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Det är en utmaning, både för tandvårdsperso-
nal och vårdpersonal, att ge optimal behand-
ling av tänder och slemhinnor hos sjuka äldre. 
Denna grupp behöver ha ett individuellt anpas-
sat profylaxupplägg som utökas i takt med att 
sjuk domen progredierar. När livet går mot sitt 
slut utgör palliativ munvård en god vård och om-
sorg. Denna artikel omfattar en översikt över fy-
siska och psykiska barriärer som kan förhindra 
ett väl fungerande vårdutbud.

Traditionell tandvårdsbehandling av äldre på in-
stitution innebär betydligt större belastningar på 
mänskliga och ekonomiska resurser än om före-
byggande åtgärder sätts in. Konsekvenserna av bris-
tande skötsel är välkända; förlust av tänder, dålig 
munhälsa och allmänhälsa, social stigmatisering, 
undernäring, smärtor och så vidare. Hinder för op-
timal mun- och tandvård beror oftast på brist på 
samverkan mellan de grupper som är inblandade i 
att leverera tandvårdstjänster. Väldigt många i Nor-
den tillbringar sin sista tid på sjukhem, och pallia-
tiv munvård innebär en bättre möjlighet till en vär-
dig avslutning på livet.

Att få god munvård, och därmed ha god munhälsa, 
betyder mycket för allmäntillstånd, näringstillstånd, 
kommunikation, utseende, självkänsla, välbefi n-
nande och livskvalitet. Detta borde vara en tillräck-
lig motivation för att ta hand om äldres orala hälsa. 
På sjukhem har de fl esta en demenssjukdom som 
minskar möjligheterna för restaurerande behand-

ling. Förebyggande behandling är således särskilt 
viktig för dementa. Framför allt bör man undvika 
att dessa får behandling för sent, så att de tvingas 
att debutera som helprotesbärare – en situation de 
ofta inte klarar av på grund av kognitiv svikt och 
nedsatt adaptationsförmåga. 

Vi har i dag goda kunskaper om de två viktigaste 
odontologiska sjukdomarna; karies och parodontit. 
Vi känner till vad som orsakar sjukdomarna och vet 
hur de ska förebyggas. Den off entliga tandvården 
i Norden har gjort en stor insats för den enskildes 
tandhälsa och varje individ har ofta själv investerat 
mycket tid och pengar för långvarigt underhåll – då 
har vi en moralisk förpliktelse att följa upp detta när 
patienten själv inte längre har förmåga att ta hand 
om sin tandhälsa. 

Sjukdomar som lunginfl ammation, ateroskle-
ros, endokardit och sepsis kan bero på infektioner i 
munhålan [1]. Det är både samhällsekonomiskt och 
individuellt hälsomässigt viktigt att lyckas med det 
förebyggande arbetet så att behandlingsbehovet inte 
ökar. Detta för att förhindra sjukhusinläggningar, 
ökat vårdbehov, ökat behov av tandvårdstjänster 
och ökad individuell belastning på hälsan. Det är 
ett faktum att äldre har hälsoproblem relaterade 
till åldersdegeneration som ofta inte kan avhjälpas. 
Men tandbesvär kan relativt lätt förhindras och bör 
inte utgöra ytterligare en belastning i en livsfas med 
många utmaningar.

Alltfl er äldre har egna tänder [2] – ofta i kombi-
nation med proteser – och detta innebär behov av 
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restaurerande åtgärder. Även om behandlare anser 
att patientens livskvalitet och livslängd är en be-
gränsande faktor får inte åldern i sig själv minska 
individens rätt till behandling. Men ibland måste 
behandlaren kunna ta till okonventionella behand-
lingsprinciper om dessa är optimala utifrån patien-
tens tillstånd och situation. 

Det finns flera undersökningar där man har försökt 
att kartlägga tandhälsa och behandlingsbehov bland 
äldre på institution. Dessa visar att äldregruppen 
inte alltid får den tandvård de borde få. Vi vet att 
förebyggande åtgärder kan förhindra försämring 
av tandhälsa, men vi har ännu ingen säker kun-
skap om vilket tillvägagångssätt som är bäst, ur ett 
hälso- och kostnadsmässigt perspektiv, för att äldre 
på vårdhem ska kunna bibehålla en god tandhälsa. 

