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Sammanfattning 

Syftet med studien var att belysa undersköterskors uppfattning om oral hälsa och 

munvård som utförs på inneliggande cancerpatienter.  

En kvalitativ studie har tillämpats med en intervjuguide som underlag. Åtta informanter 

intervjuades i anslutning till deras arbetsplats och intervjuerna varade 10-20 minuter. 

För att analysera intervjumaterialet användes en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet redovisas utifrån temat ”oral hälsa hos cancerpatienter viktigt men lågt 

prioriterat”. Att hjälpa patienterna med den dagliga munhygienen, upplevde inte 

informanterna som något obehagligt utan såg det som en självklar del i sin yrkesroll. 

Informanterna upplevde även att den orala hälsan inte prioriterade och att det var svårt 

att utföra munvård när patienterna nekade hjälp.  

Studiens slutsats visar att informanterna uppfattar den orala hälsan som en viktig del för 

patientens välbefinnande men att munvård inte är det första som prioriteras hos 

cancerpatienter.  
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Abstract 

The purpose of this study was to illustrate the assistant nurses' perception of oral health and 

oral care performed on hospitalized cancer patients.  

A qualitative study has been applied with an interview guide as a basis. Eight informants were 

interviewed in connection to their work and the interviews took 10-20 minutes. To analyze 

the interview data, a qualitative content analysis was used.  

The result is reported based in the theme "oral health in cancer patients important but poorly 

prioritized". To help the patients with the daily oral hygiene, did the informants not 

experience as something unpleasant, but saw it as a natural part of their professional role. The 

informants also experienced that the oral health was not given priority and that it was difficult 

to perform oral care when the patients were denying help. 

The study's conclusion shows that the informants perceive oral health as an important part of 

the patient's well-being but that oral care is not the first priority with cancer patients. 
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1. INTRODUKTION  

1.1 Cancer  

World Health Organization (WHO) rapporterade under år 2012 att det hade uppkommit 14,1 

miljoner nya cancerfall i världen (WHO 2012a). I Sverige är cancer den näst vanligaste 

dödsorsaken och under år 2012 rapporterades 57 272 nya cancerfall (Socialstyrelsen 2012). 

Cancer kan orsakas av för lite motion, genetiska faktorer, osunda matvanor och tobaksbruk 

(Cooley & Coventry 2003, Jaret 1998).  

Nybildning av celler sker alltid under kontrollerade former i kroppen, men om en obalans 

skulle uppstå i celldelningen kan det leda till att cellerna börjar dela sig ohämmat. De nya 

cellerna, så kallade cancercellerna, ökar i antal och bildar en tumör (Sahai 2005). Tumörer 

kan vara godartade, benigna eller elakartade, maligna (Einhorn & Sylwan 2013). Om 

cancercellerna börjar sprida sig till andra delar i kroppen inträffar det mest livshotande stadiet 

i sjukdomen, metastasering (Sahai 2005). Sjukdomsprogressionen kommer då bidra till ett 

försämrat allmäntillstånd hos patienten (Cleeland 2000).  

1.2 Behandling för cancer  

Det är viktigt att ställa rätt cancerdiagnos eftersom varje enskild cancerform kräver olika 

behandlingar (WHO 2015). Den vanligaste behandlingsmetoden är kirurgi men även 

cytostatika och strålbehandling är vanliga behandlingsmetoder (Johnson & Klein 1988). 

Kurativ behandling är en metod som användas för att bota patienten (Degerfält et al. 2008) 

medan palliativ behandling är en annan metod som används när sjukdomen anses vara 

obotlig. Syftet med palliativ behandling är att lindra och hämma sjukdomens symtom för att 

förbättra patientens livskvalité (Ledeboer et al. 2007).  

Patientens ålder och allmäntillstånd kan vara avgörande faktorer för vilken behandling som 

anses vara mest lämplig. Sjukdomens allvarlighet, spridningsbenägenhet och tumörens sätt att 

växa är också faktorer som vägs in i beslutet av behandlingsmetoden (Degerfält et al. 2008). 

1.2.1 Cytostatika  

Cytostatika är kemiska substanser som hindrar både friska- och sjukaceller från att dela sig. 

Substansen kan ges antingen oralt i tablettform eller genom injektion (Hassan & Hassan 2003, 

Johnson & Klein 1998). Vid cancer kan cytostatika ges som en enskild behandling eller i 

kombination med strålbehandling eller kirurgi (Eary & Conrad 2011, Whelan 1998). 
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1.2.2 Strålbehandling  

Strålbehandling verkar lokalt på det strålinriktade området. Både friska celler och sjuka celler 

(cancerceller) påverkas av strålbehandling. Cancercellerna har sämre reparationsförmåga än 

de friska cellerna, vilket leder till destruktion av cancercellerna. Strålbehandling kan 

kombineras med andra metoder, en vanlig kombination är strålbehandling och kirurgi. Syftet 

med denna behandlingsmetod är att avlägsna eventuella kvarvarande cancerceller efter det 

kirurgiska ingreppet (Degerfält et al. 2008). 

1.2.3 Kirurgi  

Kirurgi används för att avlägsna tumörer och angränsande vävnader för att minska risken för 

kvarvarande cancerceller (Johnson & Klein 1988). Den kirurgi som anses vara mest lämplig 

vid cancer bestäms utifrån flera faktorer, bland annat var tumören är lokaliserad, tumörens 

storlek, progressionen, närliggande struktur och patientens allmäntillstånd (Cormier & 

Pollock 2004). 

