bättre på att upptäcka och åtgärda patienternas 

munhälsoproblem (Chalmers et al., 2005). För att vårdpersonalen ska få en ökad förståelse 

och kunskap om hur munbedömningsinstrumentet används behöver de fortlöpande utbildning 

om munhälsa och munhälsoproblem (Costello och Coyne, 2008). Det visar sig också att den 

vårdpersonal som frekvent använder sig av ett munbedömningsinstrument får en högre 

kunskapsnivå om munhålebedömning, munhälsostatus och har därmed lättare för att upptäcka 

avvikelser i munhälsan (Southern, 2007). Munoz et al. (2009) beskriver däremot att sättet 

munbedömningen utförs på inte förändras med ökad utbildning men däremot förbättras 

munvården som utförs av att vårdpersonalen utbildadas (Munoz et al., 2009). Framförallt är 

det viktigt att all vårdpersonal har/får en ökad förståelse för varför munbedömning behöver 

göras (Andersson, Hallberg, et al., 2002; Southern, 2007) och att alla kan använda det av 
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verksamheten valda och anpassade munbedömningsinstrumentet efter genomförd utbildning 

(Chalmers et al., 2005). 

“Registered nurses should have sufficient knowledge about oral disease, how 

to prevent them, and how to use an oral assessment guide.” ( Andersson, 

Hallberg, et al., 2002, citat, s 185) 

 

De munvårdsåtgärder som vårdpersonalen sätter in utifrån ett munbedömningsresultat kan 

förebygga den påverkan munhälsoproblem har på patientens matvanor och näringsintag 

(Munoz et al., 2009). En helhetssyn på patienten kräver att munbedömningsresultatet ses i 

samband med andra bedömningar och observationer, som t.ex. näringsbedömning och 

matvaneobservationer. Undernäring är vanligt hos patienterna och det finns ett samband 

mellan dålig munhälsa och nutritionsstatus (Andersson, Westergren, et al., 2002). Vid 

sväljproblem blir munbedömningen som görs inte bara viktig för att vårdpersonalen kan se att 

den orala passagen är fri för nutrition (Costello och Coyne, 2008) men även för att de ska 

kunna upptäcka om patientens sväljproblem beror på muntorrhet och/eller en svampinfektion 

i munnen/halsen (Andersson, Westergren, et al., 2002).  

 “a correlation between poor oral health status and poor nutritional status 

was found” (Andersson, Hallberg, et al., 2002, citat, s 317) 

 

DISKUSSION 

Genom en sammanställning av aktuell forskning var syftet med denna litteraturstudie att 

belysa betydelsen användandet av munbedömningsinstrument för vårdpersonalen. Huvudfynd 

i denna studies resultat visar hur vårdpersonalen kan lindra lidande för patienten genom att de 

sätter munbedömningsresultatet i samband med andra observationer och vidtar åtgärder. 

Munbedömningsinstrumentet bör vara lättanvänt, tillförlitligt och anpassat till verksamheten. 

Tillförlitliga munbedömningsresultat uppnås om vårdpersonalen kan använda verksamhetens 

munbedömningsinstrument på ett korrekt sätt och förstår varför munvård och munbedömning 

är viktigt. 
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Metoddiskussion 

I en litteraturstudie menar Forsberg och Wengström (2008) att en blandning av kvantitativa 

och kvalitativa artiklar ökar utbudet och tillförlitligheten i resultatet, samtidigt som det ger ett 

så brett perspektiv på ämnet som möjligt. Databaserna som användes var PubMed och Cinahl. 

Sökningarna upprepades i SweMed+ och PsycInfo då även dessa databaser innehåller 

omvårdnadsforskning men det gav inga ytterligare artiklar. Det är en styrka att lämpliga 

databaser utifrån litteraturstudiens syfte har använts och att relevanta artiklar därmed har 

kunnat identifieras. Med sökningar med MESH termer och nyckelord (bilaga 1) behövdes 

färre begränsade sökord och det gav ett hanterbart antal träffar. Sökorden kombinerades med 

de olika booleska termerna, men NOT gav inga nya artiklar, det gjorde inte heller de 

fritextsökningar, med och utan trunkeringar, som gjordes utöver angivna sökningar i 

sökschemat. Fritextsökningarna gjordes för att se till att ingen relevant artikel missats, men 

gav inga flera nya användbara vetenskapliga artiklar. Utöver detta gjordes även manuella 

sökningar som gav ytterligare fem artiklar. Vid urvalet av artiklarna lästes titel och abstrakt. 

En svaghet med denna metod är att titel och abstrakt inte alltid återspeglar artikelns innehåll 

fullt ut, vilket kan ha medfört att artiklar exkluderats trots att de hade kunnat ge svar på 

litteraturstudiens syfte. Endast artiklar publicerade 2002 och senare har inkluderats för att 

litteraturstudien skall vara baserad på aktuell forskning.  

 

Att resultatet är begränsat till fjorton vetenskapliga artiklar kan ses som en svaghet i 

litteraturstudien samtidigt gjordes begränsningen för att inte tumma på kvalitén på valda 

artiklar, vilket borde ses som en styrka. Granskning av studierna gjordes med hjälp av två 

olika granskningsmallar, en för kvalitativa artiklar och en för kvantitativa (bilaga 2). 

