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Sammanfattning 

Bakgrund: Att ha en god munvård är en viktig del av människans känsla av hälsa och 

välbefinnande. Många som bor inom äldreomsorgen behöver få hjälp med att sköta sin 
dagliga munvård. Detta ställer krav på den personal som är ansvariga inom 
omvårdnadsarbetet. Studier visar dock på att munvården i dagens äldreomsorg är bristfällig, 

samt att munvården som omvårdnadsåtgärd ofta prioriteras bort av sjuksköterskan. 
Syfte: Undersöka allmänsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med munvård på 

äldreboenden. 
Metod: En kvalitativ intervjustudie baserad på fem semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 
analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Danielsson (2012). 

Resultat: I resultatet presenteras fyra kategorier som visar hur allmänsjuksköterskan upplever 
munvården inom dagens äldreomsorg på äldreboenden: Personalens kunskaper inom 

munvård, Sjuksköterskans yrkesroll, Sjuksköterskans arbetsfördelning samt Delaktighet 
Slutsats: Munvården prioriteras idag ofta bort i jämförelse med andra omvårdnadsåtgärder. 
För att kunna förbättra munhälsan på äldreboenden krävs det att allmänsjuksköterskan och 

övrig omvårdnadspersonal får mer utbildningar inom munvård. Det krävs också en fortsatt bra 
kommunikation och samarbete mellan de yrkesgrupper som har hand om munvården. 
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Inledning  
I utbildningen till sjuksköterska på Linnéuniversitetet i Växjö placeras studenterna ut på 

verksamhetsförlagd utbildning inom äldreomsorgen. En placering sker i termin två och sedan 
ytterligare en i termin sex. Förutom placeringen i termin två så har författaren till denna 
intervjustudie även arbetat som undersköterska inom äldreomsorgen där patienter påträffats 

med just bristande munvård, vilket har väckt intresset för ämnet. Det fanns en önskan om att 
få en djupare förståelse för allmänsjuksköterskans arbetsuppgifter och de riktlinjer som finns 

inom munvården i dagens äldreomsorg, och detta sågs som ett bra tillfälle innan den sista 
praktiken i termin sex. Detta är också ett ämne författaren anser borde belysas mer i dagens 
omvårdnad inom äldreomsorgen. 

 

Bakgrund 

Äldre och äldrevård i Sverige  
Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) kommer mängden personer som är 65 år eller äldre i 
Sverige att öka med ca 300 000 personer (cirka 16%)  mellan åren 2016-2060 (SCB, 2016). 

Eftersom vi blir allt äldre idag, ställs det också högre krav på skötseln av munnen, för att 
dessa äldre ska kunna behålla en god munstatus. Vardagliga rutiner som att använda tandtråd 

eller borsta tänderna är dock inte självklart att en person klarar av självständigt då denne blir 
äldre och kroppen inte längre fungerar som den en gång gjort, utan personen blir beroende av 
att få hjälp (Delgado et al. 2016).  

I enlighet med kapitel 4. § 1 i socialtjänstlagen (SoL) har alla som behöver hjälp för att klara 

av sin vardag rätt att ansöka om bistånd från kommunen. Om omvårdnadsbehoven inte kan 
mötas med hjälp av exempelvis hemtjänst så kan personen erbjudas en plats på ett 

äldreboende. Idag utför vårdpersonal daglig munvård på äldre människor som inte klarar av 
det själva. I Sverige har äldre som behöver vård av kommunen rätt till en gratis bedömning av 
sin munhälsa varje år, dessutom erbjuds all vårdpersonal utbildning i munvård. Trots detta 

visar studier på att kunskapen och utförandet av munvård på äldre är otillfredsställande 
(Lindqvist et al, 2013).  

Munvård 
Människans mun är en central del av en persons allmänhälsa. Munnen behövs i första hand 
för att kunna äta, svälja och prata men munnen är också viktig för en persons utseende och 
självkänsla. Munhålans status har således betydelse för en persons hälsotillstånd samt 

välbefinnande, och det är därför nödvändigt att problem i munnen tas på allvar och åtgärdas i 
tid. En god munvård är extra viktig hos äldre eftersom att deras munhälsa gradvis blir allt 

sämre, framför allt när det gäller det egna självförsvaret mot karies och plack eftersom deras 
emalj ofta blivit sämre (Dahm et al. 2016). Bristen på fungerande munvård på äldre kan leda 
till utveckling av andra sjukdomar. Ett exempel är lunginflammation där plack från dåligt 

skötta tänder vilket ökar risken för lunginflammation som orsakats av att bakterier kommer 
ned till lungorna via munnen, en så kallad aspirationspneumoni (Ibid.). Personerna som det 

drabbar är de som inte längre kan sköta sin munvård själva (Morino et al. 2014). Det bästa 
sättet att förhindra plack på tänderna är med mekanisk rengöring med hjälp av tandborste.  En 
god munvård innebär att dagligen borsta tänderna systematiskt på tändernas utsidor, och 

tuggytor. Efter det bör munhålan rengöras med mjuk tandborste eller svabb doppad i vatten 
för att få bort beläggningar på tungan eller i gommen. Sista momentet vid daglig munvård är 

noggrann inspektion av munnen för att identifiera eventuella besvär (Vårdhandboken, 2016).  
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Sjuksköterskans ansvarsområde 
Enligt ICN:s etiska koder (International Council of Nurses) ska sjuksköterskan kunna utföra 
omvårdnad som ges med respekt och helhetssyn. Sjuksköterskan ska också skapa 

förutsättningar som gör det möjligt att arbeta på ett etiskt och professionellt sätt (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Det är sjuksköterskan som ansvarar för att  patienter som är i 

behov av hälso- och sjukvård får adekvat omvårdnad (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Sjuksköterskans uppgift är vidare att skapa fungerande rutiner för omvårdnad gällande 
munhålan så det blir en naturlig del av dagliga arbetet. (Andersson, 2011). Detta innefattar 

bland annat delegering av arbetsuppgifter samt att konsultera med andra yrkesroller för att 
uppnå en god omvårdnad för patienten (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2009). Om en person är 

för svag, allvarligt sjuk eller behöver allmän stöttning med aktiviteter i det vardagliga livet 
och därför inte kan utföra sin munvård på ett bra sätt, måste hen få hjälp med detta från 
äldrevården minst två gånger per dag. Den vanliga rekommendationen är morgon och kväll, 

men helst efter varje måltid (Fyhr & Wilhelmsson, 2003).  

Inom äldreomsorgen ska sjuksköterskan vid första vårdtillfället göra en munbedömning på 
patienten. Detta görs lämpligen med hjälp av ett validerat munbedömningsinstrument som 

exempelvis ROAG (Revised Oral Assessment Guide). Utifrån det kan nödvändiga åtgärder 
sättas in för den individuella patienten. Patienter med problem eller som har risk för problem 
med munhälsan ges speciell uppmärksamhet för att bevara en god munhygien. Även om 

sjuksköterskan är ytterst ansvarig för omvårdnaden så sköts nästan allt av den dagliga 
munvården av undersköterskor på äldreboenden (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2009). 

Åtgärderna ska sedan utvärderas av sjuksköterskan efter bestämt tidsintervall för att 
säkerställa effektiviteten (Vårdhandboken, 2016).  