1.3 Biverkningar från behandling av cancer 

1.3.1 Allmän hälsa  

De vanligaste biverkningarna från cytostatika är illamående, kräkningar, diarré och sänkt 

aktivitet i benmärgen, det vill säga minskad produktion av röda och vita blodkroppar (Sharma 

et al. 2005). Minskad produktion av vita blodkroppar leder till nedsatt immunförsvar vilket 

gör patienten infektionskänslig. Detta inträffar ungefär sju till tio dagar efter given behandling 

(Peterson 2003).  

Av de patienter som behandlas med strålbehandling kommer cirka 95 % att få någon form av 

hudförändring. Hudförändringar kan leda till förändrat estetiskt utseende, nedsatt aktivitet och 

begränsad självständighet (Mcquestion 2006). En annan vanlig biverkning av strålbehandling 

är trötthet som kan påverka patientens livskvalité (Jereczek-Fossa et al. 2002). 

Kirurgi ger vanligtvis upphov till smärta hos patienten och skador på närliggande vävnader, 

som till exempel inre organ. Andra komplikationer som kan uppstå vid kirurgi är biverkningar 

från det läkemedel som används vid narkos (American Cancer Society 2014).  

1.3.2 Oral hälsa  

Den vanligaste orala biverkningen vid behandling med cytostatika är gingivit (Sharma et al. 
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2005). Andra vanliga biverkningar som kan uppstå är svamp och muntorrhet (Carr et al. 

2008).  

Vanliga biverkningar i munhålan som uppkommer i samband med strålbehandling i huvud- 

och halsregionen är gingivit, svamp, smakförändringar, karies, parodontit och muntorrhet. Om 

svalgslemhinnan strålas kan det även ge upphov till tal- och sväljsvårigheter (Tolentino et al. 

2011).  

Nedsatt gapförmåga kan förekomma hos en del patienter med cancer i munhålan som har 

behandlats med kirurgi, strålbehandling, cytostatika eller kombinationer av dessa (Tolentino 

et al. 2011). För att förhindra eller minska förekomsten samt svårighetsgraden av de vanliga 

biverkningarna, i samband med strålbehandling i huvud- och halsregionen, är det viktigt att en 

bedömning av munhälsan görs av tandvårdspersonal före och efter strålning och 

cytostatikabehandling. En frekvent bedömning av skador görs även under behandlingsgången 

(Andersson et al. 1999, Tolentino et al. 2011). 

1.4 Oral hälsa   

En viktig faktor för en god allmänhälsa och livskvalité är den orala hälsan (WHO 2012b). 

Enligt Tandvårdslagen är målet att alla individer ska ha rätt till en god oral hälsa och tillgång 

till tandvård på lika villkor (SFS 1985:125). En god oral hälsa innebär att vara fri från smärta, 

orala sjukdomar och infektioner i munhålan samt att individen kan tala och äta obehindrat 

(WHO 2012a). Faktorer som kan påverka den orala hälsan är nutrition, rökning, 

alkoholkonsumtion, munhygien, sjukdomar och åldern (O’Reilly 2003). Äldre individer har 

svårare att upprätthålla en god oral hälsa på grund av nedsatt motorik och sjukdomar (Holtrop 

et al. 2014, Zenthöffer et al. 2014). Den orala hälsan hos yngre individer kan försämras på 

grund av faktorer som rökning och alkoholkonsumtion (Liu 2014). 

Karies, parodontit, infektioner samt cancer i munhålan är de vanligaste orala sjukdomarna och 

är idag ett stort folkhälsoproblem världen över. De orala sjukdomarna kan påverka sociala 

aktiviteter, skolan och arbetet. Om individen upplever smärta och svårigheter med att 

kommunicera och äta på grund av saknade eller skadade tänder kan individens allmäntillstånd 

påverkas (Petersen et al. 2005, WHO 2012b). 

1.4.1 Munvård 

God munvård för cancerpatienter under behandling är att borsta tänderna samt rengöra 

munhålan och eventuella proteser. Den metod som har visat sig vara mest effektiv för 
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tänderna och munhålan är användning av en extra mjuk tandborste med en skonsam teknik, 

två gånger om dagen i minst två minuter med en mild fluortandkräm utan natriumlaurylsulfat.  

Individer som saknar tänder rekommenderas att borsta tandköttet med en extra mjuk 

tandborste eller muntork (Holman et al. 2005, Socialstyrelsen 2011, Wahlin 2006). 

Tandborstning är ett utmärkt sätt att avlägsna plack från tänder och därmed förebygga risken 

för karies och parodontit (Pullishery et al. 2013). Approximala hjälpmedel bör inte användas 

under den period när patienten är infektionskänslig (Wahlin 2006). Rengöring av protes sker 

med liknande rekommendationer, med en mjuk tandborste under rinnande vatten, två gånger 

om dagen. När protesen inte används ska den förvaras i en behållare med kallt vatten (Cortelli 

et al. 2014, Holman et al. 2005). Vid implantat ska en extra mjuk tandborste användas för att 

avlägsna plack. För att komma åt kontaktpunkterna vid brokonstruktionen, bör 

mellanrumsborstar användas (Wadsworth 2013). 

Vid minskad salivsekretion rekommenderas ökat vätskeintag, produkter som är 

saliversättande och användning av fluor för att förebygga exempelvis karies (Tolentino et al. 

2011). Sockerfria tuggummi och salivstimulerandetabletter kan också användas för att öka 

salivproduktionen. Vid muntorrhet är det viktigt att skölja munnen med klorhexidin för att 

reducera bakterier i munhålan samt minska risken för svamp (Eveson 2008). Det är viktigt att 

munhålan är fuktig så att inte sår eller karies uppstår. För att förhindra problemen bör vatten 

eller andra sockerfria drycker intas mellan måltiderna (Andersson et al. 1999).  