FAKTORER AV BETYDELSE 
FÖR DE BOENDES MUNVÅRD
Om vårdpersonalen inte tar ansvar för patientens 
munhälsa kommer denna att försummas. Under-
sökningar har pekat på faktorer som kan utgöra 
hinder för mun- och tandvård [3]. Det vanligaste 
är brist på tid, kunskap och ork, avsaknad av ade-

kvat utrustning, bristande samarbete från kognitivt 
svaga patienter och bristande rutiner. 

Mot bakgrund av bland annat kvalitativa inter-
vjuer med vårdpersonal har faktorer som påverkar 
munvården hos sjuka äldre beskrivits i en belgisk 
avhandling [4]. Resultaten, som visas i figur I, om-
fattar fyra kategorier: 
1. Vårdpersonalens och tandvårdens organisering. 
2. Attityder, kunskap och medvetenhet hos vård-

personalen. 
3. Förhållanden avseende de boende.
4. Förhållanden avseende genomförande av mun-

vården. 
Här finns både positiva och negativa feedbackme-
kanismer som påverkar slutresultatet. Exempelvis 
påverkar bristande professionell uppföljning vård-
personalens attityder till munvård och kan därmed 
resultera i dålig munhälsa. Dålig munhälsa gör situ-
ationen värre, och det blir svårare att återupprätta 
den ursprungliga munhälsan, och så kommer man 
in i en ond cirkel.

Undersökningar [5–7] visar att närmare 80 procent 
av alla äldre som bor på institution har en demens-
sjukdom. Detta kan ge problem på grund av dålig 

Figur I. Faktorer som påverkar äldres orala hälsa på institution

ORGANISATION VÅRDPERSONAL BOENDE MUNVÅRD
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• Prioritering/administrering av tid

Kommunikation
• Deltidsarbete

Feedback
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Genomförande
• Deltagande i studieupplägg 
(externa)
• Förmåga till egen bedömning  
av åtgärd

Oral hälsomedvetenhet
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• Kommunikation
• Noggrannhet 
• Träning 
• Utbildning

Hållning till behandling 
• Ansvar
• Medvetenhet
• Empati
• Vilja
• Skepsis
• Avsky
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• Slöhet
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• Samtycke
• ”Andras bord”
• Resignation
• Laganda

Bristande reflektion
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• Kognition
• Palliation
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• Bristande vilja
• Sinnesstämning
• Ignorering
• Håller fast vid gamla vanor
• Tacksamhet

Kommunikation

Självbestämmande

Inställning till behandling 
• Negativ/positiv
• Resignation

Boendes önskemål om munvård

Handlingar
• Rengöra tänder/proteser

Genomförbarhet
• Ångest/rädsla
• Bristande samarbete
• Dåligt behandlingsupplägg

Problem
• Kartläggning av patientens behov
• Graden av allvarliga konsekvenser

Översatt av författarna efter tillstånd av Luc de Visschere [4].

”  Undersökningar har pekat på faktorer som kan utgöra hinder 
för mun- och tandvård. Det vanligaste är brist på tid, kunskap 
och ork, avsaknad av adekvat utrustning, bristande samarbete 
från kognitivt svaga patienter och bristande rutiner.”
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orienteringsförmåga (tid och plats), bristande kort-
tidsminne och emotionell instabilitet. De kognitiva 
problemen medför etiska och juridiska dilemman 
med hänsyn till självbestämmande och informerat 
samtycke [8], och påverkar vilka behandlingsmål 
som är realistiska och hur behandlingen ska kunna 
genomföras [9].

Studier visar att cirka 80 procent av alla som bor 
på institution har behov av hjälp med den dagliga 
munvården [10, 11]. Dessvärre är det en allmän 
erfarenhet att munvården på många ställen inte 
är acceptabel. I en svensk undersökning [10] fick 
bara 7,7 procent av de boende nödvändig hjälp. En 
norsk undersökning [12] hade den något polemiska 
ru bri ken: ”Are the barriers to good oral hygiene in 
nursing homes within the nurses or the patients?” 
Man drog slutsatsen att det fanns behov av bättre 
utbildning av vårdpersonalen samt ändrade orga-
nisatoriska strategier för att hitta nödvändig tid för 
munvård. Något mer kraftfullt drog en dansk inter-
ventionsstudie från 2009 [13] slutsatsen att ”lack 
of compliance by staff rather than the residents 
seemed to be the main problem”. 

