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D en äldre befolkningens tandvårdssitu-
ation har ur olika synvinklar varit fö-
remål för ett flertal undersökningar
under de senaste decennierna. Exem-

pelvis konstaterade Ettinger 1987 [1] att yngre
äldre konsumerar mer tandvård än äldre äldre och
att man därigenom i framtiden kan förvänta sig en
totalt ökad tandvårdskonsumtion även bland äld-
re [2]. De äldre blir allt bättre utbildade, mer poli-
tiskt medvetna och ställer högre krav på hälsoser-
vice.

George och Bearon [3] fann på en vårdinrätt-
ning för äldre positiva samband mellan välbefin-
nande och tandhälsa. De ifrågasatte tandvårdens
fokusering på tuggförmåga och bettfunktion, ef-
tersom bettets funktion inte längre kan anses vara
en avgörande faktor för individens adekvata nä-
ringstillförsel. Tandvårdens personal borde i stäl-
let vara mer medveten om att tänderna har en
direkt påverkan på individens välbefinnande och
livskvalitet.

Även Kiyak och Mulligan [4] fann att välbefin-
nandet ökade bland äldre institutionsboende när
de gavs möjligheter till förbättrad egenvård av sina
tänder. Det är inte ovanligt att man i den kliniska
vardagen möter äldre personer med av olika skäl
gravt eftersatt tandvård.

Gooch och Berkey [5] beskriver flera faktorer
av betydelse för de äldres tandvårdskonsumtion.
Kostnader, hälsoattityder, tandvårdsrädsla och
inte minst  tandvårdspersonalens attityder till de
äldre som patienter konstaterades vara avgörande
för deras omhändertagande och vård. Författarna
konstaterar samtidigt att samtliga faktorer är möj-
liga att påverka och förändra. Vidare pekar Blom-
gren et al [6] bl a på Ädelreformens konsekvenser
för sjukhemsboendes munhygien och betonar
vikten av att den orala hälsan beaktas.

Begreppet anpassad tandvård används ofta
inom sjukhustandvården. Vigild [7] har benämnt
detta ”realistiskt behandlingsbehov”, där hänsyn
tas till individens önskemål samt psykisk och fy-
sisk hälsa vid bedömningen av erforderliga be-
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Artikeln beskriver tandvårdssituatio-
nen för 76 vuxna institutionsboende
i ett allmäntandvårdsdistrikt i Norr-
köping. Studien är genomförd dels
som intervjuer med vårdpersonalen,
dels i form av klinisk inspektion av
de boende. Resultaten visar att
personalen vid institutionerna hade
en övervägande  positiv attityd till
tandvård. Vidare förelåg en diskre-
pans mellan personalens uppfatt-
ning om de boendes munsituation
jämfört med de kliniska fynden,
exempelvis hade man i flera fall
oklar uppfattning om förekomsten
av proteser. 45 % av de boende
hade bristande förmåga att genom-
föra egen munhygien och fick ej
heller hjälp med denna. Personalen
ansåg dock att de hade tillräckligt
med tid för de boendes munvård.
Vårdtyngden hos de boende var
stor, främst beroende på hög fre-
kvens av diagnostiserad personlig-
hetspåverkan, något som negativt
påverkar såväl kommunikation som
kooperation. Hälften av de boende
hade inte besökt tandläkare under
vistelsen vid respektive enhet. Bland
de övriga fanns en grupp om 12
personer som sökte tandvård enbart
vid akuta besvär.
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handlingsinsatser. Nordenram et al [8] har beskri-
vit och jämfört vårdpersonalens och de anhörigas
prioriteringar av behandlingsmål gällande tand-
vård för gravt dementa och jämfört dessa med
sjukhustandläkares bedömningar.