Det krävs kunnig och utbildad vårdpersonal för att kunna utföra en god munvård på patienter 

som är i behov av hjälp med den dagliga munhygienen (Holman et al. 2005). 

1.5 Undersköterskor och oral hälsa  

Nordenram och Ljunggren (2002) uppger att undersköterskor ofta uppmärksammar 

exempelvis nedsatt tuggförmåga och smärta i munhålan hos patienterna. Många 

undersköterskor känner sig obekväma när det kommer till munvård hos patienterna. Den 

ibland bristande munvården hos patienterna beror trots det inte på att undersköterskorna 

känner sig obekväma, utan att många patienter inte vill ha hjälp med den dagliga 

munhygienen. Undersköterskorna upplever detta som ett problem och likaså att rutinerna 

kring den dagliga munvården inte fullföljs (Wårdh et al. 1997, 2003).  

Tandvårds- och vårdpersonal är betydelsefulla för att cancerpatienter ska kunna upprätthålla 

en optimal oral hälsa. Eftersom det finns ett samarbete mellan de två parterna är studien av 
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intresse. Tidigare forskning har visat att cancerpatienters munvård ibland är bristfällig (Wårdh 

et al. 1997, 2003). Detta bör prioriteras för att upprätthålla en optimal oral hälsa hos dessa 

patienter. Det är därför viktigt att belysa undersköterskors uppfattning om den orala hälsan 

och munvården hos cancerpatienter.  

2. SYFTE 

Syftet med studien var att belysa undersköterskors uppfattning om oral hälsa och om munvård 

som utförs på inneliggande cancerpatienter.  

3. MATERIAL OCH METOD 

3.1 Design  

Utifrån intervjuer med undersköterskor har en kvalitativ studie genomförts. En kvalitativ 

studie är enligt Olsson & Sörensen (2007) när det insamlade materialet från intervjuerna 

tolkas och analyseras. Studien har utgått ifrån ett inifrånperspektiv för att försöka förstå 

undersköterskors uppfattning om oral hälsa och munvård som utförs på inneliggande 

cancerpatienter. Studien utfördes på två canceravdelningar som behandlar patienter både 

kurativt och palliativt med cytostatika, strålbehandling och kirurgi. Studien använde sig av två 

canceravdelningar för att få ett större urval av informanter. 

3.2 Genomförande av urval 

Studien har använt sig av ett lämplighetsurval, det vill säga att urvalsgruppen valdes utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier (Depoy & Gitlin 1999). Inklusionskriterierna för studien 

var att undersköterskorna skulle vara anställda på respektive avdelning och att de skulle kunna 

förstå och tala bra svenska. Exklusionskriterierna för studien var undersköterskor som inte 

hade arbetat på respektive avdelning i mer än sex månader. 

Klinikchefen för den berörda enheten kontaktades via e-post (bilaga 1) angående förfrågan 

om att få genomföra studien. Via e-post godkände klinikchefen att studien fick genomföras 

samt att enhetscheferna på de två avdelningarna hade kontaktats via e-post och blivit 

informerade om studien. Enhetscheferna kontaktades via telefon där studien presenterades 

detaljerat. Enhetscheferna gav därefter författarna en lista med undersköterskornas namn och 

e-postadresser från de både avdelningarna. Enhetscheferna säkerställde att alla 

undersköterskor uppfyllde studiens inklusionskriterier. Utifrån listan valdes de första åtta 

undersköterskorna. Dessa kontaktades alla via e-post (bilaga 2) om förfrågan att delta i 

studien. Två undersköterskor avböjde att delta, vilket resulterade till att studien fick två 
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externa bortfall. Utifrån listan tillfrågades ytterligare två undersköterskor om att delta och 

sammanlagt inkluderades åtta undersköterskor i studien (Figur 1). Undersköterskorna som 

deltar i studien kommer i fortsättningen att benämnas som informanter. 

Kön Ålder  Arbetat på onkologen  

Kvinna 19 år 1 år 

Kvinna  44 år 5 år 

Kvinna 29 år 6 år 

Kvinna 45 år 2 år 

Kvinna 44 år 7 år 

Kvinna 44 år 9 år 

Kvinna 32 år 2 år 

Kvinna 53 år 6 år 

Figur 1 Urvalsgruppen 

3.3 Pilotstudie 

Innan studien påbörjades utfördes en pilotstudie för att prova intervjuguiden (bilaga 3). 

Frågorna i intervjuguiden hade formulerats utifrån studiens syfte. Intervjuguiden uppfattades 

som önskat och inga ändringar gjordes. Informanten som deltog i pilotstudien har av den 

anledningen inkluderats i studien.  

3.4 Datainsamling 

Informanterna kontaktades via e-post angående datum och plats för intervjun. Samtliga 

intervjuer genomfördes i ett avskilt rum på Lunds universitetssjukhus i anslutning till 

informanternas arbete. En digital diktafon användes för att spela in intervjuerna som varade 

mellan 10-20 minuter. Under intervjun närvarade endast författarna till studien samt 

informanten. Innan intervjun påbörjades fick informanterna återigen information om studiens 

syfte samt att de kunde avbryta deltagandet under intervjun. Informanterna informerades om 

att deltagandet i studien är anonymt och att inspelningarna kommer att märkas med en 

personlig kod. Ett samtyckesformulär (bilaga 4) undertecknades av informanterna i samband 
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med intervjun. Intervjun utfördes utifrån en intervjuguide med öppna frågor för att få en semi-

strukturerad intervju (Bryman 2011). I samtliga intervjuer ställdes frågor utifrån 

intervjuguiden och följdfrågorna varierade beroende på informanternas svar. För att få en mer 

strukturerad intervjugång och för att undvika att författarna skulle avbryta varandra så ställde 

en av författarna frågorna från intervjuguiden medan den andra författaren ställde 

följdfrågorna. 