Granskningsmallarna modifierades på uppmaning av skaparna till mallarna, då de annars inte 

har en tydlig gräns för vad som är god kvalité på en artikel utan det blir ett subjektivt val av 

användarna (Willman, Stoltz, och Bahtsevani, 2011). Då de valda artiklarna är skrivna på 

engelska och det kan innebära en risk för att information går förlorad eller missförstås då 

detta inte är författarnas modersmål. Att alla författarna till de vetenskapliga artiklar som 

använts dessutom inte har engelska som modersmål kan potentiellt också påverkat resultatet i 

deras artiklar. Citat på originalspråk har använts i denna studies resultat för att behålla 

trovärdighet och stärka resultatet. För att undvika feltolkningar, missad information och för att 
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styrka tillförlitligheten har alla artiklarnas resultat lästs igenom av var och en av författarna 

flertalet gånger. Sammanställning och analys av inkluderade artiklar genomfördes av 

författarna tillsammans för att ytterligare öka tillförlitligheten i det egna resultatet (Graneheim 

och Lundman, 2004). Författarnas förförståelse har troligen spelat en viss roll i 

tolkningsprocessen och därmed i denna studie resultat trots att författarna granskat materialet 

objektivt.  

 

Av artiklarna var åtta från Nordeuropa vilket gör att överförbarheten av resultatet till svenska 

förhållanden anses som okomplicerat. Att sex av dessa åtta artiklar dessutom är baserade på 

svenska förhållanden styrker ytterligare litteraturstudiens resultat som trovärdigt och 

överförbart. Det innebär dock att resultatet inte ger en fullständig bild av de globala 

förhållandena. Medelåldern på undersökta patienter i de vetenskapliga artiklarna är hög (75,7 

år), vilket återspeglar även de svenska förhållandena inom sjukvården och behovet av 

munvård. 

Resultatdiskussion  

Vid reflektion över innehållet i denna studies resultat framkom att om vårdpersonalen ska 

acceptera och använda ett munbedömningsinstrument behöver det vara lättanvänt, tillförlitligt 

och anpassat till verksamheten. Detta påstående stöds av studiens resultat som visar att 

implementeringen av ett munbedömningsinstrument i en verksamhet kräver ett 

yrkesöverskridande teamarbete och en organisatorisk anpassning. Även om majoriteten av 

vårdpersonalen anser att ett munbedömningsinstrument är användbart vid munbedömning 

sker det inte automatiskt att personalen börjar använda det, om det inte anses praktiskt. Annan 

forskning, som stödjer resultatet, visar att implementering av ett munbedömningsinstrument 

möjliggör för evidensbaserade och standardiserade munbedömningar (Stout et al., 2009). För 

detta krävs det en organisering av rutiner i verksamheten och tillgänglighet av adekvat 

munvårdsutrustning för att goda munvårdsresultat skall kunna uppnås (Willumsen, Karlsen, 

Naess, och Björntvedt, 2012). Jaroneski (2006) tar upp att ett munbedömningsinstrument 

måste vara acceptabelt för patienterna, munbedömningen får inte förorsaka dem obehag eller 

trötta ut dem. Denna, enligt författarna mycket viktiga aspekt, om att 

munbedömningsinstrumentet behöver anpassas till patientklientelet som skall bedömmas, tas 

däremot inte upp i denna studies resultat. Introduktionen av ett munbedömningsinstrument 
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och rutiner i en verksamhet har fördelar för patienten, de blir regelbundet bedömda och 

vårdpersonalen kan därmed ge dem individualiserad munvård. Dock är implementering av ett 

munbedömningsinstrument är en process som tar tid och är, som allt förändringsarbete, ett 

lagarbete. Processen kräver noggrann planering och görs för att patientvården ska bli mer 

effektiv, säker och ändamålsenlig (Willman et al., 2011). Vårdpersonalen som skall använda 

munbedömningsinstrumentet bör därför, enligt författarna, tas med i modifierings och 

anpassningsarbetet av ett munbedömningsinstrument, då olika verksamheter har olika behov. 

För att skapa ett arbetsklimat som stödjer en ständig utveckling och förbättring krävs ledare 

som är aktiva med att implementera omvårdnadsrutiner av god kvalitet. 

 

Vårdpersonalen kan lindra lidande för patienten genom att sätta munbedömningsresultatet i 

samband med andra observationer och därefter sätta in munvårdsåtgärder. Denna studie visar 

att de munvårdsåtgärder som sätts i av vårdpersonalen efter munbedömning med 

munbedömningsinstrument kan förebygga och reducera de komplikationer i munhälsan som 

obehandlade kan leda till undernäring och andra komplikationer i patientens generella hälsa. 

Munbedömningsresultatet är inte en enskild företeelse utan behöver sättas i samband med 

andra observationer. En munbedömning kan visa om patientens sväljproblem är relaterat till 

fysiska hinder i svalget, muntorrhet och/eller svampinfektion. Studiens resultat tar även upp 

sambandet mellan patienters dåliga munhälsa, nutritionsstatus, stigande ålder och mängd 

munhälsoproblem, vilket tydliggörs för vårdpersonalen när de använder ett 

munbedömningsinstrument. Haumschild och Haumschild (2009) stöder denna studies resultat 

när de beskriver att munvård och munbedömningen bör ses som en möjlighet till 

infektionskontroll och inte bara som en omvårdnadsåtgärd. Svampinfektion är en vanlig orsak 

till smärta i munnen och en komplikation hos svårt sjuka som kan påverka deras 

sväljförmåga, nutrition och förmågan att ta läkemedel per os. Komplikationer pga. 