 

Tidigare forskning inom munvård för äldre  
 
Enligt Bisset & Preshaw (2011) kan munvården enkelt förbättras genom ett antal steg som 

beskrivs i artikeln. De föreslår bland annat används specialtandborstar och andra verktyg som 
kan ta sig runt plana ytor för att komma åt håligheter, detta medför att plack får svårare att 
lagras där. Flera studier visar att en god munvård kan förbättra en människas hälsa och 

livskvalitet samtidigt som den reducerar risken för ett eventuellt vårdlidande som patienten 
kan få på grund av dåligt skötta tänder. Vårdlidande som förorsakas av en bristfällig munvård 

kan således undvikas, men fastän den räknas som en av de viktigaste delarna inom 
omvårdnaden blir munvården ofta förbisedd och bortprioriterad (Heath et al. 2011). Reis, et 
al. (2010) menar att munvården prioriteras bort av sjuksköterskor trots att de vet att det ingår i 

deras arbetsuppgifter på grund av att andra omvårdnadsarbeten ibland anses viktigare. Enligt 
Taverna et al. (2016) har dementa personer ökad risk att utsättas för just vårdlidande då de 

inte alltid förstår vad som händer om vårdgivaren inte tar sig tid att förklara för dem. För en 
patient innebär vårdlidande maktlöshet, där patienten känner sig utlämnad och helt i vårdarens 
händer. Det innebär också en känsla av att inte förstå det vårdmässiga, vad som är meningen 

med vården de får (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 

Teoretisk referensram 
Denna uppsats är skriven med vårdvetenskap som utgångspunkt. Vårdvetenskap grundas i att 

man försöker se patienten i dess helhet både objektivt och subjektivt för att kunna ge varje 
individuell patient en så god vård som möjligt (Birkler, 2007). Livsvärld och vårdlidande är 
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centrala begrepp inom vårdvetenskapen. Dessa två begrepp är också relevanta vid studier som 

belyser munvård hos äldre.  
 

Livsvärld 
Livsvärlden är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen. Med livsvärld menar man en 
persons egna individuella upplevelse av sig själv, sin person och sitt liv. Enligt Ericsson 

(2011) formas en persons livsvärld av alla intryck man upplevt under livets gång vilket 
slutligen påverkar hur personen upplever nya händelser. Det är därför viktigt för 
sjuksköterskan att ta del av sin patients livsvärld för att få en förståelse för den. En persons 

livsvärld är ingen konstant utan kan hela tiden förändras. Exempel på sådana förändringar 
skulle kunna vara vid sjukdom, en närståendes bortgång eller då andra omständigheter 

påverkar ens tillvaro, exempelvis då ens munvård brister.. Att vårda hela kroppen inklusive 
munnen blir således viktigt för sjuksköterskan i sin strävan mot att vårda sina patienter med 
deras livsvärld i fokus. Sjuksköterskan har som uppgift att bevara patientens munhälsa när 

denne själv inte längre klarar av det. Olika livsvärldar gör att olika personer ser olika på sin 
hälsa. En väldigt sjuk patient kan känna hälsa, medan en till synes välmående patient kan 

känna ohälsa. Sjuksköterskan har i sin yrkesroll en skyldighet att fokusera på patientens 
livsvärld samtidigt som hon har en vilja att förstå vad hälsa innebär för sina patienter. Att ha 
patientfokus, som innebär att vårda med livsvärlden som grund, kan hjälpa patienten i sin 

strävan mot att uppnå hälsa. (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 

Vårdlidande 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att ett vårdlidande kan vara förödande för sårbara 
patienter. Ett vårdlidande kan bottna i en mängd olika orsaker såsom brist på kunskap, 
engagemang, tid, kommunikation och rutiner för att nämna några. Ett vårdlidande 

förekommer då vården inte blir vårdande utan skapar ett lidande för patienten, även om det 
övergripande syftet kan vara att minska lidandet. Vårdlidandet behöver inte bero på en 

medveten handling men det är vårdarens ansvar att se till så att rutiner följs och att 
vårdlidandet på så sätt kan förebyggas (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett vårdlidande kan 
exempelvis uppstå till följd av bristande vård av munnen. Patienter på ett äldreboende som av 

någon anledningen inte kan sköta sin munvård själva behöver få hjälp och stöd med det. Sköts 
exempelvis inte den dagliga tandborstningen ordentligt kan det leda till andra sjukdomar och 

ett onödigt vårdlidande som kan undvikas på de personer som inte längre kan sköta sin 
munvård själva (Morino, Ookawa, Haruta, Hagiwara, Seki, 2014). Som sjuksköterska ska 
man främja hälsa för sina vårdtagare och tillgodose varje enskild patient med god omvårdnad.  

Problemformulering 
Våra tänder behöver med ökande ålder skötas om för att bibehålla sin funktion. Många äldre, 
särskilt på äldreboende, behöver stöd i vardagen för att kunna sköta sin munhygien. 
Sjuksköterskan ska i sin yrkesroll sträva mot att främja vårdtagarens hälsa genom att vara 

medveten om dennes livsvärld. Detta gör hon genom att ge varje individ en så god vård som 
denne kan med de förutsättningar som finns. Som sjuksköterska försöker man se på helheten 

hos sina patienter. Detta innebär att arbeta med att försöka förebygga sjukdomar och andra 
komplikationer i den mån det går.  Med bristande munvård ökar risken för att ett vårdlidande 
uppstår för vårdtagaren. Det är därför viktigt att munhälsan hos äldre inte glöms eller 

prioriteras bort av olika anledningar. Tidigare forskning pekar dock på att det är ett vanligt 
problem att munvården prioriteras bort av sjuksköterskor på äldreboenden idag, samt att mer 

kunskap och utbildning inom området krävs. Författaren anser därför att det är angeläget att 
undersöka hur sjuksköterskor arbetar på äldreboenden idag för att främja sina patienters 
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munhälsa, och vilka faktorer som spelar in då en patient inte får den munvård som deras 

patienter behöver.  
 

Syfte  
Syftet med studien var att undersöka allmänsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med 

munvård på äldreboenden 

Metod 
Design 
Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Med induktiv ansats menas att 
författaren analyserar innehållet intervjuerna för att ta del av informanternas egna upplevelser 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En kvalitativ metod används när man vill förstå 
informanternas egna åsikter kring frågeställningarna (Kvale och Brinkmann, 2014). En 

induktiv ansats valdes eftersom målet var att få del av informanternas personliga erfarenheter 
av munvård på äldreboenden. (Polit och Beck, 2016).  
 