3.5 Analysprocess  

Kvalitativ innehållsanalys har använts eftersom denna metod ansågs vara lämpligast. En 

kvalitativ innehållsanalys innebär tolkning och analys av texter (Olsson & Sörensen 2007, 

Lundman & Graneheim 2012). Det insamlade materialet transkriberades ordagrant. Hälften av 

materialet transkriberades av den ena författaren och hälften av den andra författaren. För att 

inget material skulle gå förlorat kontrollerade författarna varandras material genom att lyssna 

på intervjuinspelningarna samtidigt som materialet lästes. Efter transkriberingen lästes texten i 

sin helhet ett flertal gånger och meningsenheter som besvarade syftet markerades. 

Meningsenheterna kondenserades till kortare och mer lätthanterlig text samtidigt som ingen 

relevant information gick förlorat. Den kondenserade texten abstraherades genom att koder 

tillsattes för att kort beskriva meningsenheternas innehåll. Utifrån koderna sammanställdes 

underkategorier för att resultatet skulle rationaliseras ytterligare. Underkategorier med 

liknande budskap sattes ihop till kategorier (Lundman & Graneheim 2012). Underkategorin 

"begränsningar" framtogs exempelvis från citatet ”… vill inte patienten så finns det inte så 

jättemycket jag kan göra, känner jag … motsätter sig patienten så man kan ju tyvärr inte 

tvinga dom.”(Kod 3).  

I materialet finns manifest innehåll och latent budskap. Det manifesta innehållet är kategorier 

som direkt beskrivs i texten medan latent budskap läses mellan raderna på tolkningsnivå som 

beskriver teman i analysprocessen (Kondracki et al. 2002). Exempelvis till citatet ”Ehm, 

munvården är ingenting man pratar om direkt så …” (Kod 4) använde författarna till studien 

en latent tolkning, då informanten berättar om hur munvård på avdelningen prioriteras. Citatet 

”Ehh … jag skulle nog vilja säga att det beror väldigt mycket på asså tid, man prioriterar 

kanske övrig hygien framför munhygien.” (Kod 3) tolkade författarna som ett manifest 

innehåll där ordet ”prioritering” tydligt benämndes i intervjun med informanten.  
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Det latenta budskapet som gav materialet en helhet framställdes (Lundman & Graneheim 

2012) utifrån kategorierna, ”god munvård”, ”bristande munvård” och ”inställning” som 

skapade temat ”oral hälsa hos cancerpatienter viktigt men lågt prioriterat” 

Genom att öka trovärdigheten och stärka överförbarheten samt tillförlitligheten gjordes en 

noggrann beskrivning av urval, datainsamling och analysprocess. För att öka giltigheten i 

studien användes citat från intervjuerna i resultatet (Lundman & Graneheim 2012). 

3.6 Etiska aspekter 

De fyra forskningsetiska principerna (informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet 2002) har beaktats i studien. Klinikchefen tillfrågades om 

tillstånd och godkände att studien fick genomföras på avdelningarna. Innan intervjun 

informerades informanterna om studiens syfte och att de kan avbryta sitt deltagande före och 

under intervjun. De fick skriva på ett samtyckesformulär innan intervjun påbörjades. Det 

insamlade materialet kodades för informanternas anonymitet. Efter datainsamlingen 

förvarades materialet i ett låst förvar hos en av författarna för att uppgifterna skulle vara 

oåtkomliga för obehöriga. Författarna hade även tystnadsplikt. Det insamlade materialet 

användes endast till studien och kommer, efter att studien är examinerad och godkänd, 

förstöras.  

Andra etiska aspekter att ta hänsyn till var att informanterna skulle kunna uppleva studien 

som kränkande då det kan uppfattas som studien ifrågasätter deras arbetssätt och kunskap om 

den orala hälsan och om munvård. Författarna har därför varit noga att betona att deltagandet i 

studien är frivilligt och att informanterna hade möjlighet att avbryta deltagandet.  
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4. RESULTAT 

För att uppfylla studiens syfte och redogöra det latenta budskapet från det insamlade 

materialet, framkom temat ”oral hälsa hos cancerpatienter viktigt men lågt prioriterat”. Hur 

informanterna uppfattar munvård och den orala hälsan, redogörs under kategorierna ”god 

munvård”, ”bristande munvård” och ”inställning” (Figur 2).  

 

Temat Oral hälsa hos cancerpatienter viktigt men lågt prioriterat 

Kategorier God munvård Bristande 

munvård 

Inställning 

Underkategorier Arbetsrutiner Omhändertagande Begränsningar  Erfarenhet Synsätt 

Figur 2: Kvalitativ innehållsanalys för att tydliggöra tema, kategorier och underkategorier. 

4.1 God munvård  

Kategorin redogör för en god munvård hos de inneliggande cancerpatienterna på 

avdelningarna vilket kopplas till temat ”oral hälsa hos cancerpatienter viktigt men lågt 

prioriterat”. Kategorin ”god munvård” delas vidare in i två underkategorier, ”arbetsrutiner” 

och ”omhändertagande”.  