Det är inte ändamålsenligt att fördela skulden 
bland samarbetspartner – man bör hellre leta för-
bättringspotentialer och konstruktiva lösningar. Här 
kan tandvårdspersonalen bidra i större omfattning. 
I en dansk undersökning [13] där man fokuserade 
på implementeringsaspekten av ett munvårdspro-
gram på sjukhem, registrerade man att bristande 
återkoppling från tandvårdspersonalen till vårdper-
sonalen var ett omfattande hinder för ett gott resul-
tat. Flera studier påpekar att bristande kunskap, och 
inte minst bristande kunskaper hos vårdpersonalen, 
utgör ett stort hinder. I en översiktsartikel från 2014 
[14] avslutade man med orden: ”Scientific evidence 
for the potential association between oral health-
care education of care nurses and improvement in 
their oral hygiene care skills could not be found.” 
Traditionell undervisning tycks således inte räcka 
för att lösa problemet. En dansk undersökning visar 
att man uppnår bättre resultat om tandvårdsperso-
nalen fysiskt finns på plats i vården och deltar i upp-
lärning och utbildning av manuella kunskaper med 
anpassad utrustning [11]. Elektriska tandborstar är 
i många fall ändamålsenliga.

Man vet att enskild vårdpersonal ibland vägrar att 
utföra munvård, bland annat på grund av känslan 
”att man invaderar de boendes intimzon” [15]. Mun-
vård till boende med bristande samarbetsförmåga 
kan möta motstånd i delar av vårdens värdegrund. 
Den framstående omvårdnadsteoretikern Dorothea 
Orem [16] understryker således att ett av vårdens 
huvudmål är att stärka patientens egenvård – och 

att det egentligen är ett önskemål hos alla att ta 
hand om sig själv. Bland personer som inte kan ta 
hand om sig själva kan det leda till att basala vård-
behov åsidosätts eftersom egenvård och respekt 
för självbestämmandet väger tyngre än de hälso-
mässiga målen som tandvården vill tillgodose. Här 
kan man se potential för en klassisk konflikt mellan 
vårdpersonalen och tandvården på grund av olika 
perspektiv på de enskilda boende. 

Andra undersökningar [17] har visat att det är 
viktigt med förankring hos ledningen på institu-
tionen – munvård kan annars få låg prioritet. Oklar 
ansvarsfördelning på avdelningarna, bristande 
rutiner och bristande informationsutbyte mellan 
de involverade personalgrupperna [12] är vanligt 
förekommande. Och kanske är detta det största 
hindret – nämligen kommunikationsaspekten när 
en grupp människor (vårdpersonalen) ska kommu-
nicera med en annan grupp människor (tandvården) 
som i sin tur ska kommunicera med – och om – en 
tredje grupp människor (boende på institution).

MUNVÅRD FÖR MYCKET SJUKA OCH DÖENDE 
Väldigt många i Norden dör på sjukhem. Patienter 
som kännetecknas av att vara sängliggande och i 
totalt hjälpbehov måste få speciell munvård. Syf-
tet med denna munvård är att ta bort beläggning-
ar, förhindra uttorkning av slemhinnor, lindra törst, 
förebygga infektioner och motverka torra, spruck-
na läppar och mungipor [18]. Förekomsten av so-
matiska symtom hos patienter som blev inlagda 
på ”Seksjon for lindrende behandling” (palliativ 
vård) i Trondheim registrerades under en 1-årsperi-
od och visade att muntorrhet (56 procent) och törst 
(49 procent) var bland de vanligaste förekomman-
de problemen [19]. 

Orsaken till besvären är i huvudsak muntorrhet 
och minskad salivavsöndring. Detta beror till stor 
del på läkemedel som ofta används inom palliativ 
medicin, till exempel opioider, glukokortikoider och 
antidepressiva (särskilt de med antikolinerg och/
eller sympatomimetisk effekt). Mat klibbar fast på 
torr slemhinna och torra tandytor och munrengö-
ringen blir svårare. Det blir också svårare att prata 
eftersom tungans klibbighet mot slemhinnan gör 
det svårt att uttala ord. Patienten orkar inte att even-
tuellt säga några sista ord som hälsning, tröst eller 
tack eftersom tungan fastnar mot munslemhinnan.