Datainsamling 
En semistrukturerad intervjumetod användes, där ett formulär över ett antal färdigställda 
frågor ställdes som togs upp men dessa utvecklades av följdfrågor vid behov under samtalets 

gång beroende på informanternas svar och reaktioner och blev på så vis mer flexibelt (Bilaga, 
5 Intervjuguide). Denna typ av intervjumetod gör också samtalet mer bekvämt och naturligt 
för informanterna (Bryman, 2011). Datainsamlingen genomfördes hösten 2017 på fyra 

äldreboenden i södra Sverige. Ett informellt brev innehållande en beskrivning av studien samt 
dess syfte (Bilaga 1 Informellt brev), skickades ut till enhetschefer för de äldreboenden som 

valdes ut i författarens geografiska närhet. När enhetschefen godkänt deltagande i studien 
skickades ett formellt brev till enhetschefen där det också framgick inklusion/exklusions 
kriterier så att rätt informanter kunde få en förfrågan om att delta i studien  (Bilaga 2 Formellt 

brev). Efter att informanter valts ut och godkänt sin medverkan i studien valdes plats och tid 
för intervjun så det passade båda parter. Informanterna godkände sedan sin medverkan 

skriftligt innan intervjuerna startade. (Bilaga 3,4 Informationsbrev och samtyckesfomulär) 
 

Urval och urvalsförfarande 
Urvalet av informanter gjordes för enkelhetens skull i författaren till studiens geografiska 
närhet, för att enklare kunna genomföra flera eventuella intervjuer om detta hade krävts för att 
uppnå datamättnad. Valet av informanter gjordes därför utefter syftet ett så kallat 

bekvämlighets urval, där en i detta fall enhetschef för ett äldreboende i södra Sverige valde 
ut  lämpliga allmänsjuksköterskor till att delta i intervjun efter författarnas 

inklusion/exklusionskriterier (Kristensson, 2014).  
 
Inklusionskriterier: Allmänsjuksköterskor som hade arbetat minst två år på ett äldreboende, 

detta för att ha haft möjlighet till att skapa sig en ordentlig uppfattning om hur arbetet med 
munvården ser ut på boendet.  

 
Exklusionskriterier: Specialistsjuksköterskor inom geriatrik eftersom vidare utbildning kunnat 
påverka kunskapen inom arbetet med munvård som allmänsjuksköterskan inte fått, samt 

allmänsjuksköterskor som arbetat mindre än 2 år på ett äldreboende. Totalt gjordes fem 
intervjuer. Först gjordes en pilotintervju för att kunna utvärdera frågorna som ställdes i 
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intervjun och eventuellt göra justeringar i intervjuguiden (Bilaga 5).  En pilotstudie är något 

som genomförs innan den riktiga datainsamlingen börjar. Detta gör man för att eventuellt 
kunna göra förändringar i sin intervjuguide innan den riktiga studien börjar för att det kan 

vara svårt att göra förändringar under tiden som intervjuerna pågår. Efter att pilotstudien är 
gjord kan man enklare avgöra vilka frågor som fungerar bra och eventuellt upptäcka de som 
måste tas bort (Grönmo, 2006). Pilotintervjun utvärderades och bedömdes ha tillräckligt hög 

kvalitet för att även den inkluderas i den slutgiltiga studiens resultat (Patel & Davidsson, 
2011).  

 

Analys 
Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon för att sedan transkriberas. Efter transkribering av 

datamaterialet raderades samtlig data från telefonen. Texten analyserades därefter av med en 
kvalitativ innehållsanalys. Analysen går ut på att man läser innehållet i texten ett flertal 
gånger för att få en helhetsbild av innehållet för att sedan börja välja ut meningsenheter 

(Danielsson, 2012). Dessa meningsenheter skall vara meningar relaterade till studiens syfte 
vilka sedan bryts de ned till koder. Koderna består av av ord och kortare meningar som 

sammanfattar meningsenheternas innebörd, detta kallas att kondensera texten. Koderna 
färglades i texten för att få en tydligare överblick av materialet. Därefter placerades koderna 
in i mindre underkategorier. För att kunna skilja de olika underkategorierna åt,  sorterades de 

in utifrån likheter och skillnader dem emellan. Underkategorierna i sin tur fördes samman för 
att bilda huvudkategorier (Ibid).  

 
Under analysens gång försökte författaren vara medveten om sin förförståelse om munvård på 
äldreboenden för att kunna redogöra resultatet i studien på ett neutralt sätt. Enligt Dahlberg & 

Segesten (2010) innebär förförståelse att den kunskap man har inom ett ämne kan färga den 
nya kunskapen man vill ta åt sig vilket kan påverka resultatet i analysen. 

 

Forskningsetiska aspekter 
En etisk egengranskning genomförde innan studien påbörjades (Bilaga 7). Eftersom de fem 
första frågorna  i detta formulär besvarades med ett ”Nej” gjordes bedömningen att ingen 

ytterligare etikprövning eller ansökan till etikkommitté behövdes (Etikkommittén Sydost, 
2017).  I studien beaktates även Helsingforsdeklarationens (2013) etiska forskningskrav 

(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). Samtliga 
deltagarna fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte, att deltagandet var 
frivilligt samt att de när som helst utan vidare förklaring kunde välja att avbryta sin 

medverkan i studien. Under tiden transkriberingen utfördes förvarades telefonen hos 
författaren och hölls säker med en sex siffrig pinkod, samt att författarens fingeravtryck 

krävdes för att komma åt informationen. Informanterna förblev anonyma genom att allt 
insamlat material avidentifierades och raderades när studiens var klar. Nyttjandekravet 
uppfylldes genom att materialet enbart användes till studiens syfte.  

Resultat 
Efter att materialet från de fem intervjuerna analyserats framkom fyra kategorier med 
tillhörande underkategorier (Tabell 1) (Exempel på analys i Bilaga 6) 
Tabell 1: Kategorier och underkategorier 

 

Kategorier Underkategorier 
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Personalens kunskaper om munvård Kunskapsbrist  

Utbildningsbehov 

Sjuksköterskans yrkesroll 
 

Kommunikation 
Förebyggande arbete 

Sjuksköterskans arbetsfördelning Prioriteringar 

Tidsbrist 
Omfördelning av arbetet 

Delaktighet Patientens medverkan 

 

 

Personalens kunskaper om munvård 
 
Samtliga informanter beskrev att det fanns bristande kunskaper inom munvård samt att det 
behövdes mera utbildningar inom detta område. 

 

Kunskapsbrist  
I analysen framgick det att sjuksköterskorna upplevde att de hade tillgång till adekvata 

hjälpmedel för att kunna ge sina patienter en god munvård, såsom speglar, olika sorters 
tandkrämer och borstar. Det visade sig dock att kunskapen att kunna använda dem på rätt sätt 

saknades. Informanterna i studien uttryckte även att samtlig personal på deras arbetsplatser 
hade bristande kunskap inom munvård,  
 

Sen är inte alla utbildade. Har man inte kunskap så är det svårt att upptäcka om 
något inte fungerar som det ska. Dock så tycker jag väl att de flesta borde veta 
att man behöver sköta sin munhygien och i alla fall borsta tänderna morgon och 

kväll, men tyvärr är det inte så… (Informant 4) 
 

Sjuksköterskorna menade att för att kunna ge sina patienter bättre munvård så krävs mer 
kunskap. Sjuksköterskorna menade att de inte visste tillräckligt om hur den åldrande 
människans mun ser ut och fungerar. De kände till en del komplikationer som kunde uppstå 

vid bristande munvård som exempelvis karies och infektioner, men inte hur de skulle kunna 
upptäcka och förebygga detta. 

 

Utbildningsbehov 
Samtliga informanter upplevde att det behövdes mer utbildningar inom munvård inom 

sjuksköterskeprofessionen. De menade att de saknade tillräcklig kunskap inom munvård efter 
sin grundutbildning, och att de önskade mer fortsatt utbildning inom detta område på sin 
arbetsplats. I analysen framgick det tydligt att informanterna inte visste tillräckligt om 

munvård och framför allt om den äldre människans mun. Vidare menade sjuksköterskorna att 
de ansåg att det skulle gynna verksamheten väldigt mycket om de kunde få kontinuerliga 

utbildningar, gärna årligen. 
 

