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Munhälsovårdsarbete
inom omvårdnad
� Den 18 oktober år 2002 försvarade tandläkare Inger Wårdh avhandlingen
”Oral health care in nursing. Attitudes, priorities and education” vid Odonto-
logiska fakulteten vid Göteborgs universitet.
    Syftet med avhandlingen var att undersöka och förstå omvårdnadsperso-
nalens attityder till munvård samt att utveckla och utvärdera en ny utbildnings-
modell i munvård. Tonvikten var lagd på analys av kvalitativa data som ofta
används inom omvårdnadsprofessionen men som först nyligen introducerats
inom odontologin.
    Fakultetsopponent var professor Anneli Sarvimäki från Nordiska hälsovårds-
högskolan i Göteborg och Kuntokallio äldreinstitut i Helsingfors. Handledare
under avhandlingsarbetet har varit professor Ulf Berggren, professor Lillemor
R-M Hallberg, professor Lars Andersson och docent Stefan Sörensen.
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Munhälsa inom omvårdnad

Begreppet hälsa är i dag mer inriktat på rela-
tionen till individ och samhälle än förut
och hälsobegreppet är kopplat till det väx-

ande problemet med en allt äldre befolkning. Fler
kommer att uppnå en ålder där olika funktioner
sviktar, sjukdomar blir vanligare och det sociala
nätverket förändras samtidigt som omvårdnads-
resurserna minskar.

Oral hälsa är en del av den allmänna hälsan. En av
de viktigaste förändringarna som registrerades i
h70-studien i Göteborg var den minskade tandlös-
heten hos äldre. Att beräkna vilka konsekvenser det
får för den orala hälsan är viktigt. Generellt sett
prioriterar äldre att få behålla sitt naturliga bett.
Oralt status är beroende av många faktorer. Vid
exempelvis hög ålder ändras ofta prioriteringarna i
livet. Det finns en koppling mellan funktionell ka-
pacitet och oral hälsa/tandvårdsutnyttjande. De all-
varligaste orala problemen har registrerats hos om-
vårdnadsberoende, långtidsvårdade patienter till
exempel äldre i särskilda boenden där det dagliga
omvårdnadsansvaret vilar på vårdpersonalen.

1974 års tandvårdsförsäkring gjorde det möjligt
för många individer att bibehålla de naturliga tän-
derna. Ett tungt restaurerat bett är dock ett bekym-
mer hos en omvårdnadsberoende eller dement in-
divid på grund av den försämrade förmågan att
upprätthålla god oral hygien som i sin tur kan orsa-
ka ytterligare försämring av en redan dålig hälsa.

Muntorrhet förvärrar ofta situationen och ökar
risken för tandsjukdomar och slemhinneproblem.
Första januari 1999 trädde en ny tandvårdsreform i
kraft. Omvårdnadsberoende individer uppmärk-
sammades via den så kallade uppsökande verksam-
heten. I den erbjuds kostnadsfri munhälsovårdsbe-
dömning i hemmet, nödvändig tandvård till sjuk-
vårdsavgift och munvårdsutbildning till vårdperso-
nalen.

Omvårdnad
Begreppet omvårdnad innefattar inte bara att ha
omsorg om dem som är sjuka utan också att arbeta
för att bevara hälsan. Omvårdnad kan vara allmän
eller specifik, det vill säga oberoende eller beroende
av sjukdom/medicinsk behandling. Medan medi-
cinsk vård är inriktad på sjukdomstillståndet foku-
serar professionell omvårdnad på hälsa och relatio-
nen vårdtagare/vårdgivare. Omvårdnad är en ve-
tenskap men också en konst; den intuition vårdgi-
varen besitter att agera adekvat i olika situationer.

