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Bakgrund: Åldrande och sjukdom innebär en risk för att drabbas av nedsatt munhälsa. Med
ökande ålder och ett ökat hjälpbehov tycks munhälsan och munvården försummas av olika
anledningar. Munhälsan har stor betydelse för välbefinnandet och för individens generella
hälsa. Som omvårdnadsteoretisk grund har begreppet hälsa använts. Syfte: Studiens syfte var
att undersöka kunskaper om och attityder till munhälsa och munvård hos sjuksköterskor och
omsorgspersonal inom kommunal äldreomsorg. Metod: Studien hade en kvantitativ ansats och
genomfördes som en enkätstudie med 24 frågor. Urvalet bestod av 580 respondenter. Data
bearbetades med statistikprogrammet SPSS och korrelationsanalys gjordes enligt Spearman’s
icke parametriska test. Resultat: Vård- och omsorgspersonal saknar generellt munrelaterad
utbildning, vilket kan leda till kunskapsbrister, men de anser ändå att de har kunskaper.
Munvårdsarbetet kan upplevas som ett personligt intrång och är förknippat med obehag.
Uppfattningen bland respondenterna är ändå att de är nöjda med den munvård de utför och tror
att munhälsan påverkar den allmänna hälsan. Slutsats: Studien visar att det finns ett behov av
utbildning i munhälsa och munvård för sjuksköterskor och omsorgspersonal. Det finns också
ett behov av att fortsätta implementera munhälsobedömningsinstrumentet ROAG i den
kommunala omsorgen.
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Background: Aging and illness mean risks of getting oral health problems. With increasing age
and a larger need of help oral health and oral care seem to be neglected for different reasons.
Oral health has a great importance to well- being and to the overall health of individuals. As a
nursing theoretical basis the concept health has been used. Aim: The purpose of this study was
to investigate the knowledge of and the attitudes towards oral health and oral care among nurses
and nursing staff in the community care. Method: A quantitative approach with a questionnaire
consisting of 24 questions was used. The number of respondents was 580. Data were processed
and analyzed by using the statistics software of SPSS and correlations were performed by
Spearman’s non-parametric tests. Results: Generally nurses and nursing staff are lacking in oral
related training, which can lead to a lack of knowledge. Oral care might be considered as a
personal intrusion and associated with discomfort. Anyway, most respondents are satisfied with
the oral care that is performed and are of the opinion that oral care influences general health.
Conclusion: This study reveals the need of improved training in oral health and oral care for
nurses and nursing staff. There is also a need to continue to implement the Revised Oral
Assessment Guide, ROAG, in community care.
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INLEDNING
Munnen är en betydelsefull del av kroppen och redan i tidig ålder använder spädbarnet munnen
för att kommunicera, äta och upptäcka världen. För den äldre människan är munnen fortfarande
en betydelsefull och livsviktig del av kroppen. En god munhälsa stärker självkänslan och
välbefinnandet samt är en källa till livskvalitet. Muntorrhet, smärta och trasiga tänder kan ge
upphov till dålig andedräkt, svårigheter att kommunicera och njuta av måltider vilket kan leda
till social isolering och undernäring (Andersson & Nordenram, 2004). En nedsatt munhälsa kan
även leda till bakterietillväxt i munhålan och orsaka infektioner, både lokalt i munnen och i
andra delar av kroppen.
Andelen äldre i samhället ökar och förväntas öka, samtidigt stiger medellivslängden i Sverige
som år 2013 var 83,7 år för kvinnor och 80,1 år för män (Folkhälsomyndigheten, 2014). Allt
fler äldre har idag sina egna tänder i behåll. Ofta är dessa tänder försedda med omfattande
lagningar och/eller komplicerande tandersättningar som ställer höga krav på skötsel i form av
daglig munvård och regelbunden kontakt med tandvården (Socialstyrelsen, 2009). Många äldre
klarar sin dagliga munvård och sköter sina tandvårdskontakter utan hjälp men med stigande
ålder ökar risken att drabbas av sjukdomar som kan påverka både den allmänna hälsan och
munhälsan. Detta kan leda till ett hjälpbehov för den äldre individen med insatser från bland
annat kommunen. Ofta finns en felaktig uppfattning om att munvården helt och hållet är
tandvårdens ansvar. På kort tid kan ohälsa i munnen utvecklas i samband med t ex. sjukdom
eller funktionsnedsättning. Munhälsan blir en utmaning för framtidens tand-, hälso- och
sjukvård (Andersson & Nordenram, 2004). Det finns redan relativt omfattande forskning
gällande äldres munhälsa. Problemet är att vårdtagare i den kommunala vård- och omsorgen
riskerar en nedsatt munhälsa, vad som orsakar detta är inte helt kartlagt, därför är detta ett
angeläget forskningsområde.

BAKGRUND
Munhälsa
Enligt World Health Organization (WHO) (2012) definieras god munhälsa som ett tillstånd där
individen är fri från smärta och sår i munnen. Vidare innebär en god munhälsa frånvaro av
sjukdomar i munnen och andra tillstånd som påverkar munhålan och som begränsar individens
förmåga att tugga, le och tala. En god munhälsa är nödvändig för livskvalitet och ett generellt
gott hälsotillstånd hos individen (a.a.) och hos äldre personer är en god munhälsa av yttersta
vikt för hela hälsoupplevelsen (Jablonski, Munro, Grap, Ligon & Spigelmyer, 2009; Wärnberg
Gerdin, Einarson, Jonsson, Aronsson & Johansson, 2005). Alla människor har behov av en god
munhälsa även de utan tänder och de som matas genom sond. Ohälsa i munnen kan visa sig
som torra såriga läppar, beläggningar på tunga och tänder, sår i munnen, smärta, dålig
andedräkt, muntorrhet, samt svårigheter att tala, tugga och svälja (Samson & Vesterhus Sand,
2010). Dessa tillstånd kan vara tecken på svampinfektioner, hål i tänderna (karies). För
individen kan det, förutom de fysiska symtomen, ge en känsla av nedsatt allmänhälsa och
livskvalitet (Jablonski et al., 2009).
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Åldersförändringar kan innebära en skörhet och sårbarhet hos individen och ökar
mottagligheten för sjukdomar och ohälsa (Kirkevold, 2010). Definitionen av ”äldre” är personer
över 65 år och ”de mest sjuka äldre” är personer över 65 år med omfattande
funktionsnedsättningar till följd av ålder, sjukdom eller skada enligt Socialdepartementet
(2011).
Den äldre personen löper en stor risk att drabbas av ohälsa i munnen (Strömberg, Hagman
Gustafsson, Holmén, Wårdh & Gabre, 2012). Vanliga åldersförändringar såsom ett försvagat
immunförsvar, sköra och missfärgade tänder, reducerad salivutsöndring, försämrat lukt- och
smaksinne samt att tandköttet dras tillbaka längs roten utgör en risk för ohälsa i munnen.
Nedsatt styrka och muskelfunktion hör också till det normala åldrandet och kan leda till att
tugg- och sväljfunktionen avtar vilket kan leda till försämrad munhälsa (Samson & Vesterhus
Sand, 2010). En nedsatt rörlighet och styrka i händerna kan också medföra att det blir svårt för
den äldre personen att hålla i en tandborste vilket kan påverka tandborstningen (Strömberg et
al., 2012). Sjukdomar såsom depression, demens, stroke och andra hjärt- och kärlsjukdomar, är
vanligt förekommande hos äldre och de som har dessa sjukdomar löper en större risk för att
utveckla ohälsa i munnen (Andersson, Westergren, Karlsson, Rahm & Renvert, 2002; Rosén &
Haglund, 2005). Andra riskfaktorer är tobaksanvändning, hög alkoholkonsumtion, felaktig
kost, sociala faktorer och dålig skötsel av munnen (WHO, 2012). Ohälsa i munnen kan ge
upphov till luftvägsinfektioner med ökad dödlighet i lunginflammation då bakteriebeläggningar
i munhålan kan lossna och komma ner i luftvägarna (Millns, Gosney, Jack, Martin & Wright,
2003). Det finns också studier som påvisar ett samband mellan ohälsa i munnen och hjärt- och
kärlsjukdom. Bakterier från munhålan kan spridas via blodet och orsaka endokardit,
ateroskleros och sepsis (Samson & Vesterhus Sand, 2010).
Sjukdomar i munhålan
En vanligt förekommande sjukdom hos äldre är karies (Samson & Vesterhus Sand, 2010).
Karies är en kronisk sjukdom som kan drabba alla så länge det finns naturliga tänder i munnen
och uppkommer på grund av syrabildande bakterier som får sin näring av socker från maten.
Dålig skötsel av mun- och tandhygien, muntorrhet samt småätande är en bidragande orsak till
uppkomsten av karies (Fure, 2001). Även de som har ett stort antal lagningar och saknar en
regelbunden tandvårdskontakt löper högre risk att drabbas av karies (Strömberg et al., 2012).
Eftersom tandköttet ofta dras tillbaka hos den äldre människan blottas tandhalsarna och ibland
även rotytorna. Risken för att drabbas av karies på dessa ytor är stor eftersom avsaknaden av
emalj ger mindre motståndskraft mot de syrabildande bakterierna. Obehandlad karies kan leda
till trasiga tänder och tandvärk (SBU, 2007).
Andra vanliga sjukdomar den äldre personen riskerar att drabbas av i munnen är
svampinfektioner och tandköttsinflammation som orsakas av att bakterier växer ner på
tandroten. Tandköttsinflammation kan leda till tandlossning (parodontit) (Samson & Vesterhus
Sand, 2010).
Munhälsa vid demenssjukdom och stroke
En sämre munhälsa och ökad förekomst av karies är vanligt förekommande hos personer med
demenssjukdom jämfört med hos friska äldre personer. Redan på ett tidigt stadium av
sjukdomen förloras rutiner för måltider och tandborstning (Rejnefelt, Andersson & Renvert,
2006). Personer med demenssjukdomar löper också stor risk att få munhälsoproblem på grund
av nedsatt förmåga att tugga och svälja (Basun, Skog, Wahlund & Wijk, 2013).
Munhälsoproblemen ökar i senare stadier av demenssjukdom och det är viktigt att
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omsorgspersonal är uppmärksam och noggrann när det gäller vårdtagarnas munhälsa och
munhygien (Rejnefelt et al., 2006). Det kan också vara svårt för omsorgspersonalen att hjälpa
dessa personer med munvård och tandborstning. Det krävs kunskaper om demenssjukdom men
också kunskaper om vårdtagarens vanor och att omsorgspersonalen har förmågan att bedöma
dagsformen hos vårdtagaren (Basun et al., 2013). Vårdtagare med demenssjukdom kan vägra
öppna munnen och ibland bli aggressiva mot den som ska hjälpa till med munvård. Det kan
bero på att vårdtagaren faktiskt har ont i munnen men det kan också upplevas som att vård- och
omsorgspersonalen inkräktar på den personliga integriteten (Melin & Olsen Bang, 2001).
Efter en stroke finns det också en stor risk att ohälsa i munnen utvecklas.
Funktionsnedsättningar i arm och hand kan påverka tandborstningen. Minskad känsel och
nedsatt motorik i munnen kan leda till svårigheter att tugga och svälja vilket kan innebära att
mat blir kvar i munnen vilket ger näring åt bakterietillväxt som kan leda till karies (Andersson,
Westergren et al., 2002).
Munhälsa, muntorrhet och nutrition
Äldre personer drabbas ofta av muntorrhet och orsaken kan vara naturliga åldersförändringar,
sjukdomar och medicinering. Med muntorrhet följer ett nedsatt smaksinne, dålig andedräkt, att
det blir svårare att tala, tugga och svälja samt ger en känsla av att vara törstig. Muntorrhet
upplevs ofta som obehagligt och är en vanlig orsak till ohälsa i munnen (Jensen, Saunders, Thier
& Friedman, 2008; Wärnberg Gerdin et al., 2005). Saliven har en viktig smörjande och
rengörande funktion då den förhindrar att matrester och beläggningar samlar sig i munhålan.
Med minskad salivförekomst ökar risken för svampinfektioner och karies, tänderna kan
förstöras på kort tid. Det kan bli svårare att få en tandprotes att sitta bra med risk för skavsår
och smärta, vilket också kan leda till svårigheter vid måltider. Minskad salivproduktion hör till
det normala åldrandet men uppkommer ofta som en följd av många sjukdomar, exempelvis
demenssjukdom och stroke. Många läkemedel som äldre använder har muntorrhet som en
vanlig biverkan. Antalet läkemedel har också betydelse, ju fler läkemedel som kombineras
desto högre risk för muntorrhet (Samson & Vesterhus Sand, 2010).
Hos äldre vårdtagare ses ofta ett samband mellan munhälsa och nutrition. Problem med
munhälsan kan leda till undernäring och undernäring kan leda till nedsatt munhälsa (Andersson,
Westergren et al., 2002). Smärta och sjukdom i munnen, muntorrhet, dysfagi samt
tuggsvårigheter är faktorer som kan leda till att vårdtagaren väljer lättuggad och fiberfattig kost
eller småäter vilket i sin tur kan leda till nedsatt munhälsa och sjukdomar, exempelvis karies
(Marcenes, Steele, Sheiham & Walls, 2003). Dessa faktorer kan också leda till att vårdtagare
äter mindre mängd mat. Ett otillräckligt energiintag medför att den äldre personen till slut blir
undernärd, vilket bidrar till en sämre muskelfunktion och ökad infektionsrisk vilket även kan
bidra till infektioner i munnen (Samson & Vesterhus Sand, 2010). Det blir en ond cirkel som
kan leda till en nedsatt allmän hälsa hos individen.
Munhälsa förr
Bakgrunden till dagens munhälsa bland äldre är attityden till tandborstning och tandvård som
rådde fram till 1960-talet. Tandborstning som daglig rutin var sällsynt och tandvärk kunde
lindras med snus (Andersson & Nordenram, 2004). I slutet av 1950-talet var förekomsten av
karies bland befolkningen mycket hög och behandlades då med amalgamfyllningar efter att
stora delar av tanden borrats ur. De tänder som inte kunde behandlas drogs ut. Kronor och broar
användes ofta för att ersätta förlorade tänder. Vid 1960-talets mitt infördes fluorsköljning bland
skolbarn och under 1970-talet minskade förekomsten av karies kraftigt. År 1997 var en
3