4.1.1 Arbetsrutiner 

Informanterna belyste att det fanns strikta munvårdsrutiner för infektionskänsliga patienter. 

De berättade att dessa rutiner följdes noggrant och upplevde att mer fokus låg på dessa 

patienters munvård än andra patienter som inte var infektionskänsliga. Detta trodde 

informanterna berodde på att dessa patienter hade fasta munvårdsrutiner. Uppskattningsvis 

lade informanterna fem till tio minuter dagligen på munvård hos alla patienter och de 

rekommenderade patienterna att borsta tänderna morgon och kväll. Upptäcktes något 

avvikande i munhålan rapporterade informanterna det vidare till en sjuksköterska eller en 

läkare.  

”Jag meddelar först och främst sjuksköterskan så har man en diskussion där om vad man kan 

göra.” (Kod 3). 
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Informanterna uppgav att tiden som avsattes för munvård varierade beroende på patienternas 

behov. Om patienten hade en avtagbar protes upplevde informanterna att det tog kortare tid i 

förhållande till om patienten hade egna tänder, detta berodde på att patienten då var tvungen 

att kooperera. 

”… allt ifrån 5-10 min till en halvtimme de beror helt och hållet på vad det är för typ av hjälp 

de behöver.” (Kod 3). 

Under intervjun belyste majoriteten av informanterna att de rekommenderade patienterna att 

borsta tänderna två gånger om dagen. Infektionskänsliga patienter uppmanades däremot att 

borsta tänderna tre gånger om dagen och att dagligen skölja med Hexident.    

4.1.2 Omhändertagande 

Informanterna nämnde att det var viktigt med en god kommunikation med patienten vid den 

dagliga munvården. De berättade även att det var viktigt att göra patienten delaktig genom att 

fråga patienten och samtidigt respektera patientens integritet och autonomi. Att hjälpa 

patienten med den dagliga munhygienen, upplevde inte informanterna som något obehagligt 

utan de såg det som en självklar del i sin yrkesroll.  

”… ja tycker inte de e så obehagligt, tänderna … faktiskt … jag tycker nästan att det e lite 

spännande.” (Kod 8). 

Informanterna poängterade i intervjun att det var viktigt att kooperera med patienten och göra 

patienten delaktig i den dagliga munvården. 

”Både och kan jag tycka det är väldigt viktigt tycker jag att man inte kränker dom att man 

låter de bibehålla de dom kan själv för börjar man komma in och ta över för bara en patient 

är gammal innebär det ju inte att dom inte klarar av att borstar sina tänder själv. Jag tror det 

är väldigt viktigt att man försöker fortfarande fråga dom om man ska hjälpa till och sen att 

man står där och är lugn och sansad för det tar ju tid det gör det att man bibehåller den biten 

tror jag är väldigt viktigt men att man inte kör över dom …” (Kod 2). 

4.2 Bristande munvård 

Kategorin beskriver att det finns flera faktorer som kan begränsa utförandet av munvård som 

kan leda till bristande munvård hos patienterna. Underkategorin är ”begränsningar”. 
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4.2.1 Begränsningar 

Majoriteten av informanterna upplevde att den orala hälsan inte prioriterades på avdelningen 

och att det var svårt att utföra munvård när patienter nekar hjälp. Informanterna var emot att 

tvinga patienterna till att utföra munvård, de hanterade istället situationen genom att försöka 

övertala dem. Informanterna uppgav att det inte fanns några fasta rutiner för munvård, en del 

informanter tyckte att det borde införas eftersom det finns andra fasta hygienrutiner. En 

informant upplevde att fasta munvårdsrutiner inte skulle fungera eftersom patienternas 

individuella munvårdsbehov varierar. 

”Ja, asså vi har ju andra rutiner som morgonrutiner och asså hygienrutiner och allt sånt det 

har vi ju men just munhygienen och just det tycker jag saknas. Ehh... ja tydligare rutiner vill 

jag absolut ha ehh... absolut ehh... eftersom jag vet att det finns undersköterskor som gör det 

olika.” (Kod 3). 

Några av informanterna upplevde det svårt när patienter nekar hjälp vid munvård, 

informanterna hanterade då situationen genom att kommunicera och argumenterar om vikten 

av en god oral hälsa.   

”… dom vill inte liksom, dom stänger igen munnen o sånt då e de lite svårare också ju man 

får försöka om en stund igen … man får inte tvinga nån patient.” (Kod 7). 

”Det finns patienter som vägrar och gör det och då kan inte göra så mycket åt det … nä men 

övertala dom eller inte övertala men argumentera om varför de ska göra det helt enkelt.” 

(Kod 5). 

Överlag uppgav informanterna att prioriteringen av den orala hälsan var låg i förhållande till 

många andra arbetsuppgifter. Informanterna upplevde att en del patienters munvård 

prioriterades mer än andras. De patienter som prioriterades mer var patienter som var 

infektionskänsliga. Munvården var ingenting som diskuterades mellan informanterna. 

”… jag känner inte nån undersköterska prioriterar de … o absolut ingen sjuksköterska.” 

(Kod 8). 

4.3 Inställning 

Kategorin beskriver informanternas inställning till den orala hälsan som kopplas till temat 

”oral hälsa hos cancerpatienter viktigt men lågt prioriterat”. Inställningen kan bero på deras 

erfarenhet och synsätt. Av den anledningen är underkategorierna ”erfarenhet” och ”synsätt”.  
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4.3.1 Erfarenhet 

Några informanter berättade att de hade fått kunskap om den orala hälsan genom utbildning 

medan resterande hade fått det från egna erfarenheter. Överlag upplevde informanterna att de 

hade relativt lite kunskaper om den orala hälsan. 