 Jag tror det har med okunskap att göra, att man inte riktigt vet hur viktigt det 

är att den dagliga munvården sköts. När jag utbildades så var det inget direkt 
fokus på just munvården och dess betydelse för den totala hälsan, sen hade vi 
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behövt mer utbildningar både för oss själva och baspersonalen överlag. 

(Informant 3) 
 

Vidare menade flera informanter att det även saknades tillräcklig utbildning hos 

omvårdnadspersonalen på äldreboendena. De upplevdes besvikna över att det var så många 
som saknade någon form av utbildning vilket gjorde att det missades mycket i den dagliga 
omvårdnaden. I analysen framgick det att sjuksköterskorna kände att det tog onödigt mycket 

av deras tid att lära ut basala kunskaper om munvård till undersköterskor som egentligen 
borde fått med det i sin utbildning. Informanterna var också eniga om att även enkla 

utbildningar hade hjälpt, som att exempelvis bjuda in en tandhygienist eller liknande som 
kunde undervisa personalen i daglig munvård hade hjälp mycket. 

Sjuksköterskans yrkesroll 
En sjuksköterska arbetar tillsammans med flera olika yrkeskategorier och det gäller att kunna 

ha ett bra samarbete för att kunna tillgodose att patienterna får en god omvårdnad. 

Förebyggande arbete  
Något som togs upp i flera av intervjuerna var hur man skulle kunna arbeta förebyggande i det 

dagliga arbetet och vikten av att kunna upptäcka problem i tid. Flera av informanterna menade 
dock att de som sjuksköterskor hade otillräcklig information för att kunna upptäcka problem i 

tid, bland annat för att de själva inte alltid var delaktiga i den dagliga omvårdnaden. De 
menade dessutom att de inte utan anledning undersökte sina patienters munnar i förebyggande 
syfte. Informanterna uppgav också att det kunde upplevas som kränkande att fråga patienterna 

om deras munhygien. De var därför nästan helt beroende av att baspersonalen kunde 
identifiera tidiga tecken eller symtom hos patienterna, samt att identifiera de patienter som var 
i ytterligare behov av stöd när det kom till munvård. I analysen framgick det tydligt att 

informanterna inte heller visste tillräckligt om munvård framför allt när det kom till den äldre 
människans mun. Detta gjorde att de kände sig oförmögna att kunna identifiera eventuella 

kommande komplikationer hos den äldre människans munvård. 

…sen kanske man inte går in och kollar en mun så detaljerat om man inte vet att 
det är ett problem som ett sår eller nåt. Hur slemhinnor ser ut, hur det ser ut på 

en själv vet man, men svårt att veta vad som är avvikande i en 80- årings mun. 
Sen kan det nästan vara kränkande att som sjuksköterska fråga en vuxen 
människa hur de sköter sin munhygien. (Informant 4) 

Kommunikation 

Informanterna menade att för att en patient ska kunna få så bra vård som möjligt krävs det en 
kontinuerlig kommunikation mellan vårdgivarna. Den dagliga dialogen ansågs också som 

viktig då båda parter kunde se att man strävade efter ett mål, att patientens munhälsa skulle 
förbättras. Enligt informanterna fanns det en bra dialog emellan dem, men att den alltid kunde 
förbättras.  

Jo, det fungerar jättebra med munvården på detta boendet, det är ett 
teamarbete, man tar sig tid att prata om det, speciellt när det kommer en ny 

patient, och jag tycker inte det är några problem. De kommer till oss om de har 
frågor och så vidare, och vi har en daglig dialog med dem om hur de kan hjälpa 
sina patienter med deras munvård. (Informant 1) 

Sjuksköterskorna menade dock att munvården var en omvårdnadsåtgärd som de ofta missade 

på grund av att det inte uppmärksammats i tid. Detta berodde enligt sjuksköterskorna ofta på 
en brist i kommunikationen, att viss information inte spred sig vidare mellan personal och 
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framför allt inte vid överrapportering mellan arbetspassen. Att de som arbetat dagspass inte 

rapporterade till kvällspersonalen att en patient inte borstat tänderna, eller ätit dåligt på 
morgonen. En av informanterna menade att det var först när man fått höra om en liten sak, 

som att patienten inte borstat tänderna flera gånger som det helt plötsligt upplevdes som ett 
större problem som måste tas itu med.  

Sjuksköterskans arbetsfördelning 
Sjuksköterskorna i studien upplevde att de hade svårt att fördela sin tid så att den räckte till att 
också ge patienterna den munvård som krävs. 

Prioritering 
Någonting som återkom ofta i analysen var hur munvården prioriterades, framför allt var 

förbättringsarbeten med hjälp av ROAG som prioriterades bort. Arbetet med ROAG 
upplevdes som ett merarbete för sjuksköterskorna och något man kunde vänta med, vilket ofta 

resulterade i att det inte alls blev gjort. 

...jag skulle göra en sån här ROAG i våras, men då kom andra saker emellan 
och det blev helt enkelt inte något jag prioriterade då, ….man skriver upp att 

man ska göra det, men sen hinner man bara inte ....och vi är ett yrke som får till 
oss mycket att göra, det är säkert så att de är bra instrument men det kan vara 
svårt att få tid till det. Men vi ska försöka.  (Informant 3) 

Fyra av de fem informanterna menade att munvård endast prioriterades när det fanns 

uppenbara och synliga behov av det. Endast en menade att det prioriterades lika mycket som 
andra omvårdnadsarbeten på avdelningarna, men de flesta informanterna menade att 

munvården var något som först endast kom på tal när patienten redan fått problem med 
munnen. Informanterna menade också att de hela tiden trots allt försökte se till helheten hos 
patienten och dennes livsvärld, därefter gjorde de det som tolkades som viktigast för patienten 

i det aktuella läget. 

...lika viktig som övrig hygien, munvården är nog ändå ganska prioriterad, den 
finns med i tänket på ett annat sätt än tidigare. (Informant 4) 

...det ju vid behov, när det är ett problem som man lyfter fram munvården 

(Informant 3) 

 

Tidsbrist 
Samtliga sjuksköterskor angav att anledningen till att munvården inte fungerade så bra som 

den kunde handlade ofta om tidsbrist. De upplevde att de ofta hamnade i situationer då de helt 
enkelt inte hann med att utföra det arbete som de egentligen borde ha gjort, som exempelvis 
ROAG. Anledningarna till att de hade tidsbrist var många, men det som framgick tydligast 

var att de hade så mycket andra arbetsuppgifter som bedömdes vara viktigare och därmed 
skulle utföras först. 

...man skriver upp att man ska göra det, men sen hinner man bara inte. ...bra 

instrument men det kan vara svårt att få tid till det (Informant 5) 

Sjuksköterskorna nämnde således att de helt enkelt inte haft tid för att utföra munvårdsarbetet. 
Det var så mycket annat som behövde göras. Flera av informanterna hade varit med om att 

deras patienter fått komplikationer på grund av bristande munvård. De menade att dessa 
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komplikationer resulterat i ett onödigt vårdlidande för patienterna vilket skulle kunna ha 

undvikits om det funnits mer tid för munvården. 