fjärdedel av Sveriges befolkning i åldern 65 - 84 år helt tandlösa enligt Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU) (2002) men idag är endast ett fåtal personer helt tandlösa.
Däremot är det vanligt att sakna en eller flera tänder, dock beräknas alltfler ha merparten av
sina egna tänder kvar upp i hög ålder (SBU, 2010). Många äldre får problem med mun och
tänder idag på grund av att lagningar som utfördes på 1950-talet går sönder (Folktandvården,
2013) och tandvårdsbehovet är stort på grund av detta samt att allt fler har kvar de egna tänderna
(Socialstyrelsen, 2009).
Om rutiner för den dagliga munvården försummas på grund av sjukdom och intag av mediciner
kan munhälsan påverkas negativt och sjukdomar i munnen uppstå, tänderna kan förstöras på
kort tid (Samson & Vesterhus Sand, 2010).

Äldres munvård och hjälpbehov
I takt med åldrande och ökande sjuklighet uppstår ofta ett behov av hjälp med den personliga
vården. Denna hjälp kommer oftast från kommunen och kräver ett beslut från kommunens
biståndshandläggare, beslutet grundar sig på individens vård- och omsorgsbehov. Det
vanligaste är hemvård i det egna privata boendet (ordinärt boende) enligt socialtjänstlagen
och/eller hälso- och sjukvårdslagen men det kan också innebära boende på särskilt boende
(SÄBO) eller korttidsboende (Socialstyrelsen, 2013).
Äldre personer med omfattande omvårdnadsbehov i det dagliga livet har en ökad förekomst av
munhälsoproblem och vårdtagarna i ordinärt boende med stöd av hemvård, hemsjukvård
och/eller närstående får inte alltid den mun- och tandvård de behöver. De vårdtagare som får
hjälp med tandborstning får inte sina tänder borstade lika ofta som de som borstar sina tänder
själva (Strömberg et al., 2012). Ibland kan det saknas munvårdsutrustning hemma hos
vårdtagaren (Jablonski et al., 2009). Den dagliga munvården inom den kommunala
omsorgsverksamheten utförs av omsorgspersonal hos de vårdtagares som själva har svårt att
klara det. De allmänna rekommendationerna för daglig munvård är tandborstning med
fluortandkräm två gånger dagligen, behandling av torra slemhinnor samt rengöring av proteser.
Även den tandlösa munhålan behöver daglig rengöring. För den äldre personen kan dagligt
extra tillskott av fluor förebygga försämrad munhälsa (Socialstyrelsen, 2011). Om dessa
rekommendationer följs ökar chansen att en god munhälsa kan bevaras och ger den äldre
människan en möjlighet till att få uppleva hälsa och välbefinnande.
Omsorgspersonal i hemvården har många gånger uppfattningen att vårdtagaren själv klarar sin
dagliga munhygien. Ofta är munhälsan betydligt nedsatt då vårdtagaren flyttar till SÄBO
(Wårdh, Andersson & Sörensen, 1997). En svensk undersökning visar att 77,5% av vårdtagare
boende på SÄBO är i behov av hjälp med att sköta sin dagliga mun- och tandhygien men endast
6,9 % får den hjälp de behöver (Forsell, Sjögren & Johansson, 2009). I takt med att vårdtagaren
blir skörare och får det svårare att uppsöka tandvården, uteblir den äldre personen ofta från
planerade besök och fångas inte upp av vare sig tand-, hälso- eller sjukvården. För dessa
personer riskerar munhälsan att försämras på kort tid och kan leda till omfattande behov av
tandvård (Folktandvården, 2013). Äldre personer i både ordinärt boende och på SÄBO,
framförallt de med demenssjukdom, ber sällan om hjälp med munhygienen, ofta för att de inte
vill vara till besvär (Basun et al., 2013).
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Hälsa
Munhälsan har stor betydelse för den allmänna hälsan och påverkar livskvaliteten. Hälsa
definieras enligt WHO (1946) som "ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande,
inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet”. Hälsa beskrivs som en integration av allt som
utgör en människa. Människan ses som en helhet av sin kropp och sin personlighet och balansen
mellan delarna ger en känsla av en meningsfull och målinriktad tillvaro. Hälsa beskrivs av
Eriksson (1984) som ett tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande hos individen och i
samspel utgör dessa en nödvändig och tillräcklig förutsättning för hälsa. Frånvaro av sjukdom
utgör ingen garanti för välbefinnande liksom sjukdom inte alltid måste medföra känslan av
illabefinnande (a.a.), se figur 1. Utifrån denna teori var Eriksson (1995) med och utvecklade
den ontologiska hälsomodellen (Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, Lindholm & Matilainen,
1995). Den ontologiska hälsomodellen utgår från tre dimensioner i hälsan och utgörs av ett
görande, ett varande och ett vardande i rörelse mot en känsla av helhet och helighet. Görandet
beskriver vad som görs för att upprätthålla hälsa såsom motion, kost och sunda vanor. Varandet
kännetecknas av en förståelse för att kropp och själ samverkar i ett sökande för att uppnå
välbefinnande och harmoni. Hälsan som ett vardande innebär att individen utvecklar en
förmåga att hantera lidande (a.a.).

Figur 1: Katie Erikssons hälsokors (Eriksson, 1984).

Hälsa värderas olika av äldre och yngre personer. Hälsa är subjektivt och dynamiskt och därmed
ett personligt fenomen. Äldre personer har enligt en intervjustudie av Ebrahimi, Wilhelmson,
Moore och Jakobsson (2012) en önskan om balans och harmoni i vardagen. För att nå balans
måste förväntningarna på livet anpassas efter rådande omständigheter. För många äldre är det
viktigt att kunna klara sig själva så långt det är möjligt. För andra är det viktigt att få känna sig
delaktiga i den personliga omvårdnaden. Omvårdnadspersonal bör därför anstränga sig att
stödja vårdtagaren till att klara av så mycket som möjligt själv (a.a.). När den äldre personen
skrivs in i den kommunala vård- och omsorgen är det viktigt att kunskaper och erfarenheter tas
tillvara för att vård- och omsorgspersonal på bästa sätt ska kunna hjälpa vårdtagaren att
upprätthålla och förbättra hälsan. Enligt Eriksson et al. (1995) kan en bibehållen hälsa ge
känslan av att vara hel som människa.
Hälso- och sjukvårdens ansvar för äldres munhälsa
För personer med omfattande vård- och omsorgsbehov på grund av sjukdom eller
funktionsnedsättning är landsting och regioner skyldiga att erbjuda viss tandvård (SFS
1985:125). Dessa personer kan ha rätt till nödvändig tandvård och kostnadsfri
munhälsobedömning genom uppsökande verksamhet. Nödvändig tandvård erbjuds till samma
kostnad som för övrig hälso- och sjukvård och innebär behandling som förbättrar förmågan att
äta och tala eller motverkar smärta och obehag i munnen (SFS 1998:1338).
Munhälsobedömning och uppsökande verksamhet innebär att en tandhygienist en gång per år
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kommer hem till vårdtagaren och bedömer behovet av mun- och tandvård. I samband med den
uppsökande verksamheten bedöms också hur den dagliga munvården fungerar, den som sköter
vårdtagarens mun- och tandhygien får instruktioner om hur den ska utföras. Utöver detta ska
vård- och omsorgspersonal få utbildning i munhälsa och munvård (Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), 2013). Enligt Tandvårdslagen (SFS 1985:125) har landsting och regioner
ansvaret för att planera och tillgodose den svenska befolkningens tandvårdsbehov, men
kommunerna ansvarar för att hjälpa sina vårdtagare med att upprätthålla munhälsan.
Kommunens ansvar för äldres munhälsa
Inom den kommunala vården har vård- och omsorgspersonalen till uppgift att tillgodose den
äldre personens behov av mun- och tandvård för att förebygga infektioner och för att bevara
individens välbefinnande och värdighet. Vid behov är det vård- och omsorgspersonalen som
hjälper vårdtagaren att få kontakt med tandvården (Samson & Vesterhus Sand, 2010).
Mellan 2011 och 2014 har årliga överenskommelser mellan regeringen och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) ingåtts för att säkerställa en god vård till de äldre i samhället.
Ett av de prioriterade områdena är ett förebyggande arbete för att förhindra ohälsa i munnen
(Socialdepartementet, 2011). För att bedöma risk för ohälsa i munnen används
skattningsinstrumentet Revised Oral Assessment Guide (ROAG) som utgör en enhet i
kvalitetsregistret Senior alert (SKL, 2013). Alla personer över 65 år och som skrivs in den
kommunala vård- och omsorgsverksamheten erbjuds riskbedömning och uppföljning vad gäller
munhälsa. ROAG är vård- och omsorgspersonalens redskap för att skapa struktur i arbetet kring
vårdtagarnas munhälsa. Med hjälp av skattningsinstrumentet observeras status på läppar, tunga,
munhåla, sväljfunktion, röst och tänder. Risk för ohälsa i munnen kan därmed upptäckas innan
skador uppstår. ROAG ger förslag till åtgärder för att förebygga eller åtgärda munhälsoproblem
och kan användas som beslutsstöd. Riskbedömningen kan även användas som stöd vid
dokumentation eller som underlag för eventuell tandvårdsremiss (SKL, 2013).

Distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete
Historiskt sett har distriktssköterskan i Sverige arbetat inom hemsjukvård och haft ett förebyggande arbetssätt, främst för att förhindra smittspridning. Senare kom denna roll att utvecklas
till att stärka folkhälsan bland befolkningen. Under 70- och 80-talen gjordes satsningar på
primärvården och distriktssköterskorna placerades på vårdcentraler. I och med Ädelreformen
1992 fick kommunerna ansvar för långvarig vård och omsorg av äldre och funktionshindrade
personer vilket medförde att distriktssköterskor fick anställning i kommunen.
Distriktssköterskan ska ha kunskap om befintliga resurser och sociala sammanhang inom ett
specifikt geografiskt område samt kunskaper om befolkningens behov vilket utgör grunden till
ett förebyggande och uppsökande arbete. Detta säkerställer en vård som utgår från en helhet,
kontinuitet, tillgänglighet, närhet och ett socialt synsätt (Distriktssköterskeföreningen, 2014).
Enligt International Council of Nurses (ICN), (2014) ska distriktssköterskan kunna arbeta såväl
självständigt som i team runt patienten samt leda omvårdnadsarbetet i syfte att lindra lidande,
främja hälsa och återställa hälsa (a.a.). Genom en dialog med patienten ska
sjuksköterskan/distriktssköterskan identifiera omvårdnadsbehov, patienten ska involveras och
göras delaktig (SOSFS 1998:531). I enlighet med Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor
(Socialstyrelsen, 2005) och distriktssköterskor (Distriktssköterskeföreningen, 2014) ska
sjuksköterskan ta initiativ till att genomföra åtgärder som främjar hälsa och förebygger
uppkomsten av sjukdom hos den enskilde patienten (a.a.). Distriktssköterskan har en viktig
uppgift att observera de kliniska symtom som kan vara tecken på att vårdtagaren behöver hjälp
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med sin mun- och tandvård (Samson & Vesterhus Sand, 2010). En annan viktig uppgift är att
informera om och att skriva intyg för nödvändig tandvård för de som är berättigade till detta.
Distriktssköterskan ska tillsammans med vårdtagare och omsorgspersonal upprätta och
utvärdera vårdplaner (Distriktssköterskeföreningen, 2014) utifrån ROAGs åtgärdsförslag.
Distriktssköterskan ska också verka som ett stöd för omsorgspersonalen i deras arbete kring
vårdtagaren (Jablonski et al., 2009).
Munhälsa ur ett patientperspektiv
Munhälsa är starkt förknippat med livskvalitet och självkänsla (Jensen et al., 2008; SBU, 2010)
men utgör också en del av den allmänna hälsan (Lindqvist, Seleskog, Wårdh & Bültzinglöwen,
2013; Niesten, van Mourik & van der Sanden, 2012). En god munhälsa har stor betydelse för
att kunna tugga och en god andedräkt är betydelsefull för att kunna skratta och äta tillsammans
med andra, vilket leder till en känsla av trygghet vid sociala kontakter och ett välbefinnande för
individen (Andersson & Nordenram, 2004; Wärnberg Gerdin et al., 2005). Niesten, van Mourik
och van der Sanden (2013) visar i en studie att det finns en stark önskan att fortsätta vara
densamma även när hälsan sviktar. Att kunna bibehålla de dagliga munvårdsrutinerna anses
viktigt för känslan av att vara i sitt habitualtillstånd, att uppleva känslan av självbestämmande
och för att bevara självkänslan (a.a.). Forskning visar också att ett behov av tandvård, förlorade
tänder och muntorrhet är faktorer som kan bidra till en känsla av nedsatt livskvalitet (Jensen et
al., 2008). Att ha sina egna tänder i behåll medför ett ökat välbefinnande och ger en känsla av
stolthet och livskvalitet. Även om den fysiska hälsan sviktar stärks den personliga identiteten
av att ha de egna tänderna kvar (Niesten et al., 2012). Personer som saknar tänder kan känna
sig avvikande och uppleva att de signalerar sociala eller ekonomiska problem. Tandluckor kan
upplevas som en fysisk defekt och tandförluster kan liknas vid en amputation (Niesten et al.,
2012; SBU, 2010).
Förebyggande mun- och tandvård för äldre kräver resurser från hälso- och sjukvården, men sett
ur ett mänskligt perspektiv innebär förebyggande insatser ett minskat lidande för patienten. Att
avstå från förebyggande munvård kan leda till sjukdom eller att redan uppkomna sjukdomar
blir svårbehandlade och kräver än mer resurser från hälso- och sjukvården (Folktandvården,
2013). Ur ett samhälls- och folkhälsoperspektiv är det ekonomiskt fördelaktigt att arbeta
hälsofrämjande och förebyggande, även när det gäller mun- och tandvård. Utsatta och utstötta
människor med sämre sociala och ekonomiska förutsättningar prioriterar inte alltid sin
munhälsa genom regelbundna besök hos tandvården. Vuxna personer från 20 års ålder utan rätt
till subventionerad tandvård kanske inte prioriterar tandvård trots att ekonomiska möjligheter
finns, vilket kan leda till problem med munhälsan när personen blir äldre (Socialstyrelsen,
2009).
Attityder
Attityd betyder kroppsställning, pose, inställning eller förhållningssätt (Nationalencyklopedin,
2015). Attityd som kroppsställning eller pose kan definieras som något yttre observerbart.
Inställning eller förhållningssätt påverkar varseblivningen, hur vi tänker, hur vi agerar i olika
situationer och bidrar till att forma våra kognitiva kompetenser som möjliggör samarbete och
samhällsliv (a.a.).
Genom att sjuksköterskan i mötet med vårdtagaren har en öppen attityd och en praktisk såväl
som en teoretisk kompetens att utföra omvårdnadsuppgifter kan en god vård uppnås. En
vårdande attityd kännetecknas av att fokus flyttas från sjuksköterskans egen situation till
vårdtagarens (Gastman, 1999). Enligt Hansen (2014) kan det förekomma negativa attityder till
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att vårda äldre vårdtagare vilket påverkar omvårdnaden. Faktorer såsom åldersdiskriminering,
okunskap om åldrande och ogynnsamma arbetsförhållanden anges som orsaker.

Problemformulering
En god munhälsa har stor betydelse för livskvaliteten och påverkar individens upplevelse av
hälsa. En god munhälsa är också betydelsefull för att kunna äta och umgås med andra människor
samt minskar risken för infektioner och undernäring. Antalet äldre i samhället ökar och många
har sina egna tänder i behåll. Med stigande ålder ökar risken för sjukdomar vilket kan leda till
att rutiner för mun- och tandvård förloras, en människas tänder kan förstöras på kort tid.
Funktionsnedsättningar och sjukdom kan innebära att den äldre personen blir beroende av hjälp
med den personliga hygienen och skrivs in i den kommunala vård- och omsorgen. Vårdtagare
i ordinärt boende med hemvårdsinsatser får inte alltid den hjälp de behöver med sin dagliga
munvård. Ofta tappar den äldre vårdtagaren kontakten med tandvården. För att förebygga
nedsatt munhälsa och förhindra att den äldre vårdtagaren blir utan tandvård behövs det mer
forskning om vad vård- och omsorgspersonal har för kunskap om och attityder till munhälsa
och munvård.

SYFTE
Syftet med studien var att undersöka kunskaper om och attityder till munhälsa och munvård
hos sjuksköterskor och omsorgspersonal inom kommunal äldreomsorg.

METOD
I studien användes en kvantitativ metod och inom ramen för ett treårigt projekt ”Tandhygienist
i kommun” (TAIK) utfördes en enkätstudie som en form av en baselineundersökning. Projektet
påbörjades 2013 och innebar att en tandhygienist anställdes i en kommun i Skaraborg, som
sakkunnig i tandvårdsfrågor och med fokus på munhälsa och munvård för kommunens äldre
vårdtagare. Syftet med baselineundersökningen var att undersöka förekommande attityder till
och kunskaper om munhälsa och munvård innan tandhygienisten anställdes. Som kontrollgrupp
valdes en kommun med liknande invånarprofil. I kontrollkommunen skedde ingen intervention
med TAIK. I föreliggande studie analyserades totaldata från båda kommunerna d.v.s. ingen
jämförelse gjordes mellan kommunerna. När vi kom in i studien hade den första
enkätundersökningen redan utförts och vi fick ta del av materialet som bestod av besvarade
enkäter.
TAIK-projektet kommer senare att följas upp för att utvärdera om och hur tandhygienistens
arbete påverkat berörda yrkesgruppers kunskaper om och attityder till munvård och munhälsa
hos vårdtagare. Hela studiens resultat kommer att presenteras år 2017 när uppföljningen
genomförts. Detta arbete är inte en del av uppföljningen.
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Datainsamling
Enkät
En enkätstudie ansågs som en lämplig metod då syftet var att ta reda på kunskaper och attityder
bland samtlig vård- och omsorgspersonal i två kommuner. Vid sammanställning och analys av
ett stort insamlat material lämpar sig kvantitativa metoder bra. Med kvantitativa metoder kan
jämförelser också utföras på gruppnivå (Polit & Beck, 2011).
En enkät är ett strukturerat frågeformulär som möjliggör att syftet kan belysas ur olika
synvinklar (Polit & Beck, 2011). En projektgrupp sammanställde frågor till en strukturerad
enkät utifrån studiens syfte. För att hinna utföra enkätundersökningen innan TAIK påbörjade
sin anställning utfördes ingen pilotstudie, detta beslut fattades av projektgruppen. Ejlertsson
(2005) rekommenderar ändå att en pilotundersökning utförs (Ejlertsson, 2005). Frågorna i
enkäten hade fasta svarsalternativ och möjlighet fanns att lämna kommentarer efter sista frågan
(Bilaga 1).
Enkäten (Bilaga 1) bestod av 24 frågor som dels var egenformulerade av projektgruppen, dels
hämtade från andra frågeformulär. Fokus var områden som den kommunalt anställda
tandhygienisten på något sätt kunde påverka genom interventionen. De tre första enkätfrågorna
utgjorde bakgrundsfrågor och handlade om hur länge respondenterna arbetat med äldre, var de
hade sin nuvarande anställning samt om de fått utbildning i munhälsa, munvård och
tandvårdsstöd. Två andra frågor handlade om kunskap om Senior alert och ROAG. Tre frågor
rörde personalens kännedom om de regelverk som reglerar två av de tandvårdsstöd äldre kan
vara berättigade till: uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Dessa första frågor var
formulerade av projektgruppen. Frågor som rörde attityder till och kunskap om munhälsa samt
munvård var hämtade från andra formulär. Åtta av dessa, fråga 10-18, var hämtade från Dental
Coping Beliefs Scale (DCBS) och var översatt till svenska samt validerat (Wårdh & Sörensen,
2005). Övriga frågor som också berörde attityder och kunskap var hämtade ur rapporten
"Effekterna av en reform" (Jonsson & Wårdh, 2007) samt två vetenskapliga artiklar (Forsell,
Sjögren et al., 2011; Wårdh, Jonsson & Wikström, 2012). Tillstånd från upphovsmännen har
inhämtats om att få använda dessa frågor. Sist i enkäten fanns ett fritextfält med möjlighet att
kommentera ytterligare kring munhälsa, munvård och tandvårdsstöd (Bilaga 1).
Enkät (Bilaga 1), informationsbrev (Bilaga 2 & 3) distribuerades via förvaltningen för Vård och
Omsorg i interventionskommunen i Skaraborg och på liknande sätt i kontrollkommunen.
Informationsbreven innehöll en förfrågan om deltagande samt en kortare beskrivning av
studiens bakgrund och syfte. Av informationsbrevet framgick också att det skulle ta cirka fem
minuter att fylla i enkäten. Det var möjligt att besvara enkäten under en månads tid. Besvarade
enkäter lämnades i förseglade kuvert till samordnare på kommunförvaltningen i vardera
kommunen.

Urval
Representanter från projektet "Tandhygienist i kommun" träffade verksamhetschefer och
medicinskt ansvariga sjuksköterskor i respektive kommun och informerade om projektet och
enkätstudien. Samtycke till studiens genomförande lämnades av förvaltningschef för Vård och
Omsorg, i interventionskommunen i Skaraborg och motsvarande från kontrollkommunen.
Personer som tillfrågades att besvara enkäten var omsorgspersonal i hemvård och på särskilt
boende för äldre, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, biståndshandläggare, enhetschefer och
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legitimerad personal samt annan personal som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med de
äldre vårdtagarna i den kommunala omsorgen. Samtliga personer i de utvalda yrkesgrupperna
i båda kommunerna tillfrågades om deltagande, det vill säga 911 personer.
I interventionskommunen i Skaraborg var 431 personer aktuella för att svara på enkäten. Till
att börja med inkom 354 besvarade enkäter vilket motsvarade 82 % av de tillfrågade. Två
påminnelser skickades ut efter två och tre veckor och då inkom ytterligare svar. Totalt för
interventionskommunen i Skaraborg har 364 personer besvarat enkäten vilket motsvarade 84
% av de tillfrågade. I kontrollkommunen lämnades 480 enkäter ut och 283 besvarades vilket
innebar en svarsfrekvens på 59 %. Totalt för de båda kommunerna har 647 enkäter besvarats
vilket motsvarar en total svarsfrekvens på 71 % (Figur 2).
Utifrån syftet i föreliggande studie exkluderades medicinskt ansvariga sjuksköterskor (n=2),
enhetschefer (n=20) och biståndshandläggare (n=8) på grund av att dessa arbetar administrativt
och sällan kommer i kontakt med vårdtagare gällande den dagliga munvården. Arbetsterapeuter
och sjukgymnaster (n=14) har också exkluderats ur studien av samma orsak och likaså den
omsorgspersonal som arbetar i dagverksamhet (n=20). Tre respondenter svarade inte på frågan
"Nuvarande anställning inom omvårdnaden?" och behandlades som bortfall. Antalet
respondenter som inkluderades i studien var totalt 580 stycken, (Figur 1). Av dessa var 65
stycken sjuksköterskor, 38 var grundutbildade sjuksköterskor, 24 distriktssköterskor, 2 hade
någon annan form av specialistutbildning och 1 sjuksköterska uppgav att hon hade sin
nuvarande anställning i nattpatrullen. Resterande 515 respondenter bestod av omsorgspersonal.
Omsorgspersonalen delades in i fyra grupper utifrån var de arbetade, vilket var
omsorgspersonal på särskilt boende (SÄBO) (n=272), omsorgspersonal i hemvård (n=192),
omsorgspersonal både på SÄBO och hemvård (SÄBO/hemvård) (n=37) samt omsorgspersonal
på korttidsboende (n=14). Grupperna omsorgspersonal på SÄBO/hemvård respektive
omsorgspersonal korttidsboende framkom genom att svarsalternativet "Annan yrkesgruppvilken?" valts på fråga 2 (Bilaga 1). Av det totala antalet enkätsvar på 647 analyserades 580 i
föreliggande studie (Figur 1).