dehydrering och försämrad nutrition/näringsintag kan om lämnade obehandlade leda till 

försämrat allmäntillstånd, ökat omvårdnadsbehov och behov av parenteral näring. I tillägg 

visar forskning att munbedömning med korrekta munvårdsåtgärder som följd, behövs då 

smärta i munnen kan leda till försämrad munhygien. Det vill säga, ett onödigt lidande för 

patienten som kunnat förebyggas av vårdpersonalen om komplikationerna upptäckts (Cawley 

och Benson, 2005; Xavier, 2000). Patienters individuella behov av munvård och 

munvårdsåtgärder är lika skiftande som det finns individer. Också lidandet, som är en 
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obehaglig/plågsam upplevelse av en viss intensitet, är något individuellt, en subjektiv 

upplevelse (Sandman och Woods, 2003). Med informationen som en munbedömning med 

hjälp av ett munbedömningsinstrument ger, menar författarna att vårdpersonalen kan avhjälpa 

patientens smärtproblematik och andra munhälsoproblem. Detta genom att sätta in 

munvårdsåtgärder och föreslå olika dieter för patienten som kan underlätta matintaget vilket 

stöds av Jaroneski (2006). Baserat på resultatet och annan forskning anser författarna att 

munbedömning av patienterna är en viktig del av vårdpersonalens omvårdnadsarbete när 

patienternas lidande ska lindras och helst förebyggas. 

 

För att uppnå tillförlitliga munbedömningsresultat behöver vårdpersonalen förstå varför 

munvård och munbedömningen är viktigt. Denna studie visar att vårdpersonalen behöver 

utbildning och träning i hur munbedömningsinstrumentet ska användas att för att uppnå 

tillförlitliga munbedömningsresultat. Det beskrivs också att om vårdpersonal regelbundet 

användander ett munbedömningsinstrument i omvårdnadsarbetet får de ett ökat intresse för 

munvård och upptäcker därmed fler munhälsoproblem. Att utbildning och ökad förståelse 

behövs stöds i en studie av M. N. Yoon och Steele (2007), där beskrivs varför förståelsen för 

munbedömning och munvård är viktig. De beskriver att även om vårdpersonalen tycker att 

munvård är viktigt, är det då mer pga. patientens självkänsla och sociala acceptans än för att 

de förstår sambandet mellan munhälsa och generell hälsa. Utöver detta anger vårdpersonal, i 

en annan studie, en otillräcklig kunskap om munhälsa som orsak för att inte göra 

munbedömningar och utföra adekvat munvård (Berry, Davidson, Masters, och Rolls, 2007). 

Resultatet i denna studie visar att vårdpersonal behöver utbildning och det hävdas att även en 

kort introduktion kan räcka för alla. Vilket inte stöds när Willumsen et al. (2012) pekar på att 

vårdpersonal med olik utbildningsnivå har olika kunskapsnivå och har därför inte samma syn 

på vad som är viktigt när det gäller patienters munvård och munhälsa. Benner, Tanner, Chesla 

och Rooke (1999) stöder till viss del detta då de lyfter fram skillnader mellan 

nybörjarsjuksköterskor och expertsjuksköterskors olika sätt att bearbeta information och 

handlandet därefter, i samband med kliniska uppgifter. De anser att omvårdnad är en färdighet 

som grundar sig på teoretisk kunskap, kliniska bedömningar och den praktiska utövningen av 

omvårdnad förbättras således inte enbart av erfarenhet utan behöver även fördjupade 

teoretiska kunskaper. Att vårdpersonalen har kunskap om sambandet mellan generell hälsa 

och munhälsa anser författarna vara essentiellt och de måste dessutom förstå att munvård och 
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god munhälsa innebär mer än att ha borstade tänder/proteser. Användandet av ett 

munbedömningsinstrument kan överbrygga klyftan mellan läroböckernas endimensionella 

beskrivningar och den kliniska verkligheten. Det rutinmässiga användandet av ett 

munbedömningsinstrument kan dessutom underlätta vid överrapportering mellan 

vårdpersonalen och kliniska beslut angående patienters munhälsa och munvård (Sonde, 

Emami, Kiljunen, och Nordenram, 2011). Det betyder, anser författarna, att ledningen för den 

verksamhet där munbedömningsinstrumentet används bör sträva efter att alla som 

munbedömer har likvärdig kunskap om munvård och munhälsa. Genom utbildning och 

uppdatering inom munvård, munhälsa och munbedömning för vårdpersonalen, förmedlar 

verksamhetsledningen vilken prioritet de ger en god munhälsa hos patienterna. 

Konklusion 

Verksamheter inom sjukvården måste se till att kunskapen hos vårdpersonalen håller hög nog 

nivå inom området; munvård/munhälsa och den dåliga munhälsans potentiella konsekvenser 

för patienten. Förståelsen för varför en munbedömning av patienterna är nödvändig, behöver 

få en tydligare genomslagskraft inom vården. Olika verksamheter inom vården har olika 

patientklientel, vårdtider och behov. Det betyder att ställning behöver tas till om t.ex. 

förväntad vårdtid ska spela in när det bestäms vilka patienter som skall munbedömmas. En 

fråga som väckts är; Vad är värdet av en enstaka munbedömning som inte kan följas upp? 