”Nä, jag har lärt mig utifrån sunt förnuft, så jag har inte någon utbildning när det gäller 

tandvård absolut inte …” (Kod 2). 

”Ehm ja detta lär man sig genom utbildning hel enkelt.” (Kod 5). 

4.3.2 Synsätt  

Informanterna upplevde att patienternas orala hälsa var lika viktig som sin egen. Patienter 

som självständigt utförde sin munhygien, ansåg informanterna hade en bättre oral hälsa än de 

patienter som var i behov av hjälp med den dagliga munhygienen.  

”De e väll ehm … mitt imellan där … mellan bra o dåligt … hälften av patienterna klarar sig 

själv o då sköter dem sin munhälsa själv o dem andre … klarar inte sig själv, då får man 

hjälpa dom.” (Kod 7). 

”Jag tycker att det beror jätte mycket på om de klarar av att sköta den orala hälsan själv. För 

jag upplever att klarar dom det så är den oftast bättre.” (Kod 3).  

5. DISKUSSION  

5.1 Metoddiskussion 

För att få en överblick av det aktuella området genomfördes en kvalitativ studie med en 

intervjuguide som underlag. Detta ansågs vara den lämpligaste metoden för att besvara 

studiens syfte. Om en kvantitativ studie hade genomförts, hade troligtvis relevant material gått 

förlorat, eftersom känslor och upplevelser inte är mätbart.  

5.1.1 Urval 

Eftersom det är vanligt att cancerpatienter får biverkningar i munhålan från strål- och 

cytostatikabehandling (Peterson 2003) har undersköterskor ett stort ansvar för att upprätthålla 

den orala hälsan hos denna patientgrupp. Författarna ansåg av den anledningen att det var 

viktigt att ta reda på undersköterskors uppfattning om oral hälsa och om munvård. Att 

undersöka undersköterskor från två närliggande canceravdelningar, kan ha resulterat till ett 

likartat svar hos informanterna eftersom de har ett nära samarbete med sina arbetskollegor. 
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Hade istället undersköterskor från olika canceravdelningar valts ut, hade det troligtvis 

resulterat i ett mer varierande resultat eftersom informanterna då inte hade varit arbetskollegor 

och troligtvis hade haft olika uppfattningar om oral hälsa och om munvård. Lämplighetsurval 

tillämpades i studiens urval. Utifrån inklusionskriterierna ansågs denna metod var den 

lämpligaste för studien. Om ett annat urval, till exempel bekvämlighetsurval, hade tillämpats 

skulle det troligtvis ha givit liknande resultat eftersom alla undersköterskor på avdelningarna 

uppfyllde inklusionskriterierna. Bekvämlighetsurval innebär att individer som finns 

tillgängliga väljs ut (Bryman 2011). Utifrån studiens syfte och tidsram uppnådde studien 

mättnad. Under intervjuns gång gav informanterna liknande svar och vid de sista intervjuerna 

tillkom inget nytt. Resultatet hade av den anledningen troligtvis inte blivit mer omfattande om 

fler informanter hade inkluderats i studien. 

5.1.2 Datainsamling och analysprocess 

För att granska studien har begreppet trovärdighet följts under arbetets gång. För att sedan 

bedöma studiens trovärdighet användes begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

(Lundman & Graneheim 2012). Datainsamlingen och analysprocessen granskades av båda 

författarna för att öka trovärdigheten, men trovärdigheten kan ifrågasättas då resultatet är 

baserat på en tolkning. Författarna var oerfarna intervjuare, vilket kan ha resulterat till att 

viktiga följdfrågor ha missats och att relevant information på så vis kan ha gått förlorat. Detta 

kan anses som en svaghet i studiens genomförande.  

En intervjuguide användes för att begränsa materialet och för att få fram relevant information 

som berörde studiens syfte. Efter intervjuerna transkriberades intervjumaterialet var för sig för 

att öka noggrannheten och överensstämmelsen. Intervjumaterialet hade uppfattats på olika sätt 

av författarna, vilket då diskuterades för att få fram det resultat som ansågs vara mest korrekt. 

Detta kan ha resulterat till ökad säkerhet för att säkerhetsställa ett korrekt resultat. Detta anses 

som en styrka i studiens genomförande. 

En digital diktafon användes för att spela in intervjuerna. Informanterna kan ha upplevt själva 

inspelningen som något obekvämt och på så sätt kan deras svar begränsats. Samtliga 

intervjuer varade 10-20 minuter. Hade intervjuerna varat längre skulle materialet troligtvis 

varit mer djupgående eftersom informanterna troligtvis hade reflekterat mer över 

intervjufrågorna som ställdes. Däremot behöver inte kvalitén på materialet vara sämre på 

grund av intervjuernas längd. Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum i anslutning till 

informanternas arbetsplats. Hade intervjuerna utförts i en annan miljö, till exempel på ett 
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bibliotek, hade det kunnat resultera till en ökad ärlighet och fler åsikter eftersom intervjuerna 

då hade utförts i en miljö som var mindre relaterad till arbetsplatsen.  

Resultatet kan även ha påverkats av att författarna är blivande tandhygienister. Omedvetet kan 

informanterna ha begränsat sina egentliga åsikter om den orala hälsan, eftersom de kan ha 

svarat utifrån vad de tror att författarna betraktar som ett korrekt svar. 