Figur 2: Flödesschema över urvalet.

10

Analys
Varje enkät försågs med ett löpnummer och matades därefter in i dataprogrammet Microsoft
Excel. Därifrån överfördes materialet till statistikprogrammet Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS), version 22 med stöd av The SPSS Survival Manual (Pallant, 2013).
Vid inmatning i SPSS klassificerades samtliga variabler enligt nominal- eller ordinalskalenivå.
Deskriptiv statistik användes för att beskriva materialet. Med hjälp av SPSS och Pallant (2013)
bearbetades och sammanställdes enkätsvaren i frekvens- och korstabeller. Eventuella samband
mellan variabler som mäter kunskaper och attityder beroende på var man arbetar och hur länge
man arbetat med äldre analyserades utifrån en korrelationsanalys och för det användes ickeparametriska test, enligt Spearman (Polit och Beck, 2011). Resultatet redovisades i form av
tabeller, diagram och figurer men även i löpande text.
Antalet svarande på frågorna i enkäten kunde variera, alla har inte besvarat samtliga frågor och
på vissa frågor kunde flera svarsalternativ väljas. Detta framgår av tabeller och figurer och kan
jämföras med det totala antalet respondenter som redovisas i figur 1.
På frågan hur länge respondenterna arbetat med äldre fanns fem svarsalternativ (Fråga 1, Bilaga
1). I analysarbetet gjordes dessa om till fyra intervall där < 1 år och 1-5 år slogs samman till en
grupp: 0-5 år. Detta gjordes på grund av att det var så få som arbetat kortare tid än 5 år. De
enkätfrågor som berör tandvårdsstöd och tandvårdens regelverk, fråga 19-21 (Bilaga 1), har
inte sammanställts eller analyserats i denna studie då fokus har legat på munvård och munhälsa
som en del av ämnet omvårdnad.
I resultatets diagram antar y-axeln olika maxvärde i procent eftersom spridningen i svaren
skiljer sig från fall till fall. Ett urval av respondenternas fria kommentarer återges direkt som
citat under respektive rubrik.

Etiska överväganden
Enligt Helsingforsdeklarationens fyra etiska principer ska den enskilde forskningsdeltagarens
identitet och integritet garanteras och avser patienter, personal såväl som andra grupper av
människor. De fyra etiska principerna utgörs av informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2008). Samtliga deltagare i
föreliggande studie informerades skriftligt om dess syfte och innehåll, att deltagandet var
frivilligt och de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan i studien samt att materialet
skulle hanteras konfidentiellt. Allt detta regleras i lagen om etikprövning av forskning som
avser människor (SFS 2003:460). I informationsbrevet till deltagare i interventionskommunen
i Skaraborg (Bilaga 2) fanns även information om att den insamlade datan enbart skulle hanteras
av forskare utanför interventionskommunen i Skaraborg och hanteras konfidentiellt. Samtliga
besvarade enkäter förvaras inlåsta i tio år på Institutionen för Odontologi vid Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet (Västra Götalandsregionen, 2015).
Deltagandet i studien var anonymt, namn eller andra personuppgifter behövde ej uppges. En
kontaktperson fanns om det uppstod frågor och funderingar kring studien (Bilaga 2 & Bilaga
3). Anonymiteten hos deltagarna har garanterats, det fanns inga frågor om ålder eller kön.
Yrkesgrupper med litet antal har exkluderats i studien eller har inkluderats i annan befintlig
grupp. Eftersom det finns en rörlighet i berörda yrkesgrupper bedöms data kopplat till individ
varken möjlig eller önskvärd. Resultaten presenteras på gruppnivå där enskilda svar ej kan
urskiljas (Västra Götalandsregionen, 2015). Det finns en etisk risk att kunskapsfrågorna i
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enkäten (Bilaga 1) kan få respondenterna att fundera över sina egna kunskaper och uppleva att
de inte har tillräckligt med kunskap. Å andra sidan kan eventuella kunskapsbrister
uppmärksammas och åtgärdas.
Forskning som avser människor får bedrivas bara om den har godkänts vid en etikprövning
(SFS 2003:460). Etisk prövning har skett vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg efter
att ansökan skickats in 2014-01-28. Studien är godkänd (Diarienummer 119-14).
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RESULTAT
Sammanställningen av enkätsvaren redovisas utifrån sjuksköterskor som en grupp oberoende
var de arbetar med äldre. Omsorgspersonal redovisas uppdelat på var de arbetar: på särskilt
boende (SÄBO), i hemvård, på SÄBO/hemvård och på korttidsboende.

Bakgrundsfakta
I tabell 1 redovisas de två frågorna i enkäten (Bilaga 1): ”Hur länge man arbetat med äldre” och
”Vilken som är den nuvarande anställningen inom vård- och omsorg”. Sjuksköterskorna har 75
% arbetat med äldre i mer än 10 år. Omsorgspersonal på SÄBO utgör den största gruppen
medan omsorgspersonal på korttidsboende utgör den i särklass minsta gruppen (Tabell 1). Den
övervägande majoriteten av deltagarna i studien svarar att de arbetat med äldre i mer än 10 år.
Tabell 1: Visar i antal och procent (%) var respondenterna arbetar och hur många år de arbetat med äldre

0‐5 år
Sjuksköterskor
Omsorgspersonal SÄBO
Omsorgspersonal hemvård
Omsorgspersonal
SÄBO/hemvård
Omsorgspersonal
korttidsboende

6‐10 år

Antal
9
21
31
1

%
13,8
7,8
16,4
2,7

Antal
7
34
32
6

%
10,8
12,7
16,9
16,2

‐

‐

‐

‐

11‐20 år

mer än 20 år

Totalt

Antal
22
82
47
9

%
33,8
30,6
24,9
24,3

Antal
27
131
79
21

%
41,5
48,9
41,8
56,8

Antal
65
2681
1892
37

%
100
100
100
100

1

7,7

12

92,3

133

100

1 Frågan

besvarades av 268 (bortfall, n=4)
besvarades av 189 (bortfall, n=3)
3 Frågan besvarades av 13 (bortfall, n=1)
2 Frågan

Kunskaper om munhälsa och munvård
Utbildning
På frågan om respondenterna erhållit utbildning i munhälsa, munvård och tandvårdsstöd kunde
flera svarsalternativ anges (Bilaga 1). Av sjuksköterskorna uppger 34 % att det ingått i deras
grundutbildning medan motsvarande andel i hela omsorgsgruppen är mer än 63 %. Andelen
som fått utbildning i munhälsa, munvård och tandvårdsstöd på sin arbetsplats är 50 % bland
omsorgspersonal på SÄBO medan andelen är betydligt lägre i övriga grupper med lägst andel
26 % bland omsorgspersonal i hemvården. Av sjuksköterskorna anger 26 % att de inte fått
någon munrelaterad utbildning alls jämfört med 16 % av omsorgspersonal på SÄBO (Tabell
2).
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Tabell 2: Visar hur och om vård‐ och omsorgspersonal fått utbildning i munhälsa, munvård och tandvårdsstöd. Fler
svarsalternativ kan anges och därför kan bortfall inte redovisas.

Sjuksköterskor
Omsorgspersonal
SÄBO
Omsorgspersonal
hemvård
Omsorgspersonal
SÄBO/hemvård
Omsorgspersonal
korttidsboende

I grund‐
utbildningen
Antal
%
22 33,8
172 63,2

I vidare‐
utbildning
Antal
%
10 15,4
17
6,3

På
arbetsplatsen
Antal
%
20
30,8
135
49,6

Annat
sammanhang
Antal
%
9 13,8
3
1,1

Har ej fått
utbildning
Antal
%
17
26,2
43
15,8

134

69,8

6

3,1

50

26.0

12

6,3

40

20,8

24

64,9

3

8,1

8

21,6

37

100

8

21,6

9

64,3

1

7,1

4

28,6

14

100

3

21,4

Kunskap
I tabell 3 redovisas de olika personalgruppernas svar på frågan om de anser att de har den
kunskap som krävs för att utföra munvård (Bilaga 1).
Av samtliga sjuksköterskor ansåg 7 stycken att frågeställningen inte var relevant i deras fall.
Tabell 3: Fördelningen i de olika personalgrupperna utifrån svaret på frågan ”Tycker du att du har den kunskap som krävs
för att du ska kunna utföra munvård på de vårdtagare som behöver hjälp?”.

Inte alls
Antal
1

Sjuksköterskor
Omsorgspersonal SÄBO2
Omsorgspersonal hemvård3
Omsorgspersonal SÄBO/hemvård
Omsorgspersonal korttidsboende

1
8
2
1
‐

%
1,6
3,0
1,1
2,7
‐

Lite
Antal
5
6
10
‐
2

Delvis
%

8,2
2,2
5,4
‐
14,3

Antal
11
61
57
9
2

%
18,1
22,8
31,0
24,3
14,3

Ganska
mycket
Antal
25
127
94
19
9

%
41,1
47,4
51,1
51,4
64,3

Helt och
hållet
Antal
12
66
21
8
1

%
19,7
24,6
11,4
21,6
7,7

1

Frågan besvarades av 61* (bortfall, n=4).
Frågan besvarades av 268 (bortfall, n=4)
3 Frågan besvarades av 184 (bortfall, n=8)
*Av dessa har 7 stycken svarat att frågan inte var relevant i deras fall
2

Korrelationsanalys visar ett samband mellan antal arbetade år med äldre och om det anses att
den kunskap som krävs för att utföra munvård finns. Ju fler arbetade år med äldre desto mer
tycks den kunskap som krävs föreligga (rs= 0,134, p=0,002). I en annan korrelationsanalys
framkommer att en lägre skattad kunskap om munvård korrelerar med en högre grad av upplevt
obehag bland omsorgspersonal när munvården utförs (rs= -0,170, p<0,000).
Citat hämtade från fritextfältet (Bilaga 1) kring kunskaper/önskad utbildning för att kunna
genomföra munvård:
"Tycker att det är viktigt att ha koll på tänder och munvården. Tycker att man ska få mer
utbildning inom området eftersom att dålig munvård kan orsaka många saker",
omsorgspersonal SÄBO som arbetat med äldre i 6-10 år.
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"Man kan aldrig få för mycket med utbildning i detta då det påverkar hela människan”,
distriktssköterska som har arbetat med äldre i 6-10 år.
"Skulle vilja få mer info om munvård. Det känns som det inte är så stort fokus på det hos oss.
Vill lära mig mer!", omsorgspersonal hemvård som arbetat med äldre i 5-10 år.
Senior alert och ROAG
Två av enkätfrågorna handlar om Senior alert och ROAG (Bilaga 1). Bland sjuksköterskor och
omsorgspersonal på SÄBO/hemvård uppger 47 % respektive 34 % att de arbetar med Senior
alert men endast 21 % av omsorgspersonalen i hemvård. Bland omsorgspersonalen på SÄBO
och på korttidsboende uppger 86 % respektive 85 % att de arbetar med Senior alert.
Av respondenterna har 11 % av sjuksköterskorna, 5 % av omsorgspersonalen på SÄBO och 0,5
% av omsorgspersonalen i hemvård fått utbildning i ROAG (Tabell 4). Bland
omsorgspersonalen i hemvård är det 64 % som inte känner till ROAG. (Tabell 4).
Tabell 4: "Har du fått utbildning i ROAG?"

Ja
Antal
Sjuksköterskor
Omsorgspersonal SÄBO
Omsorgspersonal hemvård
Omsorgspersonal SÄBO/hemvård
Omsorgspersonal korttidsboende

7
14
1
‐
‐

Känner ej
till

Nej
%
10,8
5,3
0,5
‐
‐

Antal
44
88
67
13
10

%
67,7
33,6
35,4
36,1
71,4

Antal
14
158
121
23
4

Totalt

%

Antal

%

21,5
60,3
64,0
63,9
28,6

65
262*
189
36
14

100
100
100
100
100

* Av dessa har 2 stycken svarat att frågan inte var relevant i deras fall

Citat hämtade från enkätens fritextfält rörande ROAG:
"Tycker inte att ROAG hör till att usk ska göra!", omsorgspersonal på SÄBO som arbetat med
äldre i 11-20 år.
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Uppfattning och kunskap om mun- och tandvård
På påståendet "Om man har dålig munhälsa så kan det påverka den allmänna hälsan" (Bilaga1)
håller 94 % av sjuksköterskorna, 92 % av omsorgspersonal korttidsboende och 70 % av
omsorgspersonalen på SÄBO/Hemvård helt med om detta (Figur 3).