Undersökningens syften var att i en allmän-
tandvårdskliniks ansvarsområde med sjukhem
och enheter för äldre och utvecklingsstörda 1)
beskriva de boendes tandvårdsproblem,  2) beskri-
va personalens kunskaper om och förutsättningar
för de boendes munhälsa samt 3) att testa en mo-
dell för screening av tandvårdens förutsättningar i
ett ansvarsområde för institutionsboende.

Material och metoder
Folktandvården i Östergötland tog år 1995 i form
av ett s k områdesansvar ett särskilt ansvar för
äldre och handikappade med särskilda vårdbehov.
För att analysera förutsättningarna för detta an-
svarstagande beslöts att en närmare undersökning
av vårdbehoven skulle göras i ett representativt
närområde till en allmäntandvårdsklinik. Valet
föll på Hageby, beläget i sydöstra delen av Norrkö-
ping. Före år1995 hade tandvården för de institu-
tionsbunda till större delen hanterats av sjukhus-
tandvården i Östergötland. Området omfattar cir-
ka 20 000 invånare med stora skillnader i socio-
ekonomisk status.

Samtliga fem institutioner inom klinikens
upptagningsområde kontaktades. Enheterna A
och B utgör kommunala gruppboenden för äldre,
enheten C är  privat sjukhem, enheten D är grupp-
bostad för utvecklingsstörda och enheten E  är
kommunalt sjukhem. Totalt fanns 90 boende på
de 5 enheterna. Av dessa kunde 76 undersökas, 50
kvinnor och 26 män; den yngsta var 58 år och den
äldsta 101 år. Medelåldern var 83 år.

Bortfallet (n=14) förklaras av att 10 av de boen-
de ej var närvarande på institutionen vid under-
sökningstillfället. På enheten B avböjde man kli-
nisk undersökning av de 4 boende på grund av att
personalen bedömde att säkerheten för undersö-
karen inte kunde garanteras  på grund av de boen-
des personlighetsförändringar. Personalen på en-
heten B intervjuades dock på samma sätt som
övrig personal.

Undersökningen utfördes i två steg. I det första
steget intervjuades föreståndaren samt två av den-
ne utsedda representanter för personalen vid
samtliga institutioner, sammanlagt 15 personer.
Intervjuerna bestod av fasta frågor och öppna
svar. Klinikens tandhygienist tränades i intervju-
teknik och svarade för det praktiska genomföran-
det. Avsikten var att söka kartlägga:
❖ hur personalen bedömer de boendes mun- och

tandstatus?

❖ vilka svårigheter föreligger att vårda de boen-
des tänder och proteser?

❖ vilket stöd önskar personalen av folktandvår-
den?

I det andra steget besöktes samtliga boende av
tandhygienisten tillsammans med personal från
den aktuella institutionen. Enkel undersökning
(inspektion) gjordes intraoralt med hjälp av spegel
och sond. Följande variabler undersöktes:

1. Vårdtyngd. Allmänt avses med vårdtyngd den
arbetsbelastning som behövs för att tillgodose en
patients totala behov av omvårdnad. Här begrän-
sades kartläggningen till att bedöma individens
förmåga till förflyttning liksom om behov av följe-
slagare förelåg vid tandläkarbesök. Bedömningen
gjordes av aktuell vårdpersonal.

2. Förmåga att utföra egen munhygien. Tre variab-
ler registrerades av aktuell vårdpersonal: bristfällig
utan hjälp, tillfredsställande med hjälp, tillfreds-
ställande utan hjälp.

3. Kommunikationsförmåga. Förmåga till adekvat
verbal kommunikation värderades av aktuell
vårdpersonal. God förmåga innebär att en funge-
rande tvåvägs kommunikation kan etableras,
mindre god att kommunikationen är osäker eller
att expressiv afasi föreligger medan dålig förmåga
betyder att ingen fungerande kommunikation kan
nås.