Även om målet är detsamma för alla verksamheter d.v.s. god munhälsa för patienten, så har 

intensivvården andra krav och förutsättningar än t.ex. äldreomsorgen. Enligt författarna är en 

generalisering vid val att ett standardiserat munbedömningsinstrument som skall gälla för alla 

verksamhetstyper inom vården inte möjlig. Därför anser författarna att det behövs mer 

forskning om hur det utvalda munbedömningsinstrumentet ska utvecklas, anpassas och 

användas inom de olika verksamhetsområdena i sjukvården. Det innebär att vårdpersonalen 

bör inkluderas när ett munbedömningsinstrument väljs ut och ska anpassas till patientklientel 

och verksamhet. 

 

Efter att ha diskuterat resultatet drar författarna slutsatsen att den betydelse användandet av ett 

munbedömningsinstrument har; är att det kan leda till ökad struktur i vårdpersonalens 

munvårdsarbete vilket indirekt kan främja patienternas munhälsa.  
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

Datum Databas Sökord och 

boolesk operator 

(and, or, not) 

Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till exklusion av artiklar Utvalda artiklar  

 

130206 

 

PubMed 

Oral Hygiene 

Nursing 

Språk: engelska, svenska, 

norska, vuxen +19, 

abstrakt tillgängligt 

MESH- term  

36 

Uppfyllde inte kriterierna, dålig 

vetenskaplig kvalitet, missvisande 

abstrakt, litteratur-studier eller 

översikt 

 

 

3 

 

130326 

 

CINAHL 

Oral assessment 

guide 

OR Oral assessment 

tool 

AND Nursing 

Engelska, människor, alla 

vuxna, peer – reviewed, 

20020101 - 20121231, 

abstrakt tillgängligt 

nyckelord  

13 

 

missvisande abstrakt, litteratur- 

studier eller översikt, svarade inte 

på syftet, dålig vetenskaplig 

kvalitet 

 

 

5 

 

130411 

 

 

PubMed 

Oral assessment 

tool 

OR Oral assessment 

guide 

AND Nursing 

Abstrakt tillgängligt, 

vuxen + 19, språk: 

engelska, svenska, norska 

MESH - term 13 Dålig vetenskaplig kvalitet, 

missvisande abstrakt, funna i 

tidigare sökningar – redan 

inkluderade 
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Bilaga 2 

Granskningsmall för kvantitativ studie  

( Björcke och Olafsen efter Willman och Stoltz, 2002)  

Beskrivning av studien  

Forskningsmetod  □RCT  □ CCT (ej randomiserad)  

□ Multicenter, antal center …………….  

□ Kontrollgrupp/er  

Patientkarakteristika  Antal…………………………………… 

Ålder…………………………………… 

Man/Kvinna…………………………….  

Kriterier för exkludering  

Adekvata exklusioner    □ Ja □  Nej  

Interventioner…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..  

Vad avsåg studien att studera?  

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………...  

Urvalsförfarandet beskrivet?  □ Ja  □ Nej  

Representativt urval?   □ Ja  □ Nej  

Randomiseringsförfarandet beskrivet?   □ Ja □ Nej  □ Vet ej  

Likvärdiga grupper vid start?  □ Ja  □ Nej □ Vet ej  

Bortfall  

Bortfallsanalysen beskriven?  □ Ja □ Nej  

Bortfallsstorleken beskriven?  □ Ja  □ Nej  

Adekvat statistisk metod?   □ Ja □ Nej  

Etiskt resonemang?   □ Ja □ Nej  

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten valida?    □ Ja □ Nej  

Är instrumenten reliabla?    □ Ja □ Nej  

Är resultatet generaliserbart?  □ Ja □ Nej  

 

Huvudfynd  

………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………….  

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

(varje Ja ger 1p, summan omvandlas till procent) 

 

□ Bra > 60 % □ Dålig <60% 

 

Kommentar  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  



 

 

Granskningsmall för kvalitativ studie  

(Björcke och Olafsen efter Willman och Stoltz, 2002 )  

 

Beskrivning av studien  

Tydlig avgränsning/problemformulering?  □ Ja □ Nej  □ Vet ej  

Patientkarakteristika    Antal………………………… 

Ålder………………………… 

     Man/kvinna…………………. 

 

Är kontexten presenterad?  □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

Etiskt resonemang?    □ Ja □ Nej  □ Vet ej  

 

Urval  

-Relevant?     □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

-Strategiskt?     □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

 

Metod för  

-urvalsförförandet tydligt beskrivet?   □ Ja □ Nej  □ Vet ej  

-datainsamling tydligt beskriven?   □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

-analys tydligt beskriven?    □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

 

Giltighet  

-Är resultatet logiskt, begripligt?   □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

 

Kommunicerbarhet  

-Redovisas resultatet klart och tydligt?   □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

-Redovisas resultatet i förhållande  

Till en teoretisk referensram?   □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

-Genereras teori?    □ Ja  □ Nej  □ Vet ej  

 

Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

(varje Ja ger 1p, summan omvandlas till procent) 

 

□ Bra >60%  □ Dålig <60% 

 

Kommentar  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  



 

 

Bilaga 3 

Artikelöversikt 

Författare Titel 

Land År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Andersson, P., 

Hallberg, I. R., 

Lorefalt, B., 

Unosson, M., och 

Renvert, S., Oral 

health problems in 

elderly 

rehabilitation 

patients 

Sverige, 2004 

Att se förekomsten av 

orala problem och 

analysera samband med 

ålder, kön, 

livssituation, anledning 

till inläggning, 

mediciner, 

nutritionsstatus, genom 

användande av ROAG 

161 patienter med 

medelålder på 81,7 år 

(65 - 98). 27 % män 

och 73 % kvinnor. 