%

Om man har dålig munhälsa så kan det påverka den allmänna hälsan

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sjuksköterskor
Omsorgspersonal SÄBO
Omsorgspersonal Hemvård
Omsorgspersonal
SÄBO/Hemvård

Håller
helt
med

Omsorgspersonal
Korttidsboende

Håller Vet ej, Håller Håller
delvis tveksam delvis inte alls
med
inte
med
med

Figur 3: Stapeldiagram över hur grupperna anser att dålig munhälsa påverkar den allmänna hälsan.

Citat hämtade från fritextfältet (Bilaga 1) rörande munvård och hälsa.
"Patienten kan börja och vi tar över för att fullgöra färdigt tand/munvård då detta påverkar så
mycket för en bra livskvalitet", omsorgspersonal i hemvård som arbetat med äldre i mer än 20
år.
"Munhälsa är jätteviktigt att vi måste tänka på", omsorgspersonal i hemvård som arbetat med
äldre i 0-5 år.
"Vore bra om de redan har fungerande tandhälsa från början. P.g.a. att tandvården är så dyr
tror jag tyvärr vi kommer få se en klart försämrad tandhälsa inom kort. Har blivit en
klassfråga", omsorgspersonal i hemvård och SÄBO som arbetat med äldre i 11-20 år.
I tabell 5 och figur 4 redovisas påståenden gällande uppfattningar och kunskap om munnen
respektive tänders skötsel. På påståendet "Jag tror att fluorpreparat passar bäst till barn" (Bilaga
1) svarar 80 % av sjuksköterskorna och 36 % av omsorgspersonal på korttidsboende att de inte
alls håller med om detta. På påståendet "Även om man tar väl hand om sina tänder kommer de
att ramla ut när man blir äldre" (Bilaga 1) svarar 85 % av sjuksköterskorna "Håller inte alls
med" om detta och bland omsorgspersonal SÄBO/hemvård är 57 % av samma åsikt.
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Tabell 5: Tabellen visar i vilken utsträckning sjuksköterskor och omsorgspersonal svarar "Håller inte alls med" på
frågorna 11, 12, 13, 14 samt 17.

Sjuksköterskor
n=65
SÄBO
n=272

11. Jag tror att
fluorpreparat passar
bäst till barn
12. Bara tandläkaren/
tandhygienisten kan
förhindra hål och
tandlossning
14. Även om man tar väl
hand om sina tänder
kommer de att ramla ut
när man blir äldre
17. Om tandköttet
blöder vid tandborstning
betyder det att man ska
sluta borsta tänderna
13. Det går inte att
förhindra att sjukdom
och mediciner förstör
tänderna

Omsorgspersonal
Hemvård
SÄBO/
n=192
Hemvård
n=37
%
Antal
%
Antal
%
71,7
131 68,2
21 56,8

Korttids‐
boende
n=14
Antal
%
5 35,7

Antal
52

%
80,0

Antal
195

63

96,9

217

79,8

154

80,2

30

81,1

11

78,6

55

84,6

173

63,6

126

65,6

21

56,8

9

64,3

58

89,2

203

74,6

140

72,9

24

64,8

10

71,4

30

46,2

53

19,5

40

20,8

5

13,5

1

7,1

Jag tror att fluorpreparatpassar
bäst till barn

Svarsalternativ
"Håller inte alls med"
100%

Bara
tandläkaren/tandhygienisten
kan förhindra hål och
tandlossning
Även om man tar väl hand om
sina tänder kommer de att
ramla ut när man blir äldre

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

Om tandköttet blöder vid
tandborstning betyder detta att
man bör sluta borsta tänderna

20%
10%
0%

Det går inte att förhindra att
sjukdom och mediciner förstör
tänderna

Figur 4: Figuren visar i vilken utsträckning sjuksköterskor och omsorgspersonal svarar "Håller inte alls med" på frågorna
11, 12, 13, 14 samt 17.
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Attityder till munvård
På en fråga ombads respondenterna skatta i vilken grad de tycker munvårdsarbetet: är
obehagligt, innebär ett personligt intrång, är något som måste göras och tillhör god omvårdnad
(Fråga 5, Bilaga 1).
Av sjuksköterskorna är det 68 % som "Inte alls" tycker munvårdsarbetet är obehagligt (Figur
5). När samtliga i gruppen omsorgspersonal studeras tycker 53 % att munvårdsarbetet ”Inte
alls” är obehagligt. I figur 5 redovisas grupperna var för sig.
Hur skulle du beskriva munvårdarbetet?
[Obehagligt]

%
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sjuksköterskor

Inte alls

Lite

Delvis

Ganska
mycket

Helt och
hållet

Omsorgspersonal
SÄBO
Omsorgspersonal
Hemvård
Omsorgspersonal
SÄBO/Hemvård
Omsorgspersonal
Korttidsboende

Figur 5: Stapeldiagram som visar i vilken grad vård‐ och omsorgspersonal uppfattar munvårdsarbetet som obehagligt.

På frågan om munvårdsarbetet innebär ett personligt intrång anser 9 % av sjuksköterskorna att
det inte alls innebär ett personligt intrång jämfört med 21 % av omsorgspersonal i hemvård och
6 % av omsorgspersonal på SÄBO (Figur 6).
Hur skulle du beskriva munvårdsarbetet?
[Innebär ett personligt intrång]

%
60

Sjuksköterskor

50

Omsorgspersonal SÄBO

40
30

Omsorgspersonal
Hemvård

20

Omsorgspersonal
SÄBO/Hemvård

10
0
Inte alls

Lite

Delvis

Ganska
mycket

Helt och
hållet

Omsorgspersonal
Korttidsboende

Figur 6: Stapeldiagram som visar i vilken grad vård‐ och omsorgspersonal uppfattar munvårdsarbetet som ett personligt
intrång.

Citat till att munvården innebär ett personligt intrång, hämtade från fritextfältet (Bilaga 1):
"Om personen är dement kan det bli ett intrång”, sjuksköterska som arbetat med äldre i 11-20
år.
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Hur respondenterna beskriver munvårdsarbetet som något som måste göras redovisas i figur 7.
Bland sjuksköterskorna svarar 78 % att de "Helt och hållet" anser att munvårdsarbetet är ”Något
som måste göras”, för omsorgspersonal på korttidsboende är andelen 50 % (Figur 7).
Hur skulle du beskriva munvårdsarbetet?
[Något som måste göras]

%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sjuksköterskor
Omsorgspersonal SÄBO
Omsorgspersonal
Hemvård
Omsorgspersonal
SÄBO/Hemvård
Omsorgspersonal
Korttidsboende

Inte alls

Lite

Delvis

Ganska
mycket

Helt och
hållet

Figur 7: Stapeldiagram visar i vilken grad vård‐ och omsorgspersonal uppfattar munvårdsarbetet som något som måste
göras.

Sista påståendet i frågan handlar om i hur hög grad respondenterna anser att munvårdsarbetet
tillhör god omvårdnad. Bland sjuksköterskorna svarar 90 % att munvårdsarbetet helt och hållet
tillhör god omvårdnad medan andelen för omsorgspersonalen på korttidsboende är 77 % (Figur
8).
Hur skulle du beskriva munvårdsarbetet?
[Tillhör god omvårdnad]

%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sjuksköterskor
Omsorgspersonal SÄBO
Omsorgspersonal Hemvård
Omsorgspersonal
SÄBO/Hemvård
Omsorgspersonal
Korttidsboende

Inte alls

Lite

Delvis

Ganska
mycket

Helt och
hållet

Figur 8: Stapeldiagram som visar i vilken grad vård‐ och omsorgspersonal svarat att munvårdsarbetet tillhör god
omvårdnad.
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Citat kring munvårdsarbetet hämtade från fritextfältet (Bilaga 1), samtliga kommer från
omsorgspersonal på SÄBO som har arbetat med äldre i mer än 20 år:
"Är en del av omvårdnaden som är svår."
"Det fungerar bäst med löständer."
"Tänderna är något av det svåraste att hjälpa de äldre med. Finns inte många med löständer
längre."
Vad sjuksköterskor och omsorgspersonal anser om att genomföra munvård på vårdtagare som
är avvisande eller säger nej till munvård redovisas i figur 9. Av sjuksköterskorna anser 60 %
att munvård inte ska utföras om vårdtagaren säger nej eller är avvisande medan andelen för
omsorgspersonal på korttidsboende är 36 %.
Då det gäller vårdtagare med demenssjukdom anser 8 % av sjuksköterskorna och 54 % av
omsorgspersonalen på SÄBO att vårdtagaren kan övertalas, medan andelen är betydligt lägre
bland övrig omsorgspersonal (Figur 9).
"Om vårdtagaren säger nej eller är avvisande till munvård, ska man då
ändå genomföra munvård?"
80%
Sjuksköterskor (n=65)

70%
60%

Omsorgspersonal SÄBO (n=272)

50%
Omsorgspersonal hemvård (n=192)

40%
30%

Omsorgspersonal SÄBO/hemvård (n=37)

20%
Omsorgspersonal korttidsboende (n=14)

10%
0%
Nej,
vårdtagaren
bestämmer

Ja, man kan
övertala
vårdtagaren

Ja, om
Ja, om
Ja, viss mått av
Ja, om
vårdtagaren vårdtagaren har milt tvång är vårdtagaren har
lider av
dåliga tänder
tillåtet
dålig andedräkt
demenssjukdom

Figur 9: Stapeldiagram som visar hur vård‐ och omsorgspersonal förhåller sig till att genomföra munvård även om
vårdtagaren säger nej eller är avvisande till munvård (fler svarsalternativ möjliga),

Citat hämtade från fritextfältet (Bilaga 1):
"Hos demenssjuka är det mer regel än undantag att dom inte vill att man hjälper till med
borstning av egna tänder!" omsorgspersonal på SÄBO som arbetat med äldre i mer än 20 år.
"Man får förklara, lirka, vänta en stund, byta personal eller göra det nästa gång",
omsorgspersonal på SÄBO som arbetat med äldre i mer än 20 år.
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"Många utav våra brukare upplever det väldigt traumatiskt när man ska borsta tänderna och
man får ta de väldigt varligt. Vara nöjd om man får borsta lite eller försöka få dem att borsta
lite själva. Man gör så gott man kan", omsorgspersonal SÄBO, arbetat med äldre mer än 20 år.
"Kräver mycket tid som inte alltid finns”, omsorgspersonal SÄBO och hemvård som arbetar
med äldre 11-20 år.
"Tips o trix som kan fungera för svårt demenssjuka", omsorgspersonal på SÄBO som arbetat
med äldre i 6-10 år.
Upplevda svårigheter med att utföra munvårdsarbete
En fråga (Bilaga 1) berör hur ofta vårdtagare motsätter sig munvård. Bland sjuksköterskorna
upplever 11 % (n=4) att vårdtagare ofta motsätter sig munvård. Bland övriga personalgrupper
upplever 25 % (n=9) av omsorgspersonal på SÄBO/hemvård, 7 % (n=1) av omsorgspersonal
på korttidsboende att vårdtagare ofta motsätter sig munvård. De som i hög grad svarar att
vårdtagaren motsätter sig munvård anger också att de upplever munvård som ”obehagligt”
(rs = -0.100, p=0.030) och som ett ”personligt intrång” (rs = -0.182, p=0.000).
Attityder till munvårdshjälp
Attityd till munvård tas även upp i fråga 10 och 15 (Bilaga 1) där respondenterna får ange i
vilken grad de håller med om dessa påståenden från "Håller helt med" till "Håller inte alls med"
(fem svarsalternativ).
På påståendet "Jag tror att vårdtagarna själva talar om när de behöver munvårdshjälp” är
andelen som inte alls håller med 55 % bland sjuksköterskorna, 54 % bland omsorgspersonalen
på SÄBO och 25 % för omsorgspersonal på SÄBO/Hemvård (Figur 10). Endast två personer,
en på SÄBO och en i hemvården, "Håller helt med" om att de tror att vårdtagarna själva talar
om när de behöver munvårdshjälp (Figur 10).
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Sjuksköterskor
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Omsorgspersonal
SÄBO/Hemvård
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Korttidsboende
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Håller
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Håller
tveksam delvis inte inte alls
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Figur 10: Stapeldiagram som visar hur personalgrupperna svarar på frågan huruvida de tror att vårdtagarna själva talar
om när de behöver munvårdshjälp.
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Ett annat påstående handlar om i hur stor utsträckning vård- och omsorgspersonal tror att
vårdtagarna önskar att bli erbjudna hjälp med munvården (Bilaga1). Bland sjuksköterskorna
håller 63 % helt med om detta medan samma andel för omsorgspersonal på korttidsboende är
33 % (Figur 11).
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Figur 11: Visar i hur stor utsträckning vård‐ och omsorgspersonal tror att vårdtagarna önskar bli erbjudna munvårdshjälp.