4. Kooperationsförmåga. Förmåga att kooperera i
t ex en tandvårdssituation bedömdes av aktuell
vårdpersonal. God kooperationsförmåga innebär
att ett fungerande samarbete i en tandvårdssitua-
tion kan etableras, mindre god att kooperationen
är osäker eller innebär tillvänjning eller anpass-
ning, dålig innebär att samarbete bedöms som
mycket svårt eller omöjligt.

5. Medicinska diagnoser. De två mest betydelsefulla
medicinska diagnoserna angavs för var och en av
de boende. Uppgifterna hämtades ur medicin-
journal av ansvarig sjuksköterska.

6. Medicinering. Uppgifter om aktuell medicine-
ring hämtades från den boendes medicinkort av
ansvarig sjuksköterska.

7. Tandantal. Tänder och synliga rotrester regi-
strerades vid den intraorala inspektionen (LW).

8. Protesbärande. Förekomst och lokalisation av
hel- och/eller partialprotes noterades vid den in-
traorala inspektionen (LW).
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9. Tandvårdskonsumtion. Förekomst av regelbun-
den tandvård, i förekommande fall senaste vårdgi-
vare, angavs vid den intraorala inspektionen
(LW). Med regelbunden tandvård avses att den
boende de senaste 2 åren blivit kallad till tandläka-
re. Akutbesök under samma period registrerades
också.

Resultat

1. Personalintervju
De totalt 8 frågorna till personalen besvarades en-
ligt följande:

Fråga 1: Hur många boende har Du ansvar för?
Antalet boende som den intervjuade hade ansvar
för varierade från 5 till 25, vilket också speglar
skillnader i personaltäthet mellan de olika institu-
tionerna.

Fråga 2: Vilka vårdinsatser behöver de boende dagli-
gen? Vårdbehovet varierar från dag till dag bero-
ende på den boendes ”dagsform”, men insatserna
kan i stora grupper delas in i  personlig hygien,
klädvård, städning, måltider och ekonomi. Gemen-
samt för alla svar är att det arbete som åtgår under
avsnittet måltider, tenderar att ta allt mer tid i
anspråk.

Fråga 3: Behöver de boende också hjälp med skötsel
av sina tänder – i så fall hur? De anställda kontrol-
lerar vanligen att någon form av munvård har
utförts. Två av de anställda uppgav att de regel-
bundet hjälper några inneboende med deras mun-
hygien.

Fråga 4: Hur lång tid skulle Du behöva för att dagli-
gen vårda de inneboendes tänder? Personalen ansåg
frågan var svår att besvara och att den också delvis
var felaktigt ställd, eftersom avsikten är att de bo-
ende så långt möjligt själva skall utföra sin egen
munvård.

Fråga 5: Hur lång tid tycker Du att Du har (för
skötsel av de inneboendes tänder)? Samtliga anser
att de har tillräckligt med tid.

Fråga 6: Finns det andra hinder för att Du skall
kunna sköta de boendes tänder så bra som Du skulle
vilja (än eventuell tidsbrist)? Samtliga svarar att
bristande samarbete är det vanligaste hindret för
att säkerställa god munhygien hos de boende. En
anställd angav också att det kunde vara svårt att se
och praktiskt hjälpa till med munhygienen. En
anställd angav bristande kunskap om protetiska
rekonstruktioner som en försvårande faktor.

Fråga 7: Hur många av Dina boende har proteser?
Vårdpersonalen angav att totalt 14 boende hade
partialprotes, och att 25 boende bar helprotes (ta-
bell 1).

Fråga 8: Hur många av de boende har egna tänder?
Egna tänder förekom enligt vårdpersonalens upp-
fattning hos 22 boende. 3 uppgavs vara helt tand-
lösa, dvs saknar både egna tänder och protes (ta-
bell 1).

2. De boendes tandvårdssituation
Vårdtyngd
Ingen av de 76 undersökta institutionsboende var

Figur 1. Fördelning av högst 2 angivna medicinska diagnoser per
undersökt individ (som grundorsak till institutionsboende i det enskilda
fallet; n=76).