Utfördes på ett 

universitetssjukhus i 

sydöstra Sverige 

mellan november 1996 

- januari 1998. Tre 

rehabiliteringsavdelnin

gar inkluderades i 

studien 

1 sjuksköterska gjorde 

bedömningar med 

ROAG. Andra 

instrument användes 

för att bedöma 

nutrition, ADL. 

Kvantitativ 

Orala hälsoproblem fanns det hos 71 % av 

patienterna. 30 % hade mellan 4-8 olika problem. 

Vanligast var lite saliv och problem r/t läpparna. 

Problem var signifikant med luftvägsrelaterade 

sjukdomar, undernäring, speciellt boende och att 

vara kvinna. Störst risk vid luftvägssjukdomar var 

påverkan av gommen. (Konkluderar ihop med andra 

studier att just påverkad, röd blödande gom, svullen 

är riskfaktor för aspirations pneumoni) Studien visar 

på vikten av standardiserad oral bedömning för att 

upptäcka orala hälsoproblem vid inläggning som 

annars kan missas.  

God kvalité. 

Kunde varit 

tydligare i sin 

bortfallsanalys 

Etisk godkänd 

 

  



 

 

Författare Titel 

Land År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Andersson, P., 

Hallberg, I.R., 

Renvert, S. 

Inter-rater 

reliability of an 

oral assessment 

guide for elderly 

patients residing in 

a rehabilitation 

ward 

Sverige, 2002 

Att testa den 

överensstämmande 

tillförlitligheten av 

ROAG för patienter 

inlagda på en geriatrisk 

rehabiliterings 

avdelning 

140 nyinlagda patienter 

nov -96 - maj -97. 133 

inkluderades 48 män o 

85 kvinnor. Medelålder 

81år (61 – 96).  

Tandhygienist och 

sjuksköterska gjorde 

bedömningarna. 103 

respektive 133 Cohens 

kappa coefficient o % 

användes för att mäta 

överrensstämmelsen 

mellan 

tandhygienistens och 

sjuksköterskans 

bedömningar. 

Kvantitativ 

Störst överrensstämmelse vid bedömning av röst 91 

%. Sämst vid bedömning av tänder. (Ssk hade då 

”problem”.)  

ROAG är ett användbart bedömningsinstrument. Blir 

mer tillförlitligt med utbildning och träning. Nämner 

BOHSE som ett “likvärdigt” instrument. 

God kvalité 

Etiskt godkänd 

 

  



 

 

Författare Titel 

Land År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Andersson, P., 

Hallberg, I. R., och 

Renvert, S, 

Comparision of 

oral health status 

on admission and 

at discharge in a 

group of geriatric 

rehabilitation 

patients 

2003, Sverige 

Att jämföra munstatus 

på en geriatrisk 

rehabiliteringsavdelnin

g med patienter som 

utvärderats med hjälp 

av ROAG vid in och 

utskrivning. Samt att 

undersöka hur ROAG 

kom till användning för 

att upptäcka dålig 

munhälsa 

237 patienter, 87 

exkluderades pga. 

bristfälligt med data 

plus 47 som stannade 

för kort tid.107 

patienter inkluderades, 

51 män och 56 kvinnor 

med medelålder på 

77,8 år. Studien pågick 

under perioden nov 

1996 - nov 1997.  

Kvantitativ studie som 

utfördes på en 

geriatrisk 

vårdavdelning. i södra 

Sverige främst pga. 

stroke. 

Pats munstatus blev bättre under sjukhusvistelsen. 

Användning av ROAG upplyste personalen om 

munstatus hos patienten samt upptäckte dålig 

munhälsa. 86 % hade mellan 1-8 olika problem. 74 

% erhöll någon form av “procedure” 50 % hade 

problem vid utskrivning. Lättare att införa standard 

med mätning vid inskrivning, svårare att få det gjort 

vid utskrivning. 32 % missades. De problem som 

åtgärdades minst var relaterade till tänder. Det som 

var mest frekvent fortfarande vid utskrivning var r/t 

slemhinnor/torrhet. ROAG:s huvudsakliga syfte är 

inte att ställa diagnos utan finna orala problem. Trots 

trubbigt instrument och begränsad träning kan 

sjuksköterskor finna en stor mängd orala problem 

med det.  

God kvalité 

Etisk godkänd 

 

 

  



 

 

 

Författare Titel 

Land År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande Analys Resultat Kvalitet 

Andersson, P., 

Westergren, A., 

Karlsson, S., 

Hallberg, I. R., och 

Renvert, S.,  

Oral health and 

nutritional status in 

a group of geriatric 

rehabilitation 

patients. 

2002, Sverige 

Att utvärdera 

munhälsostatusen med 

hjälp av 

bedömningsinstrument 

och nutritionsstatusen 

hos en grupp av 

geriatriska 

rehabiliterings- 

patienter, och att 

analysera sambandet 

mellan dessa två 

parametrar 

nov -96 - nov -97. 237 

patienter lades in, 223 

inkluderades, 99 män 

och 124 kvinnor. 

Medelålder 78,6 år. De 

bedömdes i början av 

vistelsen. 

De första 6 månaderna 

gjorde 1 sjuksköterskor 

alla bedömningar och de 

sista 6 månaderna gjordes 

bedömningarna av de 

övriga sjuksköterskor på 

avd. ROAG var det 

munbedömningsinstrument 

som användes. 