Citat hämtade från fritextfältet (Bilaga 1):
"Jag tror ibland att omvårdnadspersonal i hemvården tar för givet att många sköter sin
munvård själva, vilket inte alls är säkert, i många fall skulle vi nog mer aktivt ställa frågan,
puffa på, motivera, det är mer självklart med annan hygien än munhygien", omsorgspersonal
hemvård som arbetat med äldre i mer än 20 år.
"Jag jobbar inte med vårdtagarnas omvårdnad så utan omvårdnadspersonalen sköter
tänderna/munhälsa enl. ord. från tandvården”, sjuksköterska som arbetat med äldre i 11-20 år.
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Hur ofta vårdtagare bör få munvård
På frågan om hur ofta vårdtagaren bör få munvård (Bilaga 1) svarar totalt 81 % (n=461) av
respondenterna att vårdtagarna bör få munvård två gånger per dag (Figur 12).
Bland sjuksköterskor är det endast 3 % (n=2) som anser att det räcker med munvård en gång
per dag. Men bland omsorgspersonal på korttidsboende svarar 54 % (n=7) att det räcker med
en gång per dag medan andelen är lägre bland omsorgspersonal på SÄBO, i hemvård och på
SÄBO/hemvård med 21 % (n=57), 12 % (n=23) respektive 11 % (n=4).
Hur ofta tycker du en vårdtagare bör få munvård i
genomsnitt?
3%
16%
Mer än 2 ggr/dag
2 ggr/dag
1 ggr/dag
81%

Figur 12: Cirkeldiagram som visar hur ofta vård‐ och omsorgspersonal tycker att vårdtagaren ska få munvård i genomsnitt
per dag.

Citat hämtade från fritextfältet (Bilaga 1) om hur ofta respondenterna tycker att en vårdtagare
bör få munvård i genomsnitt:
"... det är klart man ska borsta tänderna 2 ggr dagligen men verkligheten är inte sådan",
omsorgspersonal SÄBO, arbetat med äldre mer än 20 år.
"....eller 1gg/dag. Det beror på situationen eller vårdtagares behov/vilja", omsorgspersonal i
hemvården som arbetat med äldre 6-10 år.
Upplevd tillfredställelse med munvårdsarbetet
Två frågor (Bilaga 1) riktades enbart till de som i hjälper till med munvård i sitt yrkesutförande
och handlade om huruvida munvården fungerar bra på arbetsplatsen och om de är nöjda med
resultatet av utförd munvård.
Mer än 85 % av vård- och omsorgspersonalen tycker att munvården fungerar bra (Någorlunda
bra/Ja, absolut) på arbetsplatsen. 20 % (n=53) av omsorgspersonal SÄBO svarar ”Ja, absolut”
på om munvården fungerar bra jämfört med 9 % (n=17) bland omsorgspersonal hemvård.
Minst nöjda med utförd munvård är sjuksköterskorna där ingen svarar ”alltid” och 59 % (n=20)
svarar att de "ofta" är nöjda. Bland omsorgspersonal på SÄBO är 65 % ”Ofta" eller "Alltid"
nöjda med utförd munvård. Mest nöjda är omsorgspersonal på korttidsboende där andelen som
svarat ”Ofta" eller "Alltid" är 71 % (n=10).
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Sammanfattning
Resultatet av föreliggande studie visar att respondenterna anser att de har kunskap om munvård
och munhälsa som förvärvats genom utbildning och arbete, ändå har omkring en femtedel inte
fått utbildning alls. Det framgår också att vård- och omsorgspersonal önskar ytterligare
utbildning. Ett annat resultat är att Senior alert används i verksamheten, men i varierande
utsträckning i de olika verksamhetsområdena. Det är emellertid få som känner till och har
utbildning i munhälsobedömningsinstrumentet ROAG. Flertalet respondenter har
uppfattningen att det inte bara är tandläkare/tandhygienist som kan förhindra karies och
tandlossning, att tänderna ramlar ut på grund av ålder eller att fluorpreparat passar bäst till barn.
De flesta tycker att munvårdsarbetet fungerar bra på arbetsplatsen och de är oftast nöjda med
den munvård de själva utför. Mindre än hälften tror att vårdtagarna själva talar om när de vill
ha munvårdshjälp, desto fler tror att vårdtagarna önskar bli erbjudna hjälp med munvården.
Vård- och omsorgspersonalen har uppfattningen att munvårdsarbetet i låg grad är obehagligt
att utföra, att det delvis innebär ett personligt intrång men att det är något som helt och hållet
måste göras. Majoriteten anser att vårdtagarna kan övertalas att få munvård även om de är
avvisande. Omsorgspersonal på SÄBO tycker att munvården ska genomföras på vårdtagare
med demenssjukdom trots att de säger nej. I genomsnitt upplever cirka 20 % av
omsorgspersonalen att vårdtagare ofta motsätter sig munvård. De flesta är dock överens om att
vårdtagarna bör få munvård två gånger per dag och att det tillhör god omvårdnad. Resultatet
visar att respondenterna är överens om att munhälsan påverkar den allmänna hälsan.

DISKUSSION
Metoddiskussion
En enkätstudie utifrån en kvantitativ ansats valdes för att undersöka sjuksköterskors och
omsorgspersonals kunskap om och attityder till munhälsa och munhygien. Den kvantitativa
metoden anses vara lämplig eftersom den möjliggör ett stort urval från vilken
forskningsinformation inhämtas. Den är också lämplig då frekvenser och förekomster ska
mätas, dessutom kan resultatet kvantifieras och generaliseras för en hel population (Polit &
Beck, 2011). I föreliggande studie kan resultatet då det gäller respondenternas utbildning och
kunskaper vara generaliserbara då utbildningarna i landet troligtvis är någorlunda lika. Däremot
kan det vara svårt att generalisera resultaten från Senior alert och ROAG då dessa verktyg har
implementerats i olika utsträckning i Sveriges kommuner.
Fördelar med en enkät är att det är ett strukturerat frågeformulär med många frågor som belyser
syftet och/eller frågeställningarna ur flera synvinklar. Enkätundersökningar är oftast mindre
kostsamma jämfört med intervjuundersökningar eftersom enkäter ofta är självadministrerade.
Ytterligare fördelar är att respondenterna kan välja tidpunkt för att besvara enkäten, men högst
svarsfrekvens erhålls om formuläret delas ut och besvaras av alla i gruppen samtidigt (Polit &
Beck, 2011). Svarsfrekvensen i föreliggande studie var bra, med totalt 71 % besvarade enkäter.
Nackdelen med enkätundersökningar är att svarsfrekvensen kan vara låg beroende på att den
direkta kontakten med forskaren saknas (Polit & Beck, 2011). Ett annat dilemma kan vara att
forskaren inte vet vem som besvarat enkäten, utan en och samma individ kan ha fyllt i flera
formulär (Ejlertsson, 2012). En annan nackdel med enkätundersökningar är att insamlad
information blir mer översiktlig än djupgående och säger inte så mycket om människors tankar
och känslor (Polit & Beck, 2011). En enkät med strukturerade frågor innebär en begränsning
för respondenten eftersom svarsalternativen är förvalda (Ejlertsson, 2005). Därför är
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fritextfältet ett bra komplement i föreliggande enkät. En kvalitativ metod med en intervjustudie
kunde ha valts om syftet varit att undersöka vård- och omsorgspersonals upplevelser av
munvård och munhälsa. I denna enkätstudie vars syfte var att undersöka kunskaper och attityder
fanns flera frågor beträffande just detta, många aspekter kunde ringas in vilket borde ge en
bredd åt resultatet.
Frågorna i enkäten (Bilaga 1) var dels egenkonstruerade dels hämtade från en rapport samt
vetenskapliga artiklar. Det krävs samtycke från upphovsmannen för att få använda redan färdiga
frågor (Polit & Beck, 2011) vilket också inhämtats. Enligt Polit och Beck (2011) är det mycket
svårt att konstruera egna frågeformulär, även för de med erfarenhet av detta. Instrumentet
riskerar en lägre grad av reliabilitet och validitet och kan medföra att resultatet inte blir
tillräckligt underbyggt och styrkt. Att ett instrument har en god reliabilitet innebär att det är
pålitligt, tillförlitligt och att det utför mätningen med stor noggrannhet. Undersökningen ska
kunna upprepas och ge samma resultat. Validitet innebär att instrumentet mäter det som det
avser att mäta (Polit & Beck, 2011). Enkäten i förekommande studie var inte utvärderad vad
gäller validitet och reliabilitet. Frågorna valdes utifrån att de kändes relevanta och att de i den
uppföljande studien år 2017 ska vara möjliga att använda för att utvärdera effekten av
interventionen med tandhygienist i kommun (TAIK). Frågorna 10-18 ingår i DCBS som är ett
validerat instrument och har använts i en tidigare studie ”Effekterna av en reform” om vårdoch omsorgspersonals inställning och kunskap om munvård vid särskilda boenden (SÄBO) i
Jönköpings län (Jonsson & Wårdh, 2007). Avsikten är att de frågor som använts i tidigare
studier ska kunna jämföras och diskuteras mot resultaten i föreliggande studie.
Höga krav ställs på frågeformulärets konstruktion. Hela formuläret ska vara lättläst och luftigt
och frågorna ska kunna uppfattas på liknande sätt bland respondenterna. Det är därför bättre att
utöka enkäten med fler sidor än att ha för många frågor på varje sida. En annan aspekt kan vara
att för många sidor medför att intresset att besvara enkäten minskar. Svåra ord bör undvikas,
även de med lägst utbildning ska kunna förstå frågorna. Ju lättare det är att fylla i enkäten desto
större är chansen att resultatet blir pålitligt. Det måste också finnas gott om plats att skriva
svaren på öppna frågor (Polit & Beck, 2011). Frågeformuläret som används i denna studie hade
kunnat vara lite luftigare, det första intrycket är att det är ganska rörigt. De första tre frågorna
är utformade på lika sätt vilket är bra, men efter detta är utförandet blandat. Den femte frågan,
(Bilaga 1) har ett helt avvikande utseende och det interna bortfallet på just denna fråga når upp
till 12,5 %. Detta kan tolkas som att flera av respondenterna inte insett att varje påstående utgör
en egen fråga. Om fråga fem (Bilaga 1) hade förtydligats som fyra delfrågor hade det troligtvis
blivit en högre svarsfrekvens. I fråga 13 (Bilaga 1), används ordet "inte" i både frågan och i två
av svarsalternativen vilket gör frågan både svårläst och svårbegriplig. Om frågan läses i sin
originalversion (DCBS) (Wårdh & Sörensen, 2005) innan översättningen till svenska är frågan
och svarsalternativen lite annorlunda och mer lätta att förstå. Hade frågorna och
svarsalternativen omformulerats hade studierna inte kunnat jämföras, men det hade varit lättare
för respondenterna att besvara frågorna samt att sammanställa och diskutera resultatet.
Genomgående i enkäten har inga svåra ord, termer eller fackuttryck använts, det finns gott om
plats att fylla i egna kommentarer på de öppna frågorna.
Information om undersökningen ska finnas och vara tydlig, den kan anges i ett väl utformat
informationsbrev som bifogas med enkäten, ofta utgör detta respondentens första kontakt med
enkäten (Polit & Beck, 2011). Bifogade informationsbrev i föreliggande studie (Bilaga 2 och
Bilaga 3) är korta men tydliga. De innehåller bland annat en kort presentation av studiens
bakgrund och syfte samt en förfrågan om deltagande, och att deltagandet är frivilligt.
Påminnelsebrev skickades ut till respondenterna i interventionskommunen i Skaraborg men inte
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till kontrollkommunen vilket medförde en högre svarsfrekvens från interventionskommunen.
Frågan är om och i så fall i vilken utsträckning detta påverkar resultatet.
Urvalet bör vara representativt och tillräckligt stort för en god generaliserbarhet (Polit & Beck,
2011). I föreliggande studie har samtliga som tillfrågats om deltagande kommit i kontakt med
den äldre vårdtagaren i interventionskommunen i Skaraborg respektive kontrollkommunen.
Detta urval känns relevant i förhållande till studiens syfte eftersom majoriteten av samtliga
respondenter troligen kommer i kontakt med vårdtagares munhälsa på ett eller annat sätt,
beroende på yrkestillhörighet. Resultatet från studien torde kunna överföras till
yrkesverksamma inom vård- och omsorg i andra kommuner med liknande invånarprofil och
kommunförvaltning. I studien exkluderas yrkesverksamma i kommunen som inte direkt hjälper
vårdtagare med munvård. Detta för att huvudämnet för distriktssköterskeutbildningen är
omvårdnad och munhälsa/munvård utgör en del av omvårdnaden. Således anses det irrelevant
att redovisa enhetschefers, biståndshandläggares och rehabiliteringspersonals (arbetsterapeuter
och sjukgymnaster) kunskaper om och attityder till munvård, munhälsa och tandvårdsstöd.
Deskriptiv statistisk används för att sammanställa enkätsvaren. Den statistiska bearbetningen
som utförs med hjälp av statistikprogrammet SPSS, version 22, gör det möjligt att organisera,
tolka och presentera respondenternas svar. I de statistiska analyserna används icke-parametriska
test enligt Spearmans korrelationsanalys som används då variablerna utgörs av data på
ordinalskalenivå. Data på nominalskalenivå utgör den lägsta nivån av data och innebär att
endast en gruppering kan utföras. Ordinaldata kan rangordnas, vissa jämförelser kan göras men
tillåter inga uträkningar av exempelvis medelvärden (Ejlertsson, 2012). Exempel på
nominaldata i denna studie gäller frågorna om nuvarande anställning, utbildning inom
munhälsa och arbete med Senior alert. I denna studie utgör variabeln hur länge man arbetat med
äldre ordinaldata då endast fasta svarsalternativ kan väljas istället för exakt antalet år. Med fasta
svarsalternativ minskar risken för identifiering av de individer som deltar i studien. Spearmans
rangkorrelationskoefficient, betecknas rs och kan anta värden mellan -1,00 till +1,00. Vid ett
analysvärde med en korrelationskoefficient på +1,00 finns ett samband mellan två variabler,
när den ena (x) ökar så ökar även den andra (y). Vid ett värde på -1,00 gäller det omvända, när
x ökar så minskar y (Ejlertsson, 2012).