Patienten vars mun inte går att skölja måste be-
handlas med bomullstuss. Rengöring måste ske 
med en bomullstuss som sitter på änden av en 
låsbar pincett så att pincettpinnen är täckt. Den 
låsbara pincetten ska hållas med ett penngrepp. 
Engångsmunpenslar kan också användas, men är 
ofta inte så effektiva på grund av det mjuka skaftet. 
En del av dessa har en skumgummidel som har en 
sträv och raspande yta, och som är för tjock för att 
nå upp till omslagsvecket. Man börjar rengöringen 
längst bak och arbetar framåt med penseldrag så att 

” I en svensk undersökning fick bara  
7,7 procent av de boende nödvändig hjälp.”
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slem och eventuella matrester tvättas fram och ut 
från munnen. Bomullstussarna måste bytas ofta. 
Man arbetar tills slemhinnorna ser rena och släta 
ut. Vilken lösning man väljer att fukta bomullstus-
sen med beror på situationen, men det är viktigt 
att den kramas ur för att ta bort överfl ödig vätska. 
Rekommenderade rengöringsmedel är ljummet 
vatten, fysiologisk saltlösning (NaCl 0,9 procent), 
väteperoxid (H2O2, 3 procent i lösning) eller klor-
hexidinlösning. Biverkningarna av det sistnämnda 
kan dock vara plågsamma [18]. 

Efter rengöring ska munhålan smörjas. Smörj-
ningen bidrar till att skydda slemhinnorna mot 
uttorkning och mekanisk skada, underlättar tal- 
och sväljfunktionen genom att motverka friktion 
mellan slemhinnor och tunga/tänder samt lind-
rar törst. Användning av glycerol i olika former är 
utbrett (rekommenderad maximal koncentration 
är 30 procent). En del föredrar oljor, bland annat 
rapsolja eller jordnötsolja, medan andra blandar 
matolja med vatten. Saliversättningsmedel baserat 
på mucin eller karboximetylcellulosa är eff ektivt 
eftersom det efterliknar salivens smörjande eff ekt. 
Fuktande gel kan vara ett alternativ [20].

För döende patienter i terminal fas är munvård 
som den anges ovan mindre aktuell, utan vikten 
ska då läggas vid tillförsel av fukt. Tät fuktning av 
patientens läppar, mun och svalg hävdas ha en god 
lindrande eff ekt. Man kan prova att använda en 
spruta utan spets eller en pipett med vätska som 
försiktigt droppas i patientens mun, eller man kan 
låta en fuktad bomullstuss glida över tungan och 
kindernas insidor. Sugrefl exen, som är vår första 
refl ex efter födseln, tycks också vara vår sista. Där-
för kan man gärna låta patienten suga på en fuktig 
kompress, ett sugrör eller en nappfl aska. Väskan 
kan till exempel bestå av vatten, juice eller te. Det 
hävdas att salvia- eller kamomillte har en desinfi -
cerande eff ekt, smakar bra och stöder salivproduk-
tion. Att suga på bitar av apelsin eller ananas kan 
vara ett alternativ, eller så kan man göra små isbitar 
med frukt, te eller juice som patienten kan suga på. 
Många behöver tillförsel av fukt ofta, kanske fl era 
gånger per timme. 

DISKUSSION
Det går inte längre att acceptera att munvården 
glöms bort i en stressig vardag, och att det är upp 
till den enskilda vårdpersonalen att avgöra om och 
hur munvården ska utföras. Muntliga överläm-
ningar, som används på fl era ställen, är för slump-
artat. Det bör utarbetas tillgängliga, kunskapsba-
serade, kliniska rutiner för vårdpersonalen. Dessa 
ska fun gera som kunskapskälla, arbetsmanual samt 
verktyg vid utbildning av personalen, och kan ock-
så fungera som information till patienterna. Goda 
rutiner innebär också bättre och jämnare vårdkva-
litet för patienterna eftersom kvaliteten på vården 
blir mindre beroende av den erfarenhet vårdper-

sonalen har sedan tidigare. Rutinen för hur mun-
vård ska utföras bör fi nnas skriftligt på alla avdel-
ningar på alla sjukhem, och avvikelser från dessa 
procedurer ska dokumenteras av vårdpersonalen.