Tandhygienist var 

tillgänglig. Non 

parametriska test användes 

vid analys. delades upp i 

grupper; med (126) 

respektive utan (47) 

munproblem. 

p- värde under 0.005 ansågs statistiskt 

signifikant. Ju mer hjälp en patient behövde desto 

större munhälsoproblem. Samband mellan 

nutritionsstatus och munhälsa påvisades. 

Det är möjligt att om munbedömning görs vid 

inläggning ses det som en naturlig del av 

patientvården. Genom användande av ROAG 

föreslås adekvata munvårdsåtgärder. 

Munhälsostatus måste ses i samband med t.ex. 

nutritionsbedömning och matvaneobservationer 

God kvalité 

Etiskt godkänd 

  



 

 

Författare Titel 

Land År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Chalmers, J. M., 

King, P. L., 

Spencer, A. J., 

Wright, F. A., och 

Carter, K. D., The 

oral health 

assessment tool--

validity and 

reliability 

Australien, 2005 

Att testa reliabiliteten 

och validiteten av 

vårdpersonals 

användande av OHAT 

under en sex-månaders 

period i Australienska 

vårdinrättningar  

OHAT är en förenklad 

form av instrumentet 

BOHSE 

21 vårdinrättningar 

deltog, 1 ”koordinator” 

på varje. OHAT 

användes för 

basbedömning, 

uppföljning efter 3 och 

6 månader. 450 

boende, medelålder 

82,1 år, fullföljde 

undersökningen 

Kvantitativ metod. 

Analytisk statistik 

65 % ansåg att OHAT förbättrade möjligheten hos 

personalen att upptäcka smärta och problem i 

munnarna hos de boende (agree). 33 % ansåg att 

OHAT (strongly agree) var mycket viktigt för detta.  

Munbedömningsinstrument som OHAT kan öka 

vårdarnas intresse i orala frågor, för evaluering av 

insatser, monitorera de boendes orala hälsa, trigga 

när tandläkare skall tillkallas, assistera vid planering 

av behov. Data visar att de boendes orala hälsa 

förbättrades när vårdarna använde OHAG trots att 

mer än hälften av de boende var kognitivt påverkade.  

God kvalité 

Väl beskriven 

metod. 

Etisk godkänd 

 

  



 

 

Författare Titel 

Land År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Costello, T., och 

Coyne, I., Nurses’ 

knowledge of 

mouth care 

practices. 

2008, Irland 

 

 

Att bedöma 

sjuksköterskors 

kunskap och 

praxis/rutiner vad 

gäller munvård på 

kirurgiska och 

medicinska avdelningar 

på ett allmänsjukhus på 

Irland Syftet även att 

undersöka användandet 

av 

munbedömningsinstru

ment och vad som 

hindrar utförandet av 

munvård 

43 sjuksköterskor med 

i genomsnitt 6 års 

erfarenhet deltog i 

studien.  

Endast 20 % av de 200 

möjliga respondenterna 

svarade på intervjun.  

Kvalitativ ansats, 

intervjuer 

71 % av sjuksköterskor hade fått någon form av 

munvårdsutbildning, endast 11 % fått uppföljning 

efter examen. 90 % ansåg att munvård var viktig, 

trots det tyckte 13 % att munbedömning inte 

behövdes av alla. 64 % hade inte tillgång till redskap 

för bedömning. 68 % ansåg att de fattades 

hjälpmedel för att utföra munvård. 73 % trodde att 

munbedömningsinstrument var viktigt för att kunna 

ge god kvalitet på munvården.  

 

God kvalite 

Etisk godkänd 

 

  



 

 

Författare Titel 

Land År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Jones, H, Newton, 

J, T Bower, E. J  

A survey of the oral 

practices of 

intensive care 

nurses.2004, 

Storbritannien 

Att beskriva den 

prioritet som ges till 

munvård för 

närvarande, kunskap 

och behov av 

munbedömning och 

munvårdsmetoder. Och 

intensivvårdssjuksköter

skors följsamhet till de 

lokala 

munvårdsföreskrifterna 

på 1 sjukhus. Utvärdera 

om befintligt 

munbedömningsinstru

ment används. 

103 av 160 

intensivvårdssjuksköter

skor svarade på 

frågeformulär 

Kvantitativ metod. 

Frågeformulär 

Nästan alla sjuksköterskor, 101(98 %) bedömde 

munvårdsbehovet hos sina patienter, men bara 27(26 

%) använde sig av ett skriftligt 

munbedömningsinstrument. Munbedömning på 

patienten gjordes av 100 sjuksköterskor (97 %) vid 

inläggning och regelbundet till utskrivning från 

avdelningen.  

God kvalitet 

Etiskt godkänd 

 

  



 

 

Författare Titel 

Land År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Knöös, M., och 

Östman, M.,  

Oral assessment 

guide-test of 

reliability and 

validity for patients 

receiving 

radiotherapy to the 

head and neck 

region 

2010, Sverige 

Att testa OAGs, oral 

assessment guide, 

reliabilitet och validitet 

för patienter som får 

strålbehandling mot 

huvud- och nack- 

regionen 

36 av 45 patienter, 22 

män och 14 kvinnor. 

Medelålder 63,9 (35 – 

90). 9 sjuksköterskor 

9 onkologer utförde 

bedömningarna. 157 

(ssk/onk) 

parbedömningar 

(gjorda samma dag) 

varav 128 användes. 