Resultatdiskussion
Ett av huvudfynden i föreliggande studie är att endast en tredjedel av sjuksköterskorna fått
munundervisning i sin grundutbildning och nästan en tiondel svarar att det inte är relevant att
ha kunskapen att utföra munvård. Sjuksköterskor är de som har ansvaret för omvårdnaden och
konsulteras ofta av omsorgspersonal för rådgivning (Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson &
Sörensen, 2000) samt att det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att informera och utbilda
personal (Socialstyrelsen, 2005). Men enligt Lindqvist et al. (2007) är sjuksköterskan sällan
involverad i det praktiska munvårdsarbetet något som också framkommer genom citaten i
föreliggande studie. Även Andersson, Nordenram, Wårdh och Berglund (2007) menar att
distriktssköterskor är medvetna om vikten av munhälsan hos vårdtagarna men att det inte tillhör
deras arbetsuppgifter och de antar att vårdtagarna har samma uppfattning som de själva (a.a.).
Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (Distriktssköterskeföreningen, 2014)
ska distriktssköterskan ha ett holistiskt synsätt där patientens grundläggande fysiska, psykiska,
kulturella, sociala och andliga behov tillgodoses för att främja vårdtagarens hälsa och
välbefinnande. Förståelsen för att individens alla delar, kropp och själ, samverkar för att uppnå
välbefinnande utgör varandet i den ontologiska hälsomodellen (Eriksson et al., 1995). En
reflektion är att utbildning i munhälsa och munvård borde ingå i grundutbildningen för
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sjuksköterskor då deras kunskaper och förhållningssätt till munvård sannolikt påverkar
omsorgspersonalen i arbetet kring munvård. En negativ attityd ifrågasätter omvårdnadens
värdegrund och kan utgöra ett hinder för distriktssköterskan att främja vårdtagarnas hälsa och
förebygga ohälsa.
När det gäller omsorgspersonalen i föreliggande studie har två tredjedelar fått
munhälso/munvårdsundervisning i sin grundutbildning. I en studie av Jonsson och Wårdh
(2007) framkommer att endast en tredjedel av respondenterna fått munundervisning i
grundutbildningen. Troligtvis finns skillnader i grundutbildningen för omsorgspersonal
beroende på i vilket län utbildningen ges. Det kan tyckas märkligt att omvårdnadsutbildningar
för omsorgspersonal i högre grad innehåller munvårdsundervisning än grundutbildningen till
sjuksköterska, men det kanske är relevant då det för det mesta är omsorgspersonal som praktiskt
utför munvården.
Ett annat fynd i studien visar att nästan hälften av omsorgspersonal som arbetar på SÄBO har
fått utbildning på arbetsplatsen men bara en fjärdedel av omsorgspersonal som arbetar i
hemvård. Detta kan bero på att vårdtagarna på SÄBO har ett större omvårdnadsbehov och
därmed är berättigade till intyg för nödvändig tandvård i större utsträckning än vårdtagarna i
hemvården. I samband med den årliga munhälsobedömningen som ingår i nödvändig tandvård
ska omsorgspersonal få instruktioner om mun- och tandskötsel men även utbildning i munhälsa.
Det är troligt att omsorgspersonal på SÄBO oftare nås av denna utbildning än de i hemvården.
Lindqvist et al. (2013) menar att utbildningen från tandhygienisten i samband med den
uppsökande verksamheten upplevs som värdefull och lärorik medan andra ser den som en
repetition. Den uppsökande verksamheten ställer krav på tandhygienistens förmåga att förmedla
adekvat kunskap och att det finns en vilja hos omsorgspersonalen att lära sig.
Resultat i studien visar vidare att kunskapen om munhälsobedömningsinstrumentet Revised
Oral Assessment Guide (ROAG) i Senior alert generellt saknas. Omsorgspersonal i hemvården
har ingen kunskap eller kännedom alls om ROAG och endast en tiondel av sjuksköterskorna
har fått utbildning i ROAG. Andersson, Lorefelt, Unosson och Renvert (2004) menar att när
ROAG används i verksamheten ökar omsorgspersonals medvetenhet om munhälsa. Här finns
en stor förbättringspotential eftersom ROAG är ett användbart verktyg som fångar upp
eventuella munhälsoproblem i tid även för de som inte är berättigade till nödvändig tandvård.
Att regelbundet använda ROAG utgör ett exempel på görandet som en del av den ontologiska
hälsomodellen (Eriksson et al., 1995). Att få tillgång till vårdtagarens bakgrund och historia
kan underlätta omsorgsarbetet, menar Lindqvist et al. (2013). Som tidigare nämnts tappar
många av de äldre vårdtagarna i ordinärt boende kontakten med tandvården vilket kanske inte
alltid uppmärksammas av vård- och omsorgspersonal. Det är viktigt ta reda på vem som sköter
om vårdtagarens munhälsa och att fånga upp de individer som tappar tandvårdskontakten för
att på ett tidigt stadium upptäcka och förhindra ohälsa. Genom citat i denna studie framkommer
en åsikt om att tandvården är dyr och det förekommer att vårdtagare har nedsatt munhälsa på
grund av att de inte har råd med tandvård. Det kan därför vara av ekonomiskt värde för
vårdtagaren att få hjälp med bibehålla en god munhälsa, vilket borde motivera vård- och
omsorgspersonal att assistera vid munvårdssituationer.
En tredjedel av respondenterna i föreliggande studie tror att om de har mer kunskap om
tandsjukdomar skulle det leda till att de skulle utföra bättre munvård. Vidare framkommer ett
samband som visar att fler antal arbetade år leder till att de anser att de har större kunskap om
att utföra munvård. Det framkommer också genom citat att de som arbetat med äldre under en
längre tid efterfrågar ytterligare utbildning i munvård och munhälsa. Denna studie visar att den
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övervägande majoriteten av omsorgspersonalen har arbetat med äldre i mer än tio år och har
därmed lång erfarenhet. Enligt Wårdh et al. (1997) kan omsorgspersonal ibland vara osäkra på
om deras kunskaper för att utföra munvård på rätt sätt är tillräckliga. Jablonski et al. (2009)
menar att omsorgspersonal upplever att de har ett behov av ytterligare utbildning i munvård.
Även Forsell, Kullberg, Hogstraate, Johansson och Sjögren (2011) instämmer med att
omsorgspersonal önskar mer utbildning i munvård och munhälsa men att de också önskar
regelbundna och återkommande utbildningstillfällen som även skulle fånga upp nyanställd
personal. Det tycks som att fler arbetade år ger en erfarenhetsbaserad kunskap som inger
trygghet i munvårssituationer. Det tycks också som att erhållen kunskap föder en önskan om
ytterligare kunskap.
I studien framkommer att ingen bland vård- och omsorgspersonalen ”håller helt med om” att
vårdtagarna säger till när de vill ha munvårdshjälp. Däremot anger 25 % av omsorgspersonalen
i hemvården men bara 10 % av omsorgspersonalen på SÄBO att de ”delvis” tror att vårdtagaren
säger till då de vill ha hjälp. Enligt Jonsson och Wårdh (2007) samt Wårdh et al. (2012) vars
studier utförts på olika SÄBO och i olika län, tror nästan 80 % att vårdtagarna säger till då de
vill ha hjälp med munvården. Detta påvisar en skillnad i förväntningar på vårdtagare beroende
på i vilken kommun det särskilda boendet ligger i men även i jämförelse med vårdtagare i
hemvård. Kanske kan det vara svårt att komma hem till vårdtagare i ordinärt boende som
tidigare haft hjälp med städning och läkemedelshantering och erbjuda hjälp med tandborstning.
Av samma anledning kan det kännas obekvämt att utföra munhälsobedömning enligt ROAG.
Vårdtagare kanske tror att munvård är tandvårdens uppdrag och är inte medvetna om att de kan
få hjälp med munvård och tandborstning av kommunens omsorgspersonal.
Ett annat resultat i studien är att drygt hälften av omsorgspersonalen på SÄBO men endast 10
% i hemvården anser att munvård skall genomföras trots att vårdtagare med demenssjukdom
avvisar munvård. Svårigheter kring att ge munvård till vårdtagare med demenssjukdom
beskrivs av Sonde, Emami, Kiljunen och Nordenram (2010) och kan innebära att vårdtagaren
inte öppnar munnen eller att omsorgspersonalen är rädda för att bli bitna (a.a.). Enligt Wårdh
et al. (2000) upplever omsorgspersonalen att det är lättare att hjälpa vårdtagare att byta blöjor
än att hjälpa till med munvård. I föreliggande studie framkommer också att var tionde
omsorgspersonal på SÄBO anser att ett milt tvång vid munvård är tillåtet, till skillnad från
omsorgspersonal i hemvård, där endast 2 % tycker samma sak. Även Forsell, Kullberg,
Hoogstrate et al. (2010) samt Wårdh et al. (2000) visar att tvång förekommer i samband med
munvårdsarbetet och det händer att omsorgspersonalen oroar sig för om det är rätt eller fel att
tvinga vårdtagarna till munvård. Wårdh et al. (2000) menar att det hos omsorgspersonalen
förekommer en känsla av att känna sig som en dålig människa efter att ha använt milt tvång,
men handlingen rättfärdigas med att det finns ett behov. Dessutom kan det upplevas
tillfredsställande att ha utfört ett svårt arbete (a.a.). Lindqvist et al. (2013) uppger att
omsorgspersonalen ibland känner en resignation och menar att de inte finns mycket att göra om
en vårdtagare med demenssjukdom vägrar att ta emot hjälp med munvård (a.a.). Detta är
exempel på etiska dilemman där vårdtagaren å sin sida har sin bestämmanderätt och vård- och
omsorgspersonal å sin sida tror sig veta vad som är bäst för vårdtagarnas hälsa och
välbefinnande, vilket kan försvåra ett optimalt omhändertagande i en specifik
omvårdnadssituation. Sonde et al. (2010) anser att det viktiga är att omvårdnaden utgår från
patientens autonomi och värdighet. En god omvårdnad är vård som inte skadar utan ser
vårdtagaren ur ett holistiskt perspektiv (a.a.). Jablonski et al. (2009) menar att omsorgspersonal
önskar utbildning inom beteende- och bemötandefrågor, speciellt i situationer där vårdtagare
visar ringa eller ingen följsamhet till munvård, exempelvis vid demenssjukdom (a.a.). En åtgärd
för att underlätta munvården hos en demenssjuk vårdtagare kan vara att handlingsplaner för
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bemötande upprättas. Med handlingsplaner ökar troligtvis chansen att alla i personalgruppen
arbetar på samma sätt, vilket kan öka tryggheten hos vårdtagaren och kan leda till en förbättrad
munhälsa.
I föreliggande studie svarar var femte omsorgspersonal i hemvården men endast var tjugonde
på SÄBO att munvårdsarbetet inte alls innebär ett personligt intrång. Vid en utförd analys
framkom ett samband som visar att när vårdtagarna motsätter sig munvård upplever personalen
att munvårdsarbetet är obehagligt och uppfattas som ett personligt intrång. Även Forsell,
Kullberg, Hoogstraate et al. (2010) menar att omsorgspersonal anser munvårdsarbetet vara
otrevligt att utföra på grund av vårdtagarnas ovilja att delta. Detta visar att vårdtagarens
boendeform påverkar hur omsorgspersonal bedömer behovet av munvård. Intrånget i den
personliga sfären kan upplevas större hos vårdtagare i ordinärt boende då intrånget redan skett
genom att vård- och omsorgspersonal kliver in i deras hem.
Generellt visar studiens resultat genom påståendena i frågorna 10-18 (Bilaga 1) att
sjuksköterskor har något större kunskap om munvård jämfört med omsorgspersonalen. Det
framkommer exempelvis att de flesta av vård- och omsorgspersonalen har kunskap om att
fluorpreparat passar till alla och inte bara till barn vilket även Wårdh et al. (2012) kommit fram
till. Anmärkningsvärt är resultatet från Jonssons och Wårdhs rapport (2007) där endast 5 %
anser att fluor passar till alla. Orsakerna till de tre studiernas varierande resultat kan bero på
respondenternas olika utbildningar. Det kan också bero på den ökade mängden reklam i olika
medier samt ett större utbud av fluorpreparat under senare år. Föreliggande studies resultat visar
också att 85 % av sjuksköterskorna och 64 % av omsorgspersonal på SÄBO inte alls håller med
om att tänderna kommer ramla ut på grund av ålder. Drygt hälften av respondenterna i Jonssons
och Wårdhs rapport (2007) samt i studien av Wårdh et al. (2012) är av samma mening. Enligt
Niesten et al. (2012) förekommer även hos vårdtagare en uppfattning om att rätt mun- och
tandvård hindrar tänderna från att lossna. Det ger en känsla av bekräftelse på att tänderna sköts
om på rätt sätt och ger en känsla av stolthet. Det vore därför förödande för en äldre person att
drabbas av nedsatt munhälsa och i vissa fall tandförluster på grund av ett beroende av hjälp från
andra att sköta munvården, kanske på grund av sjukdom. Detta är något vård- och
omsorgspersonal behöver vara medvetna om.
I studien skiljer sig omsorgspersonalens uppfattning om hur munvården fungerar på
arbetsplatsen beroende på om de arbetar på SÄBO eller i hemvård. I föreliggande studie svarar
närmare 70 % av omsorgspersonalen att de oftast är nöjda med den munvård de utför. Jonsson
& Wårdh (2007) rapporterar att 45 % av vård- och omsorgspersonalen på SÄBO är helt nöjda.
Men enligt Forsell, Kullberg, Hoogstraate et al. (2011) är långt ifrån alla nöjda med utförd
munvård. Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson och Sörensen (2003) visar att attityden till
munvårdsarbete påverkas av utbildning samt antal arbetade år. Personal med lägre utbildning
och som är yngre har en nonchalantare inställning till munvårdsarbetet. Omsorgspersonal som
fått mer utbildning i munhälsa utgår i större utsträckning från vårdtagarnas behov snarare än
utifrån rutiner (a.a.). Det kan också ha betydelse när utbildningen har genomförts, om det har
skett före eller under den yrkesverksamma perioden. Wårdh et al. (2000) menar att
omsorgspersonalen inte är mottagliga för utbildning i munvård och munhälsa före den
yrkesverksamma perioden. Däremot upplever de som fått utbildning under sin yrkesverksamma
tid att de blivit mer uppmärksamma på vad munvård innebär (a.a.). Det framkommer genom ett
citat i studien att munvårdsarbetet kräver mycket tid som kanske inte finns. Vid tidsbrist och
stressiga situationer menar Wårdh et al. (2000) att munvården bortprioriteras i den dagliga
omvårdnaden. En reflektion är att en stressig arbetsmiljö på arbetsplatsen sannolikt påverkar
omvårdnadens resultat. En följdfråga till ”Tycker du att munvården fungerar bra på din
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arbetsplats” (Bilaga 1) kunde vara ”Ge exempel på vad som gör att munvården fungerar bra”
hade möjligen kunnat ge svar på varför omsorgspersonal i föreliggande studie skattar den egna
utförda munvården högre, jämfört med hur den upplevs fungera på arbetsplatsen.
Studiens resultat visar att munhälsan har stor betydelse för den allmänna hälsan. Även Lindqvist
et al. (2013) samt Sonde et al. (2010) har denna uppfattning. Problem med munhälsan som
exempelvis smärta och muntorrhet har en negativ inverkan på den allmänna hälsan (Wärnberg
Gerdin et al., 2005). Nitschke, Majdani, Sobotta, Reiber och Hopfenmüller (2010) samt Wårdh
et al. (1997) har kommit fram till att många bland omsorgspersonalen anser att munvård är en
viktig omvårdnadsuppgift och har uppfattningen att vårdtagarnas munvård och munhälsa är lika
viktig som den egna munhälsan. Enligt Eriksson (1984) kan hälsa upplevas trots sjukdom eller
någon form av funktionsnedsättning som hälsokorset (Figur 1) illustrerar. Detta har sitt
ursprung i det holistiska synsättet som kännetecknas av en helhet (a.a.). Även Andersson och
Nordenram (2004) menar att trots sjukdom och återkommande kontakter med sjukvården kan
den generella hälsan upplevas som god hos individen, hälsan sätts i relation till livskvalitet
snarare än som en isolerad företeelse. Någon given definition av begreppet hälsa saknas, trots
att hälsa beskrivs av många teoretiker och ur många perspektiv. Hälsa är i högsta grad en
subjektiv upplevelse, något vård- och omsorgspersonal inom den kommunala verksamheten
behöver vara medvetna om.