Omvårdnadsarbetet har genomgått stora organi-
satoriska förändringar de sista årtiondena. På 1960-
talet infördes det så kallade rondsystemet. Det inne-
bar att en stor mängd personal cirkulerade runt
varje patient, var och en specialiserad på sin uppgift.
Detta arbetssätt lever fortfarande kvar även om
man i dag speciellt inom demensvården strävar ef-

ter att en mindre grupp ska ansvara för varje patient
eller vårdtagare. Det finns också olika boendefor-
mer för olika omvårdnadsbehov. Sjukhemmen, de
moderna ålderdomshemmen, erbjuder plats till
vårdtagare med stort omvårdnadsbehov. År 1995
introducerades Ädel-reformen. Den innebar att
kommunerna tog över det vårdansvar som lands-
tingen tidigare hade haft för äldre och omvårdnads-
beroende vårdtagare. Reformen innebar också en
oväntat hög  vårdtyngd för kommunens vårdbiträ-
den som lett till rapporter om vanvård.

Omvårdnadsexperter har i många år pekat på
behovet av att ge munvårdshjälp till de patienter
som inte klarar sin munvård själva även om inte
hjälpen efterfrågas. Munvårdsarbetet påverkas
dock av många försvårande faktorer. Såväl kunskap
som attityder hos vårdpersonalen är viktiga för
munvårdsarbetets kvalitet. En större förståelse för
bakomliggande attityder har efterfrågats. Frågan
om en kvalitativ forskningsansats har också disku-
terats.

Avhandlingens syften
Avhandlingen består av en deskriptiv del och en
experimentell del. Syftet med den deskriptiva de-
len var att beskriva och få förståelse för vårdperso-
nalens attityder till munvård, deras upplevelser av
och möjligheter till att kunna utföra munvård
samt att hitta vägar för att kunna förändra det som
upplevs som negativt. Syftet med den experimen-
tella delen var att utveckla, beskriva och testa en ny
undervisningsmetod i munvård för vårdpersonal
för att se om denna gav mer långtverkande och
positiva effekter än enbart traditionell munvårds-
undervisning.

Deskriptiv del
Den deskriptiva delen innehåller två studier av hur
vårdpersonal förhåller sig till munvård. Först ge-
nomfördes en enkätundersökning och därefter en
kvalitativ intervjuundersökning. Enkäten bestod
av 27 frågor, de flesta av flervalskaraktär. Frågorna
berörde attityder till munvård, upplevelser av
munvårdsarbetet och möjligheter att utföra mun-
vård. Enkäten besvarades av 70 sjuksköterskor, 148
undersköterskor och 146 vårdbiträden. Av dessa
arbetade 31 sjuksköterskor på en intensivvårdsav-
delning, 75 undersköterskor på sjukhem/modernt
ålderdomshem och 61 vårdbiträden på servicehus/
inom hemtjänst vilket indikerar att andelen sjuk-
sköterskor inom äldrevården är mycket låg. Hälf-
ten av respondenterna var över 40 år och nästan 70
procent hade arbetat med omvårdnad i mer än tio
år. Resultatet visade att sjuksköterskorna genom-
gående hade bättre munvårdsattityder än övriga
yrkesgrupper. Sjuksköterskorna var dock sällan
involverade i det praktiska munvårdsarbetet inom
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äldrevården. Undersköterskorna arbetade mest
med munvård. Tillsammans med vårdbiträdena
ansåg de att tandborstning var en besvärligare om-
vårdnadssyssla än att byta blöjor. Naturliga tänder
ansågs vara svårast att sköta om och många upp-
levde munvårdsarbetet motbjudande. Det största
hindret för att utföra munvård var dock vårdta-
garnas ointresse eller motvilja.

Sist i enkätformuläret fanns en sida för personli-
ga kommentarer. Den hade använts ganska flitigt,
vilket visade att enkäten inte hade täckt in områ-
det ordentligt. Intresset riktades därför mot att
använda en annan forskningsmetod med kvalita-
tiv inriktning i en uppföljande studie.