5.2 Resultatdiskussion  

Resultatet i studien visar att den orala hälsan inte är det första som prioriteras hos 

cancerpatienter. I en studie av Ashkenazi et al. (2013) beror prioriteringen av 

cancerpatienternas orala hälsa på undersköterskornas prioritering av sin egen orala hälsa. 

Därför tros det finnas ett samband mellan informanternas egna munhygienvanor och 

prioriteringen av patienternas orala hälsa. Enligt Lindqvist et al. (2013) och Wårdh et al. 

(2000) kan den dagliga munhygienen vara relativt tidskrävande, vilket kan resultera till att 

andra arbetsuppgifter går före i förhållande till den dagliga munvården samt att faktorer som 

stress och personalbrist bidrar till att patienternas munvård inte prioriteras. En faktor till att 

den orala hälsan hos cancerpatienter inte är det första som prioriteras kan därför bero på 

personalbrist och stress eftersom, det troligtvis medför att undersköterskorna måste prioritera 

och att de då väljer andra basala hygienrutiner före munvården. En annan trolig förklaring till 

varför den orala hälsan inte prioriteras kan vara att cancerpatienter inte i heller prioriterar den 

orala hälsan, vilket då gör att informanterna har svårt att ställa krav på dem. Detta kan då 

medföra att den orala hälsan åsidosätts och att undersköterskorna i högre grad prioriterar 

andra arbetsuppgifter.  

Informanterna poängterade att det inte fanns några fasta rutiner för munvård som det finns för 

andra hygienrutiner och infektionskänsliga patienter, men de flesta uppgav att det borde 

införas. Resultatet stärks med studien av Wårdh et al. (2000) där informanterna berättar att de 

har vetskap om munhygienrutiner men att det praktiskt inte står nerskrivna. Informanterna 

önskade bättre rutiner men förstod att det kunde bli svårt att införa (Wårdh et al. 2000). Med 

fasta munvårdrutiner menas att vårdpersonalen ska ha bestämda rutiner för cancerpatienters 

munvård, dessa rutiner ska vara individanpassade. Fasta munvårdsrutiner förmodas kunna 

bidra till en förbättrad oral hälsa hos inneliggande cancerpatienter, eftersom den orala hälsan 

troligtvis hade uppmärksammats mer. Det gäller däremot att inte generalisera de fasta 

munvårdsrutinerna eftersom patienternas individuella munvårds behov varierar. 
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Informanterna upplevde det svårt när patienterna nekade hjälp med munhygienen. För att inte 

tvinga en patient till att utföra den dagliga munhygienen, försökte informanterna argumentera 

om vikten av en god oral hälsa. Detta stöds av en studie som redovisar att det är viktigt att 

undersköterskor ger information om varför det är viktigt att upprätthålla en god oral hälsa och 

samtidigt visa respekt för patientens integritet och autonomi (Andersson et al. 2007). Uguar et 

al. (2014) och Forsell et al. (2011) rapporterar att undersköterskor upplever att det är svårt att 

utföra munvård när patienter nekar hjälp. Undersköterskorna menade att de mer eller mindre 

skulle behöva tvinga patienterna genom fysiskt våld för att kunna utföra munvård (Forsell et 

al. 2011). En trolig förklaring till att undersköterskor upplever det svårt när cancerpatienter 

nekar hjälp med munvård är för att de hamnar i ett etiskt dilemma som står mellan att höja 

patienternas allmäntillstånd eller respektera deras autonomi.  

I studien varierade informanternas erfarenhet om oral hälsa. Några informanter uppgav att de 

hade fått kunskap om oral hälsa genom utbildning medan resterande berättade att det var från 

egna erfarenheter. En undersökning av Öhrn et al. (2000) styrker resultatet där några 

informanter rapporterade att deras kunskap om munvård var från utbildning och resterande 

uppgav att kunskapen kom från egna erfarenheter. Om informanterna hade fått sina kunskaper 

från utbildning eller genom egna erfarenheter tycktes bero på när dem utbildade sig. Statens 

beredning för medicinskt utvärdering (SBU 2002) rapporterade att karies har minskat i många 

utvecklade länder. Av den anledningen tros utbildningen idag vara med inriktad på att 

förebygga oral ohälsa än vad den var tidigare. Yoon & Steele (2012) menar att vårdpersonal 

har en avgörande betydelse för att upprätthålla en god oral hälsa hos patienterna. Därför bör 

mer tid läggas på att utbilda vårdpersonal inom orala hälsa. Av den anledningen borde kurser 

inom munvård finnas tillgängliga för vårdpersonalen. Spekulationerna stöds av Reis et al. 

(2011), som påstod att vårdpersonal bör få mer utbildning inom oral hälsa. Att införa 

tillgängliga kurser för vårdpersonal tros däremot inte vara en möjlig åtgärd då det anses vara 

en kostnadsfråga för sjukhuset. 

Författarna anser att de finns tillräckligt med forskning kring studiens område där många 

studier visar på liknande resultat. För att få ett resultat från ett annat perspektiv hade det varit 

intressant att undersöka hur cancerpatienterna uppfattar undersköterskornas kunskap om den 

orala hälsan och hur de upplever att undersköterskorna prioriterar patienternas munvård. 

6. KONKLUSION  

Studiens slutsats visar att informanterna uppfattar den orala hälsan som en viktig del för 
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patientens välbefinnande men att munvård inte är det första som prioriteras hos 

cancerpatienter.   
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BILAGA 1  

Informationsbrev till onkologens klinikchef 

 

Hej!  