Omfördelning av arbetet 
Sjuksköterskorna upplevde också att de hade för många olika typer av arbetsuppgifter som 

egentligen skulle kunna skötas bättre av någon som var mer specialiserad inom området. 
Tandhygienisterna kom ofta på tal då det oftast var de som kom till avdelningarna och 

ordinerade tandkrämer, munskölj och andra hjälpmedel inom munvården till patienterna. 
Sjuksköterskorna menade också att det skulle underlätta för dem i deras arbete om 
undersköterskor och tandhygienister kunde ha ett närmare samarbete med varandra när det 

gällde till munvården. 

….mer samarbete med tandhygienisten. som sjuksköterska ska man ha koll på så 
mycket, man skulle kunna göra ett bättre jobb om man inte behövde ha alla 

bollar i luften samtidigt, det missas så mycket då. ... egentligen tycker jag att 
tandhygienister skulle vara huvudansvariga för munhälsan, det blir inte så 
mycket merarbete för oss, om de som faktiskt är utbildade inom munvård sköter 

det. samt om undersköterskorna och tandhygienisterna har ett närmare 
samarbete skulle kanske inte behöva gå igenom oss allting heller. (Informant 4) 

Sjuksköterskorna önskade att kunna bli mer avlastade avseende patienternas munvård. De 

ansåg att munvården skulle bli bättre om undersköterskorna som skötte den dagliga 
omvårdnaden även ansvarade för och skötte patienternas munvård. Sjuksköterskorna menade 
att om patientens egen kontaktperson hos undersköterskorna hade ett närmre samarbete med 

tandhygienisten skulle detta leda till en förbättrad munvård. Vidare menade de att 
undersköterskorna vore bättre lämpade att föra dialogen med tandhygienisten. Anledningen 

till detta ansågs vara att undersköterskan var den som skötte den dagliga munvården, och 
kunde på så vis lättare följa eventuella förändringar i patientens mun. Detta skulle enligt 
sjuksköterskorna leda till att patienten fick en bättre kontinuitet inom munvården, och skulle 

göra arbetet med uppföljning enklare för personalen. 

Delaktighet 

Patientens medverkan 
Något som också nämndes var att det ibland var svårt att hinna med den dagliga munvården 

speciellt på dementa patienter. Dessa patienter krävde helt enkelt mer tid för den dagliga 
omvårdnaden eftersom de inte alltid var samarbetsvilliga eller förstod varför de behövde få 

hjälp med tandborstningen varje morgon och kväll. Dock menade samtliga informanter att de 
dementa skulle få samma munvård som övriga patienter.  

...Sen är det ju såklart tidsbrist. och vissa patienter är svåra ibland, vill inte 
gapa och så, främst då när det kommer till dementa patienter. ...Det tar oftast 

längre tid, de vill inte gapa, eller att det kan ta extra tid för dem att förstå vad 
det är man vill göra. (Informant 2) 

Det var inte bara de dementa patienterna som nekade hjälp med munvården. Varje patient 

bestämmer själv över sin omvårdnad, och det var ingen självklarhet att den som ena dagen 
tackat ja till att få hjälp med sin munvård även skulle göra detta nästa dag. 

Metoddiskussion 
Eftersom syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av munvård inom 

äldrevården valdes intervjuer som datainsamlingsmetod. Genom att göra intervjuer kunde 
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informanternas personliga erfarenheter om ämnet undersökas, vilket inte hade kunnat 

genomföras med en kvantitativ studie som har ett mer objektivt synsätt (Polit & Beck, 2012). 
Då denna studie hade som mål att få en djupare förståelse av ämnet var det mindre lämpligt 

att använda en enkätstudie, där information samlas in från många personer. Med intervjuer 
kan de som gör studien förvänta sig utförlig och detaljerad data av sina informanter, vilket 
inte kan uppnås med en enkätstudie (Denscombe, 2016).  

 
I studien användes semistrukturerade intervjustudier. Denna metod var lämplig eftersom det 

underlättade att ställa samma huvudfrågor till informanterna. Det gav också möjligheten att 
ställa liknande följdfrågor till samtliga deltagare vilket gjorde det lättare att tydliggöra vad 
informanterna menade i sina svar. Vidare gav de semistrukturerade intervjufrågorna 

möjligheten till att ställa mer öppna frågor för att få fram de mer subjektiva upplevelserna. 
Med en enkätstudie hade svaren blivit betydligt mer begränsade då frågorna inte kunnat 

justeras på samma sätt när studien startats. Detta innebär att en kvalitativ studie generellt är 
mer anpassningsbar än en kvantitativ (Kristensson, 2014).  
 

Intervjufrågorna var väl förberedda och repeterade innan intervjuerna påbörjades vilket höjde 
dess kvalitet. För att öka studiens tillförlitlighet testades intervjutekniken och intervjuguiden 

genom dessutom en pilotintervju. En pilotstudie är något som genomförs innan den riktiga 
datainsamlingen börjar. Detta gör man för att eventuellt kunna göra förändringar i sitt 
frågeformulär innan den riktiga studien börjar eftersom det kan vara svårt att göra ändringar 

under tiden som intervjuerna pågår. Detta hade till exempel inte kunnat göras i en enkätstudie 
eftersom frågorna inte går att ändra på i efterhand, och ges heller inget utrymme för att 

förklara eller förstå om informanten uppfattat frågan korrekt. Efter att pilotstudien var gjord 
kan man enklare avgöra vilka frågor som fungerar bra och eventuellt upptäcka de som måste 
tas bort (Grönmo, 2006).  

 
Under intervjuerna var vid tiden båda författarna närvarande. En av författarna hoppade sedan 

av projektet och den andra genomförde projektet själv. Den ene agerade intervjuare medan 
den andre fick agera både observatör och sekreterare. Detta tillvägagångssätt är bra eftersom 
det minimerade risken att någon viktig information missas eller att någon fråga glöms bort. 

(Ibid.) Intervjuerna gjordes på informanternas arbetsplatser vilket kan ha påverkat resultatet i 
studien, oklart om informanterna hade valt att vara mer öppna i sina svar om intervjuerna 

skett på en mer privat plats. 
 
Studien är en kvalitativ intervjustudie. Detta innebär att urvalet ej behöver vara representativt 

för populationen eftersom resultaten inte syftar till att vara generaliserbara (Kristensson 
2014). Urvalet i studien gjordes utefter ett så kallat bekvämlighetsurval vilket innebär att man 

frågar tillgängliga personer inom en viss målgrupp att delta i studien, i detta fallet 
sjuksköterskor på äldreboenden i södra Sverige (Ibid.) Detta sågs som en fördel för författarna 
då cheferna direkt kunde ge sitt samtycke i samband med att rätt målgrupp nåddes, vilket hade 

varit svårare vid exempelvis ett snöbollsurval (Ibid.). För att få en så stor variation av urvalet 
som möjligt, valdes fem sjuksköterskor på fyra olika äldreboenden i södra Sverige att 

medverka i studien. Om alla sjuksköterskor hade arbetat på samma äldreboende hade risken 
ökat för att dessa haft liknande erfarenheter gällande munvård, vilket hade minskat studiens 
överförbarhet. Detta skulle ha kunnat påverka resultatet i studien negativt på det vis att 

informanternas erfarenheter i största del samlats från samma arbetsplats. Om studien varit mer 
omfattande sett till antal informanter kunde en eventuell jämförelse kring skilda åsikter och 

erfarenheter arbetsplatser emellan göras. På grund av tidsbegränsningen och tillgång till 
informanter gjordes dock inga ytterligare intervjuer. 