 Eftersom munvårdsarbete inom omvårdnad är
ett samspel dels mellan vårdtagare/vårdgivare och
dels mellan tandvården och omvårdnadsprofes-
sionen föll valet på individuella intervjuer som
analyserades enligt Grounded theory. Analysmeto-
den har en sociologisk bakgrund och är ämnad att
studera sociala processer samt bilda en teori om
det studerade fenomenet. Här var syftet att få en
förståelse för den bild av munvårdsarbetet som
enkäten gett. Fokus riktades mot undersköterskor
och vårdbiträden inom äldreomsorgen. För att få
fram så ärliga svar som möjligt inleddes ett samar-
bete med en omvårdnadsstuderande sjuksköters-
ka. Hon tog hand om intervjuerna.

Grounded theory bygger på att man samlar data
och analyserar det insamlade materialet parallellt
och fortlöpande för att kunna välja nästa respon-
dent, så kallat teoretiskt urval. Datainsamlingen
fortsätter tills man når mättnad, det vill säga tills
nya intervjuer inte ger någon ny information. Sam-
manlagt 22 intervjuer genomfördes. Intervjuerna
spelades in på band och skrevs ut ordagrant samt
analyserades i tre steg. Det första steget innebar att
hitta nyckelord och att sammanföra likartade nyck-
elord till en högre abstraktionsnivå, kategorier.
Efter denna öppna kodning gällde det att hitta
vilka kategorier som var över- och underordnade
varandra, så kallad axial kodning. Det sista steget,
selektiv kodning, ledde till en kärnkategori som
relaterade till alla andra kategorier. I studien visade
sig kärnkategorin vara låg prioritet  som relaterade
till de bakomliggande faktorerna inre och yttre om-
ständigheter och upplevelser av att utföra munvård.
Figur 1 visar hur alla kategorier bildar en modell, en
teori som är grundad i data, en Grounded theory.

Experimentell del
I teorin visade sig munvårdsarbetet vara priorite-
rat men i praktiken blev denna prioritet låg och
andra sysslor fick företräde. Den ökade vårdtyng-
den är ett faktum som med all sannolikhet kom-
mer att accentueras. Vårdpersonalens negativa
upplevelser tycks vara en följd av negativa omstän-
digheter. Därmed föddes tanken på ett försöks-
projekt som fokuserade på behovet av stöd i mun-
vårdsarbetet. När den experimentella delen starta-
de hade den nya tandvårdsreformen där behovet
av kunskap och rutiner beaktades just trätt i kraft.
En försöks- och en kontrollgrupp med vårdperso-
nal och vårdtagare på två likvärdiga enheter för
äldrevård valdes ut till en studie. Båda grupperna
hade 48 vårdplatser. Ett 30-tal fast anställd vård-
personal med dagtidstjänstgöring deltog i studien.

Baseline-mätningar gjordes på  vårdpersonalen i
form av ett index, Dental Coping Beliefs Scale
(dcbs). Dessutom besvarades två öppna frågor
skriftligt. På vårdtagarna registrerades oralt status
och det togs ett beläggnings- och slemhinneindex
(mps). Dessutom genomfördes en semistrukture-
rad intervju, med hjälp av ställföreträdare när så
behövdes. All vårdpersonal fick en traditionell
munvårdsundervisning. Alla vårdtagare erbjöds fri
munhälsovårdsbedömning samt nödvändig tand-
vård för samma avgift som inom hälso- och sjuk-
vården. Försöksgruppen fick dock ett stödsystem i
form av fyra specialutbildade munvårdsombud
som rekryterades från arbetslagets undersköterskor
och vårdbiträden. De fick auskultera på tandklini-
ken. Under en månad följde de både tandläkar- och
tandhygienistarbetet en dag i veckan. Därefter an-
svarade tandvårdsombuden för munvårdsarbetet
på sin vårdenhet.