Tabell 1. Personalens bedömning av tand- och protesförekomsten hos
vuxna institutionsboende (N=90) vid sjukhem och enheter för äldre och
utvecklingsstörda. Notera personalens osäkerhet om de boendes mun-
status vid enheten E (och i viss mån enheten C)

Institu- Partial- Tandlös med Tandlös utan Egna Vet Antal
tion protes helprotes helprotes tänder ej boende

A 1 2 2 2 0 7

B 0 0 0 4 0 4

C 0 15 0 9      -2* 22

D 2 0 1 2 0 5

E 11 8 0 5 28 52

Totalt 14 25 3 22 26 90

* 2 individer dubbelförda (med hel protes i en käke och tänder i den andra käken)
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lens bedömning, tillfredsställande munhygien
utan hjälp, 5 % hade tillfredsställande munhygien
med hjälp av vårdpersonalen. Klart bristande
munhygien hade 45 % av de boende, och fick ej
heller hjälp med denna.

Kommunikation  och kooperation
Av de boende hade 59 % god kommunikations-
förmåga. Av de återstående visade 36 % ingen
kommunikationsförmåga alls och för återstående
5 % kunde noteras en bristfällig förmåga till kom-
munikation. Kooperationsförmågan var god hos
78 %, bristfällig hos 1 % medan 21 % av de boende
visade ingen förmåga alls.

Medicinska diagnoser
Högst två medicinska grunddiagnoser har angivits
för varje individ (fig 1).  För 10 av de 76 undersök-
ta individerna kunde ingen uppgift fås om dia-
gnos, för 39 boende angavs 1 diagnos, för 27 per-
soner uppgavs 2 diagnoser. Endast 2 boende hade
ingen föreskriven medicinering. Inom gruppen
hjärt-kärlsjukdomar, som angivits för 23 perso-
ner, inryms tillstånd som hjärtbesvär, angina pec-
toris, högt blodtryck, arytmier etc.

Gruppen demenssjuka omfattar 18 individer,
med senil demens och Alzheimers sjukdom som
dominerande diagnoser. Diabetes av både typ 1
och typ 2 har angivits för 11 personer. Cerebrovas-
kulär sjukdom, som uppgivits för 10 individer,
inkluderar såväl hjärninfarkter som olika former
av blödningar samt resttillstånd. Gruppen neuro-
logiska sjukdomar har angivits för 6 personer och
innefattar dels epilepsi, dels Parkinsons sjukdom.
4 individer registrerades som psykiskt utveck-
lingsstörda. Inom gruppen ”övrigt” återfinns en-
staka diagnoser, som tumörsjukdom, reumatoid
artrit, collumfraktur, etylism och ulcus.

Medicinering
Det individuella bruket av olika farmaka varierade
mellan 0 och 14 preparat med ett genomsnitt av
5,5 läkemedel per individ (fig 2). Av förskrivna
farmaka, indelade efter ATC-grupp (Anatomical
Therapeutic Chemical Classification System),
fanns bland de undersökta individerna 12 läkeme-
delskoder representerade (tabell 2). 51 individer
medicinerade med upp till 6 olika preparat ur
grupp N (centrala nervsystemet). Ungefär lika
många, 52 personer, använde preparat ur grupp C
(hjärta och kretslopp) medan 53 individer tog lä-
kemedel ur grupp A (matsmältningsorgan och
ämnesomsättning).

Tandantal
Av de undersökta 76 individerna var 39 tandför-
sedda. Antalet kvarvarande tänder var i medeltal

Figur 2. Antal förskrivna farmaka per institutionsboende (n=76; - = ej
uppgift).