 

11 
 

 

Inklusion och exklusionskriterierna valdes ut för att försöka få informanter med tillräckligt 
mycket erfarenhet gällande munvård som möjligt, detta för att kunna ge en omfattande bild 

om hur munvården ser ut inom äldreomsorgen. Inklusionskriteriet att ha arbetat minst två år 
på äldreboendet användes för att informanten skulle ha haft tillräckligt med tid på sig för att 
kunna ha bildat sig en egen uppfattning om hur arbetet inom munvården såg ut inom den 

aktuella verksamheten. Sjuksköterskor specialiserade inom geriatrik valdes bort eftersom 
studiens syfte fokuserade på allmänsjuksköterskans erfarenheter, samt att geriatriksköterskor 

eventuellt suttit på mer kunskap än allmänsköterskan om just munvård vilket inte givit en 
rättvis bild av kunskapen överlag. 
 

En kvalitativ innehållsanalys valdes för att se mönster och likheter i texter, analysmetoden 
valdes framför andra liknande då den bedömdes kunna svara bäst på författarens syfte med 

studien. Dessutom bedömdes den väl anpassad till studiens syfte då den är en väl beprövad 
analysmetod inom vårdvetenskapliga studier (Danielsson, 2012) (Kristensson, 2014) (Polit & 
Beck, 2016). Ett mer tillförlitligt och överförbart resultat hade kunnats få om analysen 

innefattats av fler informanter än de fem som ingick i studien. Vidare hade studien också 
kunnat få ett mer nyanserat resultat. 

 
Studien har tagit del av Helsingforsdeklarationens (2013) etiska forskningskrav. 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informanterna fick skriftligt information om dessa,, samt en muntlig förklaring innan 
intervjuerna startade så att informanterna skulle kunna känna sig trygga i sitt medverkande i 

studien. Den etiska egengranskning som gjordes innan intervjuerna startade visade att ingen 
ytterligare kontakt med den etiska kommittén behövdes, vilket hade gjorts om detta inte varit 
fallet. De etiska övervägandena ansågs vara bra och har följts under hela studien. För att 

skydda informanterna i studien valde författaren att inte ta med ålder, kön eller antal 
arbetsamma år som sjuksköterska i studien då den endast består av fem informanter vilket 

skulle innebära att eventuell identifiering av informant skulle vara möjlig. 
 
Studien är ej allmänt generaliserbar eftersom det är en kvalitativ studie. Överförbarheten i 

studiens kvalitativa kunskap kunde dock ha varit högre om ett större antal intervjuer gjorts, 
vilket även skulle kunnat öka studiens tillförlitlighet. Samtliga intervjuer visade liknande 

resultat vilket kan peka på viss överförbarhet. Resultatet representerar ett begränsat område i 
samma län med liknande riktlinjer inom munvård. Om studiens informanter 
däremot representerat ett större geografiskt område än endast södra Sverige hade även detta 

höjt studiens överförbarhet.   
 

Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visade att sjuksköterskorna upplevde att de behövde ytterligare kunskap 

och utbildningar inom munvård, både för sig själva och övrig personal på äldreboendet. 
Sjuksköterskorna menade att de inte fått tillräckligt med utbildning inom munvård under sin 
grundutbildning och att de i dagsläget inte heller fick tillräckligt med utbildning på 

arbetsplatsen. Sjuksköterskorna ansåg att utbildningen kunde leda till en utvecklad förståelse 
för munvård hos personalen och att de skulle kunna identifiera de patienter som var i extra 

behov av munvård, samt att på detta vis kunna förebygga eventuella framtida komplikationer 
och vårdlidande. 
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I en studie av Forsell et al (2011) gav man personalen på ett äldreboende en två-dagars 

utbildning inom munvård, sedan utvärderade man utbildningen genom att jämföra 
patienternas munhälsa före och efter en 6 månaders period. Resultatet i Forsell. et al’s (2011) 

studie visar när personalen fått utbildning inom munvård fick också samtliga patienter bättre 
munhälsa. Det hade framför allt förbättrats avsevärt mycket för de som med nu ökad kunskap 
identifierats som patienter med extra svårigheter att sköta munhälsan självständigt. Forsell, et 

al. (2011) visade också på att patienterna blev mindre motvilliga till munvården när de 
upplevde att omvårdnadspersonalen hade kunskap om vad de gjorde. Denna kunskap gav 

patienterna en känsla av trygghet, och då främst hos de dementa patienterna. Det kanske är så 
att om omvårdnadspesonalen uppfattas som mer kunnig, så leder kanske detta till att patienten 
väljer att slappna av och blir därför mer medgörlig. En studie av Khanagar et al (2015) visar 

också ett starkt samband på den positiva skillnaden hos patienternas munhälsa före och efter 
att personalen fått utbildning inom munvård. 

  
Således belyser detta vikten av att få utbildning för ökad kunskap inom munvård, och hur det 
påverkar patienternas totala munhälsa positivt. Studierna visar också likt denna studie på 

samband mellan utbildning, kunskap och dess betydelse för att kunna arbeta på ett 
förebyggande sätt för att på så vis minska vårdlidande och öka hälsan hos patienterna inom 

äldreomsorgen. 
 
Sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde tillräckligt om munvård, och önskade att de inte 

skulle ha huvudansvaret för området då de skulle kunna lägga sin tid på det de upplevde sig 
kunna bättre. Det framkom också att sjuksköterskorna ofta valde att prioritera bort arbetet 

inom munvård på grund av tidsbrist och att andra omvårdnadsåtgärder som de bedömde 
viktigare valdes att utföras istället. 
  

I studien framkommer också att de upplevde att munvården borde skötas av utbildad personal 
som var bättre lämpade, både när det gäller en närmare daglig kontakt med patienterna och de 

som har bättre utbildning inom det som tandhygienister. Petit et al (2017) visar till likhet av 
denna studie att sjuksköterskorna upplever att det inom grundutbildningen saknas tillräcklig 
utbildning inom munvård, vilket medför att de istället väljer att prioritera de 

omvårdnadsåtgärder som de känner att de behärskar. Vidare menar Petit et al. (2017) att 
sjuksköterskorna inte känner sig lika ansvariga för munvården då de inte är specialiserade 

inom området utan väljer att överlåta detta till annan personal såsom undersköterskor och 
tandhygienister. Samma studie visade även att de sjuksköterskor som kan minst om munvård 
också är de som bedömer att detta omvårdnadsområde är minst viktigt.  

 
Det är kanske så att sjuksköterkornas arbetsbörda skulle minska om de kunde delegera bort 

den större delen av munvårdsarbetet, men detta skulle i sin tur leda till att en annan yrkesroll 
skulle behöva få större ansvar. Resultatet i studien belyser således vikten av god kunskap och 
utbildning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett adekvat sätt. Enligt Flensner (2014) 

kan sjuksköterskan med ett livsvärldsperspektiv få hjälp med att få en förståelse för patienten 
och vad som är viktigt för patienten själv. Genom att välja att prioritera bort viktiga 

omvårdnadsåtgärder sätts patienterna i riskzonen för att ett eventuellt vårdlidande uppstår. 
Vårdaren ser då inte heller till patientens livsvärld, och vad som är viktigt för dennes framtida 
hälsa. 