Vid halvårsuppföljningen upprepades mät-
ningarna på vårdpersonalen. Inga signifikanta
skillnader noterades avseende dcbs men vid den
kvalitativa analysen av de öppna, skrivna frågorna
kunde ett mönster skönjas. Svaren tydde på att
försöksgruppen gav munvårdsarbetet en högre
prioritet än kontrollgruppen. Materialet komplet-
terades med intervjuer i fokusgrupper bland vård-
personalen. Vid intervjuerna framkom tre strate-
gier för att bryta den onda cirkel som uppstår när
vårdtagaren har ett stort behov av munvårdshjälp
men inte medverkar till att munvård utförs; com-
mitment, one man show och laissez faire. Strategi-

Inre och yttre omständigheter ➩ Upplevelser av att utföra munvård  ➩ Konsekvens
Bristande kompetens Intrång Låg prioritet
Bristande rutiner Övergrepp
Bristande stöd Äckel
Ökad vårdtyngd Etiskt dilemma

figur 1. Samver-
kande faktorer
bakom munvår-
dens låga prioritet
inom omvårdnad.
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erna kan också uttryckas som ett aktivt, kollektivt
alternativt, individuellt engagemang för munvår-
den eller ett passivt förhållningssätt, se figur 2.
Detta mönster förstärktes vid 1,5-årsuppföljning-
en då de öppna frågorna tillsammans med dcbs på
nytt ingick för vårdpersonalen. Vid detta tillfälle
upprepades också mätningarna på vårdtagarna.
Man kunde då registrera att antalet tandvårds-
kontakter hade ökat i försöksgruppen jämfört
med kontrollgruppen. Vårdtagarnas intresse för
att få tandvård var också större i försöksgruppen
men intresset för munvårdshjälp var mycket litet
trots att flertalet inte ansåg sig kapabla att själva
ombesörja sin munhygien. Några andra vårdta-
gareffekter kunde inte noteras av försöksprojektet.

När projektet hade fortlöpt ett år gavs en repeti-
tion av utbildning och auskultation i munvård. Då
gjordes också intervjuer med munvårdsombuden.
Intervjuerna analyserades enligt Grounded theo-
ry. Trots en rad försvårande omständigheter, upp-
levde de sig ha fått en form av expertkompetens
inom munvård. Denna kärnkategori relaterade till
fyra andra kategorier; mod, bekräftelse, verklighets-
anpassning och empati, se figur 3. Det krävdes mod
att fullfölja munvårdsuppdraget när omgivningen
ibland var oförstående men stödet från sjukskö-
terskor och tandvårdsteam bekräftade sysslan.
Vardagens villkor gick inte alltid att påverka. I
stället fick munvårdsombuden anpassa sig. Empa-
tin med de äldre vårdtagarnas sätt att reagera inför
munvården växte och därmed också ansvaret för
att skapa möjligheter till att få de äldre delaktiga av
munvårdsarbetet.

Konklusion
Det tycks som om det subjektiva munvårdsbeho-
vet minskar när det objektiva ökar bland omvård-
nadsberoende äldre. Troligen tar andra angelä-
genheter än munhälsan över. Det gör det ännu
mer angeläget att poängtera vårdpersonalens roll i
sammanhanget. Trots välmotiverad, välutbildad
vårdpersonal med bra rutiner för munvårdsarbe-
tet begränsar omständigheterna munvårdsarbe-
tets kvalitet till en taknivå. Taknivån varierar med
vårdpersonalens prioritering av munvårdsarbetet.
Gemensamt är dock att ovanför denna nivå för-
läggs ansvaret till tandvården, se figur 4. Detta gör
att tandvården måste stå rustad för att möta det
snabbt växande antalet omvårdnadsberoende äld-
re med kvarvarande naturliga tänder. Det är  också
viktigt att samarbetet mellan tandvården och om-
vårdnadsprofessionen fungerar väl. Två världar
ska mötas i ett gemensamt uppdrag.
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figur 3. Modell
av munvårdsombuds
upplevelser av att ha
expertkompetens i
sitt ansvar för mun-
vårdsarbetet inom
omvårdnad.

figur 4. Munvårdsarbetets begränsningar inom omvårdnaden.
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