Tabell 2. Fördelning av farmaka bland 76 institutionsboende enligt
ATC-kod

Antal farmaka

ATC-kod 1 2 3 4 5 6 Totalt

A 24 15 6 7 1 53

B 28 28

C 17 15 11 7 1 1 52

D 1 1

G 4 1 5

H 3 1 4

J 1 1

L 3 3

M 6 1 7

N 17 18 8 4 2 2 51

R 7 1 1 9

S 1 1

sängbunden; 58 % kunde gå själva, av vilka 23 %
kunde gå utan stöd; 86 % ansågs behöva följesla-
gare vid tandläkarbesök.

Munhygien
Hälften av de boende upprätthöll, enligt persona-
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3,4 med en variationsvidd från 3 till 28. 38 indivi-
der saknade tänder i underkäken och 46 var helt
tandlösa i överkäken.

Protesförekomst
Tandvårdsteamets inspektion visade att 39 indivi-
der bar hel överkäksprotes medan 28 hade hel
underkäksprotes; 27 av dessa bar helprotes, dvs
samtidigt hel överkäks- och underkäksprotes (fig
3). Av återstående 12 boende med hel överkäks-
protes saknade 7 både egna tänder och protetisk
ersättning i underkäken (tabell 3). I 3 fall förekom
varken egna tänder eller protetisk ersättning. Par-
tialprotes förekom endast i totalt 8 käkar (fig 3).

Tandvårdskonsumtion
Totalt 25 (33 %) av de boende uppgavs ha regel-
bunden tandvård (fig 4). I åldersgruppen under 70
år hade 5 av 8 individer regelbunden tandvård (63
%), i gruppen 70–79 år 4 av 14 personer (29 %), i
gruppen 80–89 år 14 av 35 (40 %). I gruppen 90 år
och äldre hade endast 2 personer av 19 (12 %)
regelbunden tandvård.

Uppgifter begärdes också om tidigare tand-
vård, dvs tiden före studien; 7 personer uppgavs
ha anlitat folktandvårdsklinik, 8 privattandläkare,
10 sjukhustandvården, 12 hade endast sökt akut
tandvård. Resterande 39 boende hade inte sökt
tandvård alls under vistelsetiden på institutionen.

Diskussion
Det föreligger alltid en risk för s k intervjuareffekt
i svaren genom att de intervjuade vill tillfredsställa
intervjuarens förväntningar, särskilt som denna
person i detta fall är direkt knuten till tandvården
och till ett tänkt framtida samarbete [9, 10]. Detta
kan ha påverkat svaren i intervjudelen av studien
och bör beaktas vid tolkningen av resultaten.

Screeningundersökningen är genomförd på
boendeenheterna och under de förutsättningar

som följer med bristande ljusförhållanden, arbets-
ställning etc. Personalen vid de olika institutioner-
na har också olika förutsättningar för sitt arbete.
Institutionernas storlek varierar liksom de boen-
des medicinska diagnoser och vårdtyngd. Detta
präglar givna svar, med såväl skilda som gemen-
samma uppfattningar i många frågor [11, 12, 13].

Avsikten är att de boende själva skall svara för
sin munhygien. Bedömningen av förmågan att ut-
föra egna munhygieniska åtgärder väcker ett flertal
frågor då hela 45 % av de boende visade brister i
munhygienen. Att detta är ett eftersatt område på
många institutioner tycks således vara riktigt, något
som också rapporterats av många som arbetar med
t ex sjukhemspatienter [6, 11, 12].

Vid samtliga institutioner ansåg personalen att
arbetet med de boendes hygien i allmänhet var en

Figur 3. Fördelning av total plattprotetik bland 76 undersökta institu-
tionsboende; ofylld stapel anger andelen helprotesbärare, dvs 27 av
39 ök-proteser och 27 av 28 uk-proteser (HÖK = Hel överkäksprotes,
HUK = Hel underkäksprotes, PÖK = Partiell överkäksprotes, PUK =
Partiell underkäksprotes, P ÖK+UK = Partiell överkäksprotes och
partiell underkäksprotes).