 
Studiens resultat visade att sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen och den dagliga 

dialogen mellan dem och undersköterskorna var väldigt viktig för munvården. 
Sjuksköterskorna menade att undersköterskorna framförde den mesta informationen angående 
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patienten munhälsa och var beroende av denna för att kunna hjälpa sina patienter. Vidare 

menade sjuksköterskorna att även om kommunikationen dem emellan var bra så kunde den 
alltid bli bättre. Sjuksköterskorna upplevde också att det var bristen på kommunikation, att det 

framför allt var rapportering mellan passen som gjorde att mycket information inte kom fram. 
Detta resulterade i att inte problem upptäcktes i tid. Andrade Vasconcelos et al (2017) menar 
att bristen på kommunikation mellan yrkesgrupper inom sjukvård kan göra att viktig 

information förloras vilket leder till att kvaliteten av vården försämras och att ett vårdlidande 
kan uppstå. Enligt Björvell & Thorell-Ekstrand (2009) är sjuksköterskan en profession som 

samordnar alla omvårdnadsarbetares arbete, som en slags koordinator. Sjuksköterskan 
behöver därför tillräckligt med information och samarbete med personal för att kunna bedöma 
vilka åtgärder som behövs sättas in i patientens omvårdnad (Ibid.). Enligt Thomson et al 

(2015) är kommunikationen mellan de olika yrkesgrupperna inom omvårdnaden en central del 
i hur arbetet utvecklas. Vidare menar Thomson et al. (2015) att kommunikationen också är 

viktig då alla inblandade tillsammans utvecklar ett mål med omvårdnaden vilket gör att de 
olika parterna förstår sin roll för att målet ska kunna uppnås. 
  

Liknande resultat kom även fram i denna studie. Sjuksköterskorna betonade hur viktig 
kommunikationen var mellan vårdgivarna, att de fick till sig tillräcklig information för att 

kunna göra en bedömning. Med god kommunikation mellan yrkesgrupperna menade även 
informanterna till denna studie att problem kunde upptäckas i tid, och att den var viktig för att 
all omvårdnadspersonal skulle kunna arbeta med samma mål i fokus för att på så vis kunna 

förbättra munvården för sina patienter. För att åstadkomma detta behöver personalen också se 
till patientens livsvärld, att kunna identifiera de patienter som behöver extra hjälp med att 

sköta sin personliga munvård för att kunna minska risken för vårdlidande.  
 

Slutsats 
Studiens slutsats är att blivande sjuksköterskor behöver mer i sin grundutbildning inom 
munvård. Det behövs också fler utbildningar både för sjuksköterskor och till övrig 

omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, för att de ska kunna förbättra munhälsan hos sina 
patienter. I dagens äldreomsorg är tyvärr munvården en omvårdnadsåtgärd som prioriteras 

bort, och förändringar inom detta område måste göras för att få till en ändring av detta 
problem. Vårdlidandet som uppstår på grund av bristande munvård borde kunna förminskas 
med hjälp av en mer utbildad personal som tillsammans med fortsatt bra kommunikation dem 

emellan strävar mot detta gemensamma mål.  
 

Vidare forskning 
Studien visar även att det behövs mer fördjupad forskning kring sjuksköterskans roll inom 
munvård, om hur denna till exempel skulle kunna förbättras i samspelet med andra 

yrkesgrupper. Vidare krävs också mer forskning kring förbättringsarbete, och alternativa 
arbetssätt gällande just munvård för att kunna förbättra arbetssituationen för personalen och 

minska vårdlidandet för patienterna.  Mer forskning inom munvården och hur den påverkar 
patienternas dagliga liv skulle också kunna leda till att större krav ställs inom äldreomsorgen, 
samt att tydligare riktlinjer utformas och tillämpas. 
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Bilaga 1 

Till Enhetschef/Verksamhetschef 

Förfrågan om att få genomföra en intervjustudie  

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar på Linneuniversitetet. I vår utbildning ingår det 
att skriva en C-uppsats höstterminen 2017, som kommer att presenteras och publiceras på 

universitetet. 

Syftet med uppsatsen är att Undersöka sjuksköterskors erfarenheter av munvård inom 

äldrevården. Medelåldern i Sverige ökar år för år, och våra tänder behöver med åldern skötas 
om för att bibehålla sin funktion. , och många äldre behöver stöd i vardagen för att kunna 
sköta sin munhygien. Det är därför viktigt att munhälsan hos äldre inte glöms eller prioriteras 

bort av olika anledningar. Med studien vill vi undersöka hur sjuksköterskor på äldreboenden 
idag arbetar för att främja äldres munvård och hur de arbetar för att minska risken för de 

komplikationer som en dålig munvård kan leda till. 

För att kunna få fram den information vi söker har vi som avsikt att genomföra en empirisk 
studie i form av intervjuer med legitimerade sjuksköterskor. Därför har vi som önskan att få 

tillåtelse att komma i kontakt med sjuksköterskor på er enhet. Intervjuerna vill vi, med ert 
godkännande, genomföra under sjuksköterskornas arbetstid, alternativt tid som passar dem. 

Intervjuerna är beräknade att ta cirka 30 minuter för var och en och kommer ske individuellt. 
Under intervjutillfället kommer samtalet spelas in för att vid senare tillfälle analyseras. Allt 
insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer vara att 

avidentifieras. Allt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Godkänner ni att vi får utföra våra intervjuer på er enhet kan vi planera in tid därefter. Vid 

frågor och funderingar är du välkommen att kontakta någon av nedanstående. 

Vänliga hälsningar, 

                           Robin Lindgren                          Sylvi Persson 

Sjuksköterskestuderande               Handledare 

Tel: XXXXXXXX                        Tel: XXXXXXX                  Mail: XXXXXXXX 

Mail: XXXXXXXXXX            Mail: XXXXXXXXXx         
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Bilaga 2  

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen om c-uppsats med syftet att Undersöka sjuksköterskors 
erfarenheter av munvård inom äldrevården och samtycker till att den genomförs på min 

enhet. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att deltagarna kan avbryta intervjun 
när de önskar. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att såväl 

deltagarna som arbetsplatsen kommer att vara anonyma. 

Jag som enhetschef/verksamhetschef ger härmed mitt samtycke till att studien får genomföras 
på min enhet. 

___________________________________________________________________________ 

Enhet/verksamhet 

___________________________________________________________________________  

Ort, datum 

___________________________________________________________________________ 

Namnunderskrift 

___________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

Ansvariga för studien 

                           Robin Lindgren                          Sylvi Persson 

Sjuksköterskestuderande            Sjuksköterskestuderande               Handledare 

Tel: XXXXXX                        Tel: XXXXXX                    Mail: 

XXXXXX 

Mail: XXXXXXX    Mail:XXXXXXXXX       
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Bilaga 3 

Samtyckesformulär deltagare  

Jag har tagit del av informationen om c-uppsats med syftet att Undersöka sjuksköterskors 
erfarenheter av munvård inom äldrevården och samtycker till deltagande. Jag är medveten 

om att deltagandet är frivilligt och att deltagarna kan avbryta intervjun när de önskar. 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att. D deltagarna och 
arbetsplatsen kommer vara anonyma.  