Det fi nns fl era systematiserade system för mun- 
och tandvård på institution. Ett system baseras på 
så kallade munvårdskort (fi gur II) [21]. Korten il lu-
stre rar metoder och hjälpmedel med hjälp av enkla 
bilder och beskrivande text. Det relevanta kortet 
(gärna med kompletterande kommentarer) hängs 
diskret upp i badrummet hos den enskilda boende. 
Bildbaserat material tar också hänsyn till personal 
med begränsade språkkunskaper. Korten ska ha en 
förpliktande, kalibrerande och vägledande funk-
tion, men de ger ingen hälsovinst om inte rutinerna 
följs. Det måste vara en kontrollfunktion inbyggd i 
systemet, med tydlig fördelning av ansvar. Juridiska 
förhållanden kan snabbt aktualiseras när det gäller 
patienträttigheter, yrkesansvar för hälso- och sjuk-
vårdspersonal och motsvarande för institutionerna.

En typisk situation på många sjukhem är att vård-
personalen inte klarar av att utföra munvård på alla 
patienter före läggdags [22]. Detta måste dokumen-
teras med ett signerat kryss i patientjournalen så 
att efterföljande skift får denna information och 
omedelbart kan utföra nödvändig munvård. Bris-
tande informationsöverföring är en trolig orsak till 
långvarigt avbrott i önskad praxis. Ett schema med 
signerade kryss kan i angivna fall vara ett hjälpme-
del för att etablera önskade rutiner (fi gur III). En ut-
bredd uppfattning är att den vårdpersonal som får 
de fl esta i säng på kortast möjliga tid är den som är 
duktigast. Sådana måltal för eff ektivitet är olyckliga 
för en kvalitativ, god vård.

På många sjukhem kommer tandvårdspersonalen 
bara på besök för tillsyn/screening en gång per år. 

Figur II. Exempel på 
bildbaserad vägledning till 
vårdpersonalen [21].

Figur III. Kvitteringsschema 
för utförd munvård.

” Det bör ut-
arbetas till-
gängliga, 
kunskaps-
baserade, 
kliniska ruti-
ner för vård-
personalen.”
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Tandvårdspersonalens närvaro på sjukhem signale-
rar munvårdens betydelse. Närvaro och kontinuitet 
kan bidra till att munvården optimeras, särskilt för 
marginaliserade patienter. Det är önskvärt med 
tandvårdspersonal som är mer aktivt närvarande 
på institutionerna, och som törs ställa krav på per-
sonalens insats i munvården, och som dessutom 
efterfrågar en mer aktiv insats där brister påvisas. 
Dålig proteshygien är exempelvis en tydlig indika-
tion på att rutinerna behöver förbättras, eftersom 
rengöring av dessa inte kräver någon särskild insats. 
På enskilda sjukhem erbjuds ibland varuförsäljning 
från rullvagnar. Tandvårdspersonalen bör se till att 
de har ett sockerfritt sortiment.

Om man upptäcker att munvården på institu-

tionen inte är tillfredsställande kan man kart-
lägga de boendes orala hygiennivå med hjälp av 
beläggnings- och slemhinneindex (BSI) [23]. Indexet 
beskriver hygiennivån genom att ange mängden 
bakteriebeläggningar på tänder och/eller proteser 
samt grad av infl ammation på gingiva/slemhinna. 
Lägst poäng är 2 och högst är 8. Poäng 2–4 indikerar 
en bra/acceptabel nivå, 5–6 poäng en icke accepta-
bel nivå, medan 7–8 poäng indikerar en dålig nivå. 
Det enskilda sjukhemmet kan på detta sätt få en ge-
nomsnittspoäng – acceptabelt eller inte. En sådan 
kvantifi erbar indikator på hygiennivå kan visa ett 
generellt intryck av förhållandena i siff ror. Detta kan 
användas för rapportering till tillsynsmyndigheter 
och/eller för dokumentation av förbättring. Man 
kan exempelvis regelbundet uppge nivån för det 
enskilda sjukhemmet i en rapport som visas i fi gur IV.