Tabell 3. Förekomst av tandlöshet och helprotetisk
ersättning hos 37 institutionsboende utan egna
tänder

Individer utan egna tänder Antal

Helprotes (ök+uk) 27

Hel ök-protes, tandlös uk 7

Tandlös utan protetisk ersättning 3

Totalt 37

Figur 4. Tandvårdskonsumtion bland 76 institutionsboende fördelad
på åldersgrupp och på individer som saknar respektive har regelbun-
den tandvård.



tandläkartidningen årg 90 nr 4 1998

W Ä R N  E T  A L

omfattande uppgift. Ingen av de anställda ansåg
dock att tidsbrist var ett hinder för vården av de
boendes tänder eller proteser, utan man hjälper i
flera fall regelbundet till med munhygienen eller
kontrollerar denna. Då svårigheter uppstår kan
bristande kooperation och praktiska svårigheter
vara av stor betydelse [14].

Undersökningen har inte haft för avsikt att
jämföra personalens uppfattningar med de boen-
des eller de boendes faktiska munförhållanden
med personalens uppfattningar om dessa. En så-
dan undersökning kunde dock vara intressant att
genomföra i en framtida studie [15]. Noterbart är
dock att det på de två större enheterna fanns på-
tagliga brister i kunskapen om de faktiska förhål-
landena vad avser tand- och protesförekomst (ta-
bell 1). På enhet E kunde personalen inte ange
dessa uppgifter på över hälften av de boende och
även på enhet C fanns diskrepanser i uppgifterna.
Antalet svar överstiger antalet boende och förkla-
ringen är troligen att man blandat ihop helprotes
(dvs hel ök- och uk-protes) med hel protes i ende-
ra käken (dvs hel ök- eller uk-protes).

Uppskattningen av vårdtyngden visade att näs-
tan hälften av de boende var rullstolsbundna, och
att endast en fjärdedel ansågs kunna gå själva utan
stöd. Dessutom ansågs hela 86 % behöva följesla-
gare vid tandläkarbesök. Dessa siffror motsvarar
väl den verklighet tandvårdspersonal möter i sin
behandling av institutionsboende. De ställer dock
krav på klinikens lokalisation, storlek och handi-
kappanpassning, alltifrån lift och flyttbar behand-
lingsstol till vridplattor, glidbrädor etc.

Att 36 % av de undersökta individerna saknade
kommunikationsförmåga och 21 % koopera-
tionsförmåga är siffror som, i tillägg till den fysiska
vårdtyngden, tydligt visar vilka svåra problem be-
handlande tandvårdsteam har att möta [16].
Dessa faktorer ställer stora krav på bra och uppar-
betade kontakter med såväl vårdpersonal som an-
höriga, liksom på tandvårdsteamets förmåga att
tolka signaler och symtom [17].

Två medicinska diagnoser registrerades per in-
divid motsvarande de diagnoser som varit huvud-
orsak till att personen i fråga blivit institutionsbo-
ende. Som framgår av resultaten angavs demens-
diagnos för 18 personer medan 4 hade annan psy-
kisk sjukdom. Ytterligare 4 boende var utveck-
lingsstörda. Individer med personlighetspåver-
kande tillstånd är svåra att undersöka och behand-
la, vilket också undersökningens bortfall visar.
Endast gruppen hjärt-kärlsjukdomar hade högre
frekvens än diagnoserna för psykiska tillstånd.

Studien försökte även kartlägga i vilken ut-
sträckning de boende medicinerade. I genomsnitt
intog varje boende 5,5 preparat med högst repre-
sentation ur ATC-grupperna A, C och N. I grupp

A återfinns välkända preparat som laxantia, vita-
miner och mineraler, grupp C innefattar diureti-
ka, antihypertensiva medel och hjärtglykosider,
medan grupp N omfattar analgetika, neurolepti-
ka, sömnmedel och lugnande medel. Studien visar
därmed på den mångfald av problem som tand-
vårdspersonalen möter vid behandling av patien-
ter ur denna kategori, där interaktion, muntorrhet
och blödningsrisk är välkända tillstånd.