 
__________________________________________________________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

__________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum  

__________________________________________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

__________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 
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Bilaga 4  

Förfrågan och information till dig som sjuksköterska om medverkan i en intervjustudie  

Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar på Linneuniversitetet. I vår utbildning ingår det 

att skriva en C-uppsats höstterminen 2017, som kommer presenteras på universitetet. 

Syftet med uppsatsen är att Undersöka sjuksköterskors erfarenheter av munvård inom 
äldrevården. Medelåldern i Sverige ökar år för år, och våra tänder behöver med åldern skötas 

om för att bibehålla sin funktion. , och Många äldre behöver stöd i vardagen för att kunna 
sköta sin munhygien. Det är därför viktigt att munhälsan hos äldre inte glöms eller prioriteras 

bort av olika anledningar. Med studien vill vi undersöka hur sjuksköterskor på äldreboenden 
idag arbetar för att främja äldres munvård och hur de arbetar för att minska risken för de 
komplikationer en dålig munvård kan leda till. 

Vi vill fråga dig om du vill delta i denna intervjustudie. Accepterar du detta kommer vi boka 
in en tid som passar dig under din arbetstid. Intervjun tar cirka 30 minuter och kommer ske 

enskilt. Under intervjutillfället kommer samtalet spelas in för att vid senare tillfälle 
analyseras. Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer 
att avidentifieras. Allt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Allt deltagande 

är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta någon av nedanstående. 

Vänliga hälsningar, 

                            Robin Lindgren                          Sylvi Persson 

Sjuksköterskestuderande            Sjuksköterskestuderande               Handledare 

Tel: XXXXX                       Tel: XXXXXXX                   
 Mail:  XXXXXXX 

Mail: XXXXXXXXX    Mail:XXXXXXX   
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Bilaga 5 

 
Intervjuguide 

Vad har ni för riktlinjer angående munvård här på boendet? 

Hur informerar ni era boende om hur viktig munvården är för deras hälsa? 

Hur arbetar ni på boendet när det kommer till förbättringsarbeten kring munvård? 

Hur prioriteras munvården i jämförelse med andra omvårdnadsarbeten här på boendet? 

Vilka faktorer tror du spelar roll när det kommer till att en patient får den munvård som 
krävs?  

Hur fungerar samarbetet mellan sjuksköterskor och undersköterskor gällande patienternas 
munvård på detta boendet?  

Hur upplever du att munvården sköts över lag på det här äldreboendet? 

Finns det några problem när det kommer till munvård här på boendet? 

Finns det några andra verktyg ni skulle önskat fanns för att förenkla ert arbete inom munvård? 

Hur tror du att ni skulle kunna förbättra munvården för era patienter? 

 
Exempel på följdfrågor 

Hur menar du då? 

Kan du ge exempel? 

Tror du att det finns något samband? 

Varför tror du att det blir så? 
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Bilaga 6 s.1(2) 

 
Analys 

 

Meningsenhet Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori 

Jag tror det har 
med okunskap att 

göra, att man inte 
riktigt vet hur 

viktigt det är att 
den dagliga 
munvården sköts 

Det råder 
okunskap om 

munvård 

Okunskap om 
munvård  

 
 

 
 
 

 
 

Kunskapsbrist  Personalens 
kunskaper om 

munvård 
  

  
  
  

  
  

..sen hade vi behövt 

mer utbildningar 
både för oss själva 
och baspersonalen 

Behövs mer 

utbildning för 
personalen Behov av 

utbildning 
inom munvård 

Utbildningsbehov 

..upptäcka problem 

i tid och arbeta 
mer förebyggande. 

att förebygga 

och upptäcka 
problem med 
munvården 

Arbeta 

förebyggande 
 
 

 
 

 

Förebyggande 

arbete 

Sjuksköterskans 

yrkesroll 

...den dagliga 
dialogen med våra 
undersköterskor 

Daglig dialog 
med 
undersköterskor 

  

Dialog i 
förebyggande 

syfte 

Kommunikation 
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..men då kom 

andra saker 
emellan och det 

blev helt enkelt inte 
något jag 
prioriterade då 

Andra saker kom 

emellan så det 
prioriterades bort 

Hur man 

prioriterar 

Prioriteringar Sjuksköterskans 

arbetsfördelning 

...man skriver upp 

att man ska göra 
det, men sen hinner 
man bara inte. 

...bra instrument 
men det kan vara 

svårt att få tid till 
det 

Man ska göra 

det, men hinner 
inte 

Tiden räcker 

inte till 

Tidsbrist 

 

Sjuksköterskans 

arbetsfördelning 

...att 

kontaktpersonen 
ska göra det på sin 

egen boende, så att 
en person slipper 
göra det på 20 st. 

så blir det enklare 
för alla. då blir det 

inte jobbigt, och 
stort. 

Blir enklare att 

dela upp arbetet 
på flera 

  

Dela upp 

arbetet 

Omfördelning av 

arbetet 

Sjuksköterskans 

arbetsfördelning 

...man kan ju inte 
heller hjälpa någon 

som inte själv vill, 
det är ofta problem 
med de dementa, 

det är inte alltid de 
är medgörliga, det 

gör ju arbetet med 
munvård svårare 
och tar längre tid 

Patienter som 
inte är 

medgörliga 
försvårar arbetet 
med munvård 

och det tar längre 
tid 

När patienten 
inte själv vill.  

 

 

Patientens 
medverkan    

 

 

Delaktighet   
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Bilaga 7 

MALL FÖR ETISK EGENGRANSKNING 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt eller motsvarande inför 

rådgivande etisk bedömning/granskning 
 

Projekttitel: Sjuksköterskors erfarenheter av munvård inom äldreomsorgen   

Projektledare: Robin Lindgren  

Handledare: Sylvi Persson  

  Ja Tveksamt Nej  

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. enligt Personuppgiftslagen 

behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  x  

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna (även sådant som ej 

avviker från rutinerna men som är ett led i forskningen)? 
  x  

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka forskningspersonerna (t.ex. 

behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i 

Etikprövningslagen 2003:460) 

  x  

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa (t.ex. 

blodprov eller PAD)? 
  x  

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa eller psykiskt 

handikappade liksom personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  x  

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är uppfylld: 

  Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess syfte och 

uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 

och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka 

inget men överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans 

godkännande 
(t ex enkäter i skolklasser). 

 
X 
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7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga informationen 

till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och 

utan angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

 
X 

  

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk person) är anmält 

till registeransvarig person på respektive förvaltning (PUL- ansvarig). 
  X 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för forskningspersonernas 

säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef eller motsvarande). 
X   

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i förekommande fall 

även av handledare. 
Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
Ort och datum: 
XXXXXX År - månad - dag .................................................................................................... Projektledare eller 

motsvarande: .................................................................................................... namn 

.................................................................................................... titel 

.................................................... ................................................ institution/enhet 
Underskrift projektledare eller motsvarande: .................................................................................................... 

Handledare: .................................................................................................... namn 

.................................................................................................... titel 

.................................................................................................... institution/enhet 

Underskrift av handledare: 
.................................................................................................... 

 