Den äldre patienten ska i huvudsak behandlas som 
vilken vuxen patient som helst. Om det objektiva 
behandlingsbehovet utförs fullt ut, riskerar man 
överbehandling. Å andra sidan löper man risk för 
att underbehandla om bara det subjektiva behand-
lingsbehovet tillgodoses. Idealiska odontologiska 
krav måste vägas mot hänsyn till patientens livskva-
litet [9]: Har behandlingen värde för patienten? Vad 
tycker patienten om detta problem? Hur bemästras 
det? Tål patienten behandling fysiskt och mentalt? 
Samarbetar vederbörande? Kan patienten komma 
på fl era behandlingssessioner – fi nns transport och 
eventuell medföljande? Kan det färdiga resultatet 
på något sätt underhållas? Kan den valda lösningen 
lätt omarbetas, eventuellt utökas vid ogynnsam ut-
veckling? I den anpassade behandlingen prioriteras 
först och främst hänsyn till patientens hälsa. Detta 
innebär att allvarliga infektioner och/eller smärta 
elimineras. Därefter ska man försöka att bevara en 
tillfredsställande funktion eller om möjligt återställa 
en sådan funktion. Till sist ska estetiska behov be-
aktas. Att undvika att behandla kan också vara ett 
medvetet val. Och ibland har man inget annat att 
erbjuda än palliativ, lindrande behandling. Det har 
utvecklats alternativa koncept för beräkning av be-
handlingsbehovet hos sköra äldre, bland annat det 
”realistiska behandlingsbehovet” [24] och ”treat-
ment intention index” [25], som båda använder en 
utilitaristisk (nyttoetisk) metod för bestämning av 
behandlingsbehovet. Men dessa har primärt haft 
en epidemiologisk användning och är svåra att in-
föra i kliniken.

Med ett ökat antal äldre och en generell förbätt-
ring av tandhälsan blir gerodontologi ett allt vikti-
gare område för tandvårdspersonalen. Framtidens 
äldre är vana vid en god tandhälsa, och de själva 
och deras anhöriga kommer att ställa motsva-
rande höga krav även om de hamnar på sjukhem. 
Forskningen på detta område är svår, bland annat 
på grund av den livsfas patienterna befi nner sig 
i, men forskningsbaserad dokumentation som 
underlag för anpassade åtgärder krävs. I Norden 

Figur IV. Exempel på 
munvårdsrapport från 
tandhälosteamet till ett 
vårdhem [11]. 
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krävs därför ett akademiskt och resursmässigt lyft 
inom detta område.

KLINISKT PERSPEKTIV
Inom tandvården möter man alltfler äldre patien-
ter – ofta med behov av protetiska ersättningar. 
De aktuella behandlingsmöjligheterna erbjuder 
många högteknologiska lösningar, men alla dessa 
kräver en tillfredsställande munhygien. Många äld-
re i de nordiska länderna slutar sitt liv på ett vård-
hem, och här kan man med den nuvarande nivån 
på munvård inte förvänta sig att kraven på en god 
munhygien infrias. Komplicerade protetiska lös-
ningar havererar därför ofta och ger patienten yt-
terligare problem. Sålunda bör den behandlande 
tandläkaren noga överväga om den rekommende-
rade lösningen till en äldre patient också kan bibe-
hållas och revideras vid behov, om patienten blir 
beroende av andras hjälp.

ENGLISH SUMMARY 
Oral hygiene and dental treatment for 
institutionalized elderly people
Gunhild Vesterhus Strand, Gro Stenerud and  
Børge Hede
Tandläkartidningen 2017; 109 (3): 60–5
Implementation of prophylactic measures signifi-
cantly reduces the strain on human and economic 
resources. The consequences of lacking oral main-
tenance are well known: loss of teeth, deteriorating 
oral and general health, social stigmatization, nu-
tritional problems and pain for example. 

Obstacles to optimal oral and dental care exist 
on several levels and are usually caused by inade-
quate interactions between different providers of 
dental care. 

In Nordic countries most people die in nursing 
homes and palliative oral care entails a better pos-
sibility for a dignified end to their lives. l

” Bristande 
informations-
över föring 
är en trolig 
orsak till lång-
varigt av brott i 
önskad praxis.”
  