Pat. skriftligt 

medgivande 

prospective design, 16 

månader. 

Sjuksköterskan 

bedömde varannan dag 

och onkolog 1 

ggr/vecka. 

OAG användes vid 

bedömningen av 

munhålan 

Resultatet visar att biverkningarna av 

strålbehandlingen börjar redan i vecka 1. 

Det är viktigt att ett tillförlitligt och lättanvänt 

bedömningsinstrument väljs. OAG fyller kriterierna. 

Bedömning tog max 3 minuter. Också viktigt att 

minimera antal olika personer som utför 

bedömningar/patient. 

Mer forskning behövs 

God kvalité 

Etiskt godkänd 

 

  



 

 

Författare Titel 

Land År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Konradsen, Hanne, 

Trosborg, Ingelise, 

Christensen, Linda, 

och Pedersen P, 

Ulrich.,  

Oral status and the 

need for oral health 

care among 

patients 

hospitalized with 

acute medical 

conditions 

Danmark, 2012 

Att undersöka 

förekomsten av 

munhälsoproblem hos 

patienter inlagda på 

sjukhus av akuta 

medicinska orsaker 

Patienter som 

förväntades vara 

inlagda 48 timmar och 

blev inlagda mån-

fredag inkluderades. 

161 av 251 d.v.s. 

64,1% deltog, 73 män, 

88 kvinnor. Medelålder 

75,0 år (72 – 77). 3 

sjuksköterskor utförde 

bedömningarna under 5 

veckor mars/april 2011. 

ROAG användes, 

översattes till danska. 

cross- sectional design 

Tydliga inkl. o exkl. 

kriterier 

Den första studien som beskriver förekomsten av 

munhälsoproblem vid inläggning på sjukhus. 

Problem var vanliga. Samband mellan ålder o mängd 

problem påvisades 

ROAG tar inte med bedömning av infektion.  

Resultatet pekar på att ökad medvetenhet om 

munhälsan hos inlagda patienter behövs. 

Implementerande av standardiserade metoder, 

ROAG, för bedömning av munvårdsbehov behövs 

för att upptäcka problem som annars förblivit dolda. 

God kvalité 

Etiskt godkänd 

  



 

 

Författare Titel 

Land År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Munoz, Nancy, 

Touger-Decker, 

Riva, Byham-Gray, 

Laura, och Maillet, 

Julie O'Sullivan., 

Effect of an oral 

health assessment 

education program 

on nurses' 

knowledge and 

patient care 

practices in skilled 

nursing facilities 

USA, 2009 

Mäta effekten av 

munhälsoutbildning för 

sjuksköterskors 

kunskap och 

patientvårdsrutiner med 

hänsyn till 

munbedömning på 

äldre som bor på en 

vårdinrättning 

9 sjuksköterskor var 

ansvariga för MDS 

(mini data set) och NA 

(nursing assessment) 

bedömningar 

419 patienter. 

Patientålder minimum 

65 år, deras journaler. 

256 bedömningar 

inkluderades 

Pilotstudie. kvantitativ. 

Retrospektivt, 2 mån 

före 

2 st 1-timmars 

utbildningar med 

programfokus på 

munbedömning. 2 mån 

+ 1 år efter 

interventionen. 

Dokumentationen av munvård o bedömning 

förbättrades. Kunskapen ökade, dock förändrades 

inte hur munbedömningen genomfördes signifikant. 

Utbildning har potential att öka kunskapen hos 

sjuksköterskorna. 

Mer forskning behövs och större studieunderlag 

God kvalité 

Något otydlig i 

beskrivning av 

metod.  

Etiskt godkänd 

 

  



 

 

Författare Titel 

Land År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Paulsson, G., 

Wårdh, I., 

Andersson, P., och 

Ohrn, K., 

Comparison of oral 

health assessments 

between nursing 

staff and patients 

on medical wards 

Sverige, 2008 

Att undersöka 

validiteten av ROAG 

genom att jämföra 

sjuksköterskors 

bedömning med 

patienters egna 

bedömningar om deras 

orala hälsa 

1471 

sjuksköterskebedömnin

gar och 1013 

patientbedömningar 

genomförda på 5 

sjukhus i Sverige. 359 

bedömningar gjordes 

”samtidigt” (pat/ssk), 

på 152 patienter. 

Avdelningarna utvalda 

för patienter med 

cancerdiagnoser/allvarl

iga medicinska 

diagnoser. 

398 patienter deltog 

Alla patienter mellan 

september 2002 och 

mars 2004 erbjöds vara 

med.  

Prospektiv och 

komparativ studie. Det 

utfördes en 

startbedömning oralt, 

därefter gjordes ny 

bedömning dagligen av 

både personal och 

patient tills patienten 

blev utskriven. 

Kvantitativ studie. Man 

jämförde personalens 

bedömningar med 

patientens egna 

Munvårdsbedömningar med ROAG gav liknande 

resultat oberoende om den gjordes av sjuksköterska 

eller patient. ROAG användbart instrument för att 

underlätta dokumentation. Sämst överenstämmelse i 

bedömningen dental status. När bedömningen inte 

stämde helt hade personalen generellt bedömt den 

orala statusen som sämre än patienten själv gjorde. 

Finns diskrepans mellan bedömt behov av munvård 

och patientens bedömning av behov av hjälp.  