Slutsats
Studiens slutsats är att respondenterna anser att de har kunskap om munvård och munhälsa,
ändå har omkring en femtedel inte fått utbildning alls och ytterligare utbildning efterfrågas,
samtidigt upplever personalen svårigheter med att utföra munvård. Senior alert används i
verksamheten, men i varierande utsträckning i de olika verksamhetsområdena. Det är emellertid
få som känner till och har utbildning i munhälsobedömningsinstrumentet ROAG. De flesta
tycker ändå att munvårdsarbetet fungerar bra på arbetsplatsen och de oftast är nöjda med den
munvård de själva utför. Vård- och omsorgspersonalen har uppfattningen att munvårdsarbetet
är föga obehagligt att utföra, att det delvis innebär ett personligt intrång men att det är något
som måste göras. De flesta är dock överens om att vårdtagarna bör få munvård två gånger per
dag och att det tillhör god omvårdnad. Munhälsan påverkar den allmänna hälsan.

Kliniska implikationer
Resultatet i föreliggande studie visar att större fokus bör riktas mot munvård och munhälsa i
den kommunala omsorgen. Resultaten i studien kan också bidra till att stärka
distriktssköterskans/sjuksköterskans roll som ett stöd för omsorgspersonalen i munvårdsfrågor
inom den kommunala äldreomsorgen. Resultatet skulle också kunna ses som en uppmaning till
alla inom den kommunala vård- och omsorgen att vara uppmärksamma på vårdtagarnas
munhälsa. Vidare skulle ROAG kunna användas i större utsträckning vilket skulle kunna stärka
personalen i sitt arbete med munvård och munhälsa. Enhetschefer och medicinskt ansvariga
sjuksköterskor borde också vara intresserade av resultatet för att kunna ge utrymme för
utbildning samt möjliggöra regelbundet munvårdsarbete på arbetsplatsen. Om kunskaperna och
attityderna kring munvård och munhälsa förändras i en än mer positiv riktning kan det leda till
en bättre munhälsa hos äldre. Det skulle vara intressant att utifrån vårdtagarnas perspektiv
undersöka varför kontakten med tandläkare/tandhygienist förloras i takt med ett ökat
omvårdnadsbehov. Det finns också ett behov av ytterligare forskning som belyser hur
vårdtagaren själv upplever hur munvården utförs.
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Förväntningar är att hela projektet med tandhygienist i kommun (TAIK) leder till en ökad
kunskap om munhälsa för vårdtagare, närstående samt vård- och omsorgspersonal. En
förhoppning är också att TAIK verkar för att vårdtagarna behåller sin befintliga kontakt med
tandvården. Förhoppningen är att studiens resultat skall kunna påverka den kliniska vardagen
och att tandhygienistens arbete kommer att gagna den äldre vårdtagaren.
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Till dig som får detta frågeformulär om äldres
munhälsa och munvård!

Detta frågeformulär tar upp frågor kring äldre personers munhälsa och munvård, samt
det tandvårdsstöd de kan vara berättigade till. Insamlingen sker anonymt. Du skall inte
lämna några personuppgifter.

Bakgrund: Förekomsten av egna tänder ökar bland äldre personer. Flertalet
omsorgsberoende äldre lider av minst en kronisk sjukdom som kan påverka munhälsan
negativt. Skadorna på tänderna kan utvecklas mycket snabbt om inte omvårdnads-,
tandvårdspersonal och andra yrkesgrupper i vårdtagarens närhet hjälper den äldre genom
ett gott omhändertagande. Detta kan röra munvården i sig, men även kunskaper om rätten
till tandvårdsstöd.

Syftet: Det övergripande syftet är att undersöka kunskap och attityder kring munhälsa,
munvård och tandvårdsstöd hos olika yrkesgrupper som i sin yrkesutövning har kontakt med
den äldre vårdtagaren. Om tre år kommer enkäten att distribueras återigen med syftet att
undersöka om och i så fall hur dessa faktorer har förändrats under tidsperioden inom de olika
yrkesgrupperna.

Förfrågan om deltagande: Alla personer i de utvalda yrkesgrupperna i Ulricehamns
kommun tillfrågas om deltagande. Tillfrågade yrkesgrupper är: omsorgspersonal i hemvård
och på särskilt boende för äldre, MAS:ar, biståndshandläggare och enhetschefer, samt andra
yrkesgrupper och annan legitimerad personal som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med
den äldrevårdtagaren.

Hur går studien till? Du fyller i ett frågeformulär. Ifyllandet beräknas ta cirka 5 minuter. Lägg
därefter formuläret i det bifogade kuvertet som förseglas och lämnas till närmsta chef.

Hantering av data och sekretess: Den insamlade informationen, som kommer att sparas i
tio år, hanteras enbart av forskare utanför Ulricehamns kommun. Du deltar anonymt. Du
anger inget namn eller andra personuppgifter som innebär att du skulle kunna identifieras i
efterhand. Alla resultat kommer att presenteras på gruppnivå. Därmed kommer dina svar
behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Bilaga 3
Studiens resultat: Resultaten av studien kommer att presenteras om tre år när
uppföljningen genomförts.

Frivillighet : Deltagandet är helt frivilligt.

Samtycke till att studien genomförs har lämnats av Angela Madsen‐Jonsson,
Tf Verksamhetschef Äldreomsorg, Vård och omsorg, Ulricehamns kommun.

Du är även välkommen att kontakta oss på adress/telefon nedan, om du har några frågor
kring studien eller önskar ta del av resultaten.

Ansvarig för studien:
Lars Gahnberg,
professor, övertandläkare
Centrum för äldretandvård, Folktandvården,
Västra Götalandsregionen

Angela Madsen-Jonsson
Tf Verksamhetschef Äldreomsorg
Vård och omsorg

Ulricehamns kommun,

Avd. f. Odontologisk Psykologi & folkhälsa,

23 86 Ulricehamn

Inst. Odontologi, Sahlgrenska akademin, GU

Tel. 0321-59 56 20

Tel. 070 6408418
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Arbetsfördelning
Denna magisteruppsats har genomförts i samförstånd författarna sinsemellan. Inget stycke
eller moment har innehafts eller utformats enskilt. Samtliga delar av studiens struktur har
gemensamt producerats såsom inledning, bakgrund, genomgång av tidigare forskning,
studiedesign, sammanställning och analys av resultatet samt författande av resultat- och
diskussionsdel.