Vi är två tandhygieniststudenter på Högskolan Kristianstad, Joy Dirland och Sandra Barbu,  

som läser sista terminen på utbildningen och ska skriva ett examensarbete - kandidatuppsats i 

oral hälsa. Syftet med studien är att belysa undersköterskors uppfattning om oral hälsa och 

munvård som undersköterskor utför på inneliggande cancerpatienter. 

För att öka vår förståelse för hur undersköterskor upplever oral hälsa önskar vi att göra en 

intervjustudie där sammanlagt åtta undersköterskor ska ingå. Vi har tänkt att intervjun ska 

genomföras i ett tillgängligt rum på Lunds universitetssjukhus och spelas in på en digital 

diktafon. Intervjun kommer inte att genomföras på arbetstid utan på undersköterskornas fritid. 

Vid sammanställning av resultatet kommer varken undersköterskor eller avdelning att kunna 

identifieras. Materialet som samlas in kommer bevaras inlåst och endast författarna till denna 

studie kommer att ha tillgång till insamlat material. Materialet kommer enbart att användas till 

vår studie, när uppsatsen är examinerad och godkänd kommer allt insamlat material att 

förstöras.  

Mot bakgrund av detta gör vi härmed en förfrågan om det är möjligt genomföra studien hos 

er.  

Tacksam för svar. 

Med vänliga hälsningar 

Joy Dirland    Sandra Barbu 

joy.dirland0003@stud.hkr.se  sandra.barbu0032@stud.hkr.se 

Handledare: 

Carina Mårtensson 

Universitetslektor 

Tandhygienistprogrammet 

Högskolan Kristianstad 

044 – 20 40 74 

carina.martensson@hkr.se  

mailto:joy.dirland0003@stud.hkr.se
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BILAGA 2  

Informationsbrev till undersköterskorna     

 

Hej!  

Vi är två tandhygieniststudenter på Högskolan Kristianstad, Joy Dirland och Sandra Barbu, 

som läser sista terminen på utbildningen. Vi ska under våren göra en studie och 

skriva examensarbete – kandidatuppsats i oral hälsa. Syftet är att belysa undersköterskors 

uppfattning om oral hälsa och munvård som undersköterskor utför på inneliggande 

cancerpatienter. Vi tänkte göra en intervjustudie för att öka vår förståelse för hur 

undersköterskor uppfattar den orala hälsan samt munvården.  

Intervjun kommer att genomföras i ett tillgängligt rum på Onkologen och kommer att spelas 

in på en digital diktafon. Intervjun beräknas ta cirka 40 minuter. 

Du som deltagare är anonym och har rätt att avbryta intervjun både före och under intervjuns 

gång. Materialet som samlas in kommer bevaras inlåst och endast författarna till denna studie 

kommer att ha tillgång till insamlat material. Materialet kommer endast att användas till vår 

studie och när uppsatsen är examinerad och godkänd kommer allt insamlat material att 

förstöras.  

  

Vi kommer att kontakta dig som är intresserad angående datum och plats för intervjun. Om du 

har några frågor eller synpunkter var vänlig att kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar 

 

Joy Dirland    Sandra Barbu 

joy.dirland0003@stud.hkr.se  sandra.barbu0032@stud.hkr.se 

Handledare: 

Carina Mårtensson 

Universitetslektor 

Tandhygienistprogrammet 

Högskolan Kristianstad 

044 – 20 40 74 

carina.martensson@hkr.se  

mailto:joy.dirland0003@stud.hkr.se
mailto:sandra.barbu0032@stud.hkr.se
mailto:carina.martensson@hkr.se
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BILAGA 3 

Intervjuguide 

 

Introduktion  

 1. När är du född?  

 2. Hur länge har du jobbat som undersköterska på Onkologen? 

 

Munvård 

3. Hur mycket skulle du säga att den orala hälsan hos de inneliggande patienterna prioriteras 

på avdelningen? (på en skala 1-10, där 1 är ingenting alls och 10 är att det prioriteras mycket). 

4. Hur tänker du? 

5. Hur borde man göra för att fler ska prioritera och lägga ner mer tid på den orala hälsan?  

6. Berätta om vilka kunskaper du har för att bevara en god oral hälsa hos dina patienter? 

7. Hur upplever du att det är att hjälpa en patient med den dagliga munhygienen?  

8. Hur lång tid, uppskattningsvis, avsätter du för att hjälpa patienten med den dagliga 

munvården? 

9. Vilka munvårdsrutiner finns på avdelningen? 

10. Hur tycker du att dessa rutiner följs?   

 

Oral hälsa 

11. Vad innebär oral hälsa för dig?  

12. Berätta hur du tycker att den orala hälsan är hos de inneliggande patienterna på 

avdelningen? 

13. Om du märker något avvikande från munhålan på en patient t.ex. karies, smärta etc. vad 

gör du? 

14. Upplever du att det är viktigt med en god munhygien hos patienterna?  

 

 

Följdfrågor.  

Vad tror du att det beror på?  

Kan du utveckla det? 

  

  



25 
 

BILAGA 4 

Samtyckesblankett  

 

I denna blankett ger du ditt samtycke till att delta i studien. Där undersköterskors uppfattning 

om oral hälsa och munvård som undersköterskor utför på inneliggande cancerpatienter 

kommer belysas. Genom att skriva under med din namnteckning längst ned ger du ditt 

samtycke till att delta i studien.  

 

Samtycke  

Jag har blivit informerad om studiens syfte och upplägg både muntligt samt skriftligt. 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta före och under 

intervjuns gång.  

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på en digital 

diktafon.    

 

 

 

 

Namnteckning  

  

……………………………………  

  

Namnförtydligande                                              Datum  

  

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