Av de undersökta personerna saknade 47 %
helt tänder, således var drygt hälften tandförsedda.
Att endast tre personer av 76 saknar såväl tänder
som proteser i ett material, till största delen bestå-
ende av sjukhemsboende, får bedömas som en
relativt låg siffra vid jämförelse med andra liknan-
de undersökningar [6, 12, 18].

Då bara 25 av de undersökta 76 boende upp-
gavs ha regelbunden tandvård, bekräftar vad
många inom tandvården upplever, nämligen att
många äldre av olika skäl ej söker vård eller nås av
den tandvård vårt samhälle kan erbjuda. Uppgif-
terna om senaste vårdgivare bekräftar också detta
eftersom hälften av de institutionsboende upp-
gavs ej ha sökt tandvård alls under sin vistelse på
respektive enhet. Dessutom hade 12 personer en-
dast sökt vid akuta besvär. Orsaken till dessa för-
hållanden besvaras ej i denna undersökning, men
är något som det vore av stor vikt att klarlägga, då
många under denna period riskerar att kraftigt
försämra sin tandhälsa. Merelie och Heyman [18]
har bl a studerat hur vårdpersonalen och de boen-
de på sjukhem efterfrågar tandvård och erhållit
likartade resultat.

Hoad-Reddick [19, 20] har i några studier be-
rört frågor om i vilken mån personalen på sjuk-
hem registrerar munförhållanden och tandvårds-
behov och fann att det sällan gjordes noteringar
om detta. Författaren betonar vikten av en enkel
uppsättning frågor som kan hjälpa vårdpersona-
len att bättre bedöma tandvårdsbehovet. Dessut-
om understryks behovet av regelbundna kontrol-
ler och undervisning av personal.

Det kan anses anmärkningsvärt att människor
som omfattas av samhällets professionella omsorg
inte genom denna får hjälp till tandvård i högre
utsträckning. Hoad-Reddick [19] tillägger att de
bristande förhållandena i den här gruppen borde
kunna påverkas gynnsamt av ökad publicitet.
Dessutom visar resultatet på möjligheter för tand-
vården att förbättra och förstärka sina insatser vad
avser information, uppsökande verksamhet samt
intern utbildning för att bättre kunna möta dessa
boendegruppers behov. Det vore därtill önskvärt
att tandvården involverades på ett tidigt stadium i
arbetet med den strategiska och praktiska plane-
ringen av vården av och omsorgen om de boende
på enheterna.
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Återkoppling till institutionerna
Klinikens tandhygienist besökte alla 5 enheterna
cirka 2 månader efter att studien genomförts. Un-
dersökningens resultat presenterades för institu-
tionspersonalen för att få återkoppling på studiens
resultat. Som kommande samarbetsformer un-
derströk personalen behovet av besök av tand-
vårdspersonal, helst 2 gånger årligen på institutio-
nerna, för konsultationer och undervisning av
egen personal. Vidare ansågs det vara viktigt att en
kontaktperson utsågs på kliniken, möjlig att nå
per telefon under de flesta av årets arbetsdagar.
Denna person bör helst vara densamma för att
säkerställa kontinuitet, för att genom samarbete
efterhand kunna öka kunskaperna om institutio-
nens förutsättningar.

English summary
Adult nursing-home residents´ dental care
in a Public Dental Service district
A survey was conducted of 76 residents in 5
nursing-homes and warden-controlled flats in a
Public Dental Service district of Norrköping con-
cerning prevalence of teeth and dentures, dental
care provision and burden of care of the residents.
The carers were interviewed and the residents
were clinically examined. A discrepancy was
found between clinical findings and the assess-
ment made by the carers. 45% of the residents had
a poor ability to clean their own teeth and/or
dentures. The carers considered there was enough
time for oral hygiene measures of the residents.
The burden of care was great, mainly due to men-
tal disorders affecting the ability to communicate
and cooperate. 50% of the patients had not seen a
dentist since their arrival at the institution. 12
persons sought dental care only when they were in
discomfort or pain.