Patienter bedömde att de klarade av att sköta sina 

tänder själva samtidigt som personalen konstaterade 

att beläggningar fanns kvar. En orsak till att göra 

bedömningar regelbundet. Vikten av att göra en 

bedömning initialt som man har något att utgå från 

sedan.  

Ingen uppgav att de upplevde det som 

integritetskränkande att få oral bedömning 

God kvalité 

Något 

oöversiktlig 

metod 

Etiskt godkänd 

 

  



 

 

 

Författare Titel 

Land År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Ross, Amelia, och 

Crumpler, Janet 

The impact of an 

evidence-based 

practice education 

program on the 

role of oral care in 

the prevention of 

ventilator-

associated 

pneumonia 

USA, 2006 

Att undersöka om ett 

evidensbaserat vård- 

utbildningsprogram kan 

förbättra kvaliteten på 

munvården given till 

mekaniskt ventilerade 

patienter; på så sätt 

reducera VAP 

förekomsten 

Patienter som 

ventilerats mekaniskt i 

minst 24 timmar. 52 av 

55 patienter i före-

gruppen och 57 av 61 

patienter i efter-

gruppen.  

Kvantitativ studie, med 

en före- efter design.  

Munhålan bedömdes 

med hjälp av OAG. 

Två-delad t-test analys.  

Dokumentationsfrekvensen och munvårdskvaliteten 

ökade efter utbildningen. OAG användes för 

bedömning före och efter.  

Den modifierade OAG som användes är inte tänkt att 

användas till respiratorpatienter utan till 

långtidspatienter och det gjordes inte upprepade 

bedömningar i denna studie.  

Mer forskning behövs för att validera OAG 

användning i denna patientgrupp. 

God kvalité 

Etiskt godkänd 

 

 

  



 

 

 

Författare Titel 

Land År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Southern, Hilary, 

Oral care in cancer 

nursing: nurses’ 

knowledge and 

education 

Irland, 2007 

Studerar 

sjuksköterskors 

kunskap och utbildning 

i förhållande till 

munvård och 

munbedömning på 

patienter med pågående 

cancerbehandling. 

Beskriva eventuella 

skillnader mellan 

allmänsjuksköterskor o 

cancersjuksköterskor.  

Totalt 72 av 100 

sjuksköterskor deltog 

av dem var 37 

allmänsjuksköterskor 

och 35 

cancerssjuksköterskor, 

alla kvinnor. 

Medelålder 32,3 år.  

Data insamlades 2003, 

genom frågeformulär 

vid endast en tidpunkt. 

Detta för att undgå hot 

mot den interna och 

externa validiteten. 

 

 

The Oral Care 

Questionnaire bestod 

av 50 strukturerade och 

semistrukturerade 

frågor. Deskriptiv 

statistik kalkulerades 

och parametrisk 

statistik användes för 

att analysera data.  

Tillbakaskickade 

formulär togs som 

uttryck för samtycke.  

Sjuksköterskor. behöver mer utbildning i munvård 

och kemoterapi och/eller annan cancerbehandlings 

effekt på munhälsan. 

Allmänsjuksköterskor har mindre kunskap i 

munvård och munbedömning än 

cancersjuksköterkor. De som gjorde munbedömning 

flera gånger om dagen, rapporterade högre 

kunskapsnivå om munbedömning och 

munhälsosymptom och munvård generellt.  

61,1% av deltagarna menar att ett 

munbedömningsinstrument är användbart. Dock 

använder endast 41,7% ett bedömningsinstrument. 

15,3% använde ROAG och resten använde OAG. 

God kvalite 

Etiskt godkänd. 

Resultatet kan 

inte 

generaliseras 

men stöds i 

andra studier. 

Validiteten av 

frågeformuläret 

testades av en 

expertpanel.  

 

  



 

 

 

Författare Titel 

Land År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande Analys Resultat Kvalitet 

Yoon, Minn N., 

Lowe, Mandy, 

Budgell, Martha, 

och Steele, 

Catriona M.,  

An Exploratory 

Investigation Using 

Appreciative 

Inquiry to Promote 

Nursing Oral Care 

Canada, 2011 

Bestämma effekten av 

att användandet av 

intervju/ appreciative 

inquiry om 

omvårdnads- kunskap 

för att 

främja/tillrättalägga för 

munvårds förbättringar 

9 frivilliga, varav 7 

undersköterskor och 2 

sjuksköterskor. De kom 

från 5 olika rehab-

avdelningar med 

blandade patienter. 

Avd. med hög 

förekomst av 

munvårdshjälpbehov 

hos patienterna.  

 

 

Explorativ undersökning. 

Alla data var kvalitativ och 

skriftlig, på arbetsblad. En 

2-dagars intervention och 

uppföljningsfrågeformulär 

2 månader senare. En 

forskningsassistent var 

närvarande och skrev ner 

kompletta observationer 

ang. dialog och 

interaktioner. 

Alla dokument scannades 

och anonymiserades. 

Innehållsanalyserades och 

huvudtema identifierades. 

Tema: 

-Kunskap, Kontinuitet 

-Tillrättaläggning, Bedömnings- instrument, 

Samarbete 

-Känslor 

Implementering av standardiserat 

bedömningsinstrument, framhävande av 

teamarbete och ökad organisatorisk 

tillrättaläggning är nyckelstrategier för att 

förbättra munvården inom deras organisation. 

Intervju/ AI är inte ensamt en garanterad lösning 

för förbättrad munhälsa, den är en del i en multi-

strategi. 

Etiskt godkänd 

God kvalitet 

 