Referenser
1. Ettinger RL. Oral disease and its effect on quality of life.

Gerodontics 1987; 3: 103–6.
2. Österberg T, Carlsson GE, Sundh W, Fyhrlund A. Prog-

nosis of and factors associated with dental status in the
adult Swedish population, 1975-1989. Community
Dent Oral Epidemiol 1995; 23 [4]: 232–6.

3. George L, Bearon L. Quality of life in older persons:
meaning and measurement. New York: Human Sci-
ence Press, 1980.

4. Kiyak HA, Mulligan K. Studies of the relationship be-
tween oral health and psychological well being. Ger-
odontics 1987; 3: 109–12.

5. Gooch BF, Berkey DB. Subjective factors affecting the
utilization of dental services by the elderly. Gerodontics
1987; 3: 65–9.

6. Blomgren F, Fritzne C, Säter E. Sjukhemspatienternas
munvård i skuggan av Ädelreformen. Tandläkartid-
ningen 1995; 14: 904–9.

7. Vigild M. Benefit-related assessment of treatment
need among institutionalised elderly people. Gerodon-
tology 1993; 1: 10–5.

8. Nordenram G, Rönnberg L, Winblad B. The perceived
importance of appearance and oral function, comfort
and health for severely demented persons rated by
relatives, nursing staff and hospital dentists. Gerodon-
tology 1994; 1: 18–24.

9. Kahn R, Cannell C. The dynamics of interviewing.
London: John Wiley and Sons, 1957.

10. Bell J. Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Stu-
dentlitteratur, 1993.

11. Mojon P, MacEntee MI. Estimates of time and pro-
pensity for dental treatment among institutionalised
elders. Gerodontology 1994; 2: 99–107.

12. Kiyak HA, Grayston MN, Crinean CL. Oral health prob-
lems and needs of nursing-home residents. Communi-
ty Dent Oral Epidemiol 1993; 1: 49–52.

13. Kayser-Jones J, Bird WF, Redford M, Schell ES, Einhorn
SH. Strategies for conducting dental examinations
among cognitively impaired nursing-home residents.
Spec Care Dentist 1996; 2: 46–52.

14. Chalmers JM, Levy SM, Buckwalter KC, Ettinger RL,
Kambhu PP. Factors influencing nurses’ aids’ provision
of oral care for nursing facility residents. Spec Care
Dentist 1996; 2: 71–9.

15. Arvidson-Bufano UB, Blank LW, Wellowitz JA. Nurses’
oral health assessments of nursing-home residents pre-
and post-training: a pilot study. Spec Care Dentist
1996 ; 2: 58–64.

16. Kambhu PP, Warren JJ, Hand JS, Levy SM, Cowen HJ.
Medical and functional status changes among nursing
facility residents: implication for dentistry. Spec Care
Dentist 1996; 1: 22–5.

17. Shay K. Dental managements considerations for insti-
tutionalized geriatric patients. J Prosthet Dent 1994; 5:
510–6.

18. Merelie DL, Heyman B. Dental needs of the elderly in
residential care in Newcastle-upon-Tyne and the role
of formal carers. Community Dent Oral Epidemiol
1992; 2: 106–11.

19. Hoad-Reddick G. Assessment of elderly people on
entry to residential homes and continuing care ar-
rangements. J Dent 1992; 4: 199–201.

20. Hoad-Reddick G. A study to determine oral health
needs of institutionalised elderly patients by non-den-
tal health care workers. Community Dent Oral Epide-
miol 1991; 19: 233–6.

Accepterad för publicering 23 januari 1998.

Adress
Per-Erik Wigh, Hageby vårdcentral, 601 82
Norrköping.


