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SAMMANFATTNING  
 
Tidigare forskning inom intensivvårdsområdet har visat att ej adekvat utförd munvård kan leda 
till allvarliga livshotande sjukdomar. Det är av därför av vikt att munvård utförs enligt gällande 
rekommendationer och följer evidensbaserad forskning. Syftet var att identifiera 
intensivvårdssjuksköterskans beskrivning av tillvägagångssätt, delaktighet och dokumentation 
vid utförande av munvård hos patienter inneliggande på IVA. 
 
En kvantitativ ansats valdes med målsättning att göra en undersökning med hjälp av enkätfrågor. 
Inklusionskriterier var specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvård som tjänstgjorde på 
tre intensivvårdsavdelningar i västra Sverige under aktuell studieperiod. Sammanlagt 
distribuerades 182 enkäter och 103 svar erhölls vilket gav en svarsfrekvens på 60 %. 
 
Resultatet visade att munvård var en prioriterad omvårdnadsåtgärd på avdelningarna och 
tillvägagångssättet följde till stor del fastställda riktlinjer. Det framkom att i begreppet munvård 
ingick huvudsakligen inspektion av munhålan, mekanisk rengöring, fuktning av slemhinna och 
läppar, inspektion av tänder och tandkött samt sugning av munhåla och svalg. De verktyg som 
huvudsakligen användes var tandborste, muntork eller liknande samt antibakteriellt medel. Ett 
signifikant samband förekom vad gäller sjuksköterskans delaktighet vid utförande av munvård 
hos intuberade patienter jämfört med övriga patienter (p=0,02). Detta ansågs vara en mer 
komplex omvårdnadsåtgärd vilken krävde samarbete med övriga medarbetare. Munvård 
delegerades ofta till undersköterskor men det är dock sjuksköterskans uppgift att leda och ansvara 
för omvårdnaden.  
 
Dokumentation vad gäller munvård utfördes i de flesta fall på en observationskurva. Ett mindre 
antal sjuksköterskor angav att dokumentation även utfördes i datajournal. Ett flertal 
sjuksköterskor angav att dokumentation dessutom utfördes på interna checklistor. Det framkom 
att flera sjuksköterskor dokumenterade i datajournal enbart vid avvikelser eller om 
komplikationer tillstött.  
 
 
 
 
Nyckelord: Munvård, intensivvård, sjuksköterska, tillvägagångssätt, delaktighet, dokumentation, 
enkätstudie 
 
  



ABSTRACT 
 
Previous studies in the intensive care areas have shown that inadequate oral care may predispose 
patients to life-threatening diseases and conditions. The role of oral hygiene in maintaining the 
health of patients in the ICU is indisputable and therefore the importance of oral care evidence-
based clinical recommendations. The purpose of this study was to identify the intensive care 
nurses description of the conducting, participation and documentation of oral care performed by 
nurses on patients in ICUs.  
 
A quantitative study with a describing design has been used which is based on the statistical 
analysis of data collected by structured questionnaires. The inclusion criteria were nurses 
working in three ICUs located in West Sweden during the study period. One hundred eighty-two 
questionnaires were distributed and replies were received from 103 nurses which gave a response 
rate of 60%. 
 
The result showed that the oral care conducted followed the evidence-based clinical 
recommendations and was given a high priority. The majority of the nurses performed an oral 
assessment before beginning oral care which included inspection of the oral cavity and inspection 
of teeth and gum. Oropharyngeal suction and moisturizing of lips and the mucosal membrane was 
also included. The most common used equipment was toothbrushes and foam swabs. 
Chlorhexidine was the most common solution used. A significant correlation was observed 
regarding nurse participation when conducting oral care for an intubated patient compared to 
other patients (p=0,02). Intubated patients were considered having more complex oral care needs 
which were associated with the demand of more than one person providing oral care. In practice, 
nurses frequently delegate the conducting of oral hygiene to nursing assistants, but the law clearly 
describes the role of the nurse as responsible and the leader of care practices. 
 
Oral care was in most cases documented on the unit’s flow sheet. A fewer number of nurses 
commented on that oral care was documented in the electronical clinical journal. A considerable   
number of nurses also indicated that oral care in addition was documented on the unit’s internal 
checklists. It appeared that several nurses used the electronical clinical journal in cases only when 
abnormalities or complications had occurred. 
 
 
 
 
Keywords: Oral care, intensive care, nurse, conducting, participation, documentation, 
questionnaires 
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INLEDNING  
 
Munnen är en viktig del av vår kropp och har stor betydelse för såväl näringstillförsel som 
kommunikation och inte minst hälsa och välbefinnande. Samtidigt som munnen är betydelsefull 
är den även en av de största integritetszonerna hos människan (Öhrn & Andersson 2006, ss. 42-
49). Idag behåller allt fler människor sina egna tänder högre upp i åldrarna vilket medför att 
behovet av munvård ser helt annorlunda ut idag jämfört med för bara ett par decennier sedan. 
Området är dessutom ofta försummat inom vård- och omsorgsutbildningar och forskning visar att 
behovet av god munvård är stort. Ett helhetsperspektiv på människan är viktigt inom all vård och 
omsorg där munvård skall ingå som en naturlig del. Sjuksköterskan intar här en central roll som 
ansvarig för att munvård såväl som annan omvårdnad utförs enligt evidensbaserad och beprövad 
erfarenhet, men även övrig personal måste vara delaktig i att främja en god munhälsa hos 
patienten (Socialstyrelsen 2015). En del av den moderna intensivvården handlar om att förebygga 
och ej enbart behandla redan uppkommen sjukdom. I detta arbete ingår att ha kunskap om 
vårdrelaterade infektioner och arbeta för att förebygga vårdrelaterade infektioner och 
komplikationer. Sjuksköterskan ska även skapa en vårdmiljö som främjar patientens psykiska, 
fysiska och sociala välbefinnande samt minska onödigt lidande (Riksföreningen för anestesi och 
intensivvård 2012). 
 
 
BAKGRUND  
 
Munvård har stor betydelse för den kliniska utgången och välmående hos den kritiskt sjuka 
patienten vilket belyses av Yildiz, Durna och Akin (2013, s. 2745). Vid sjukdom och nedsatt 
allmäntillstånd ökar risken för problem med slemhinnor och tänder. Munvård är en mycket viktig 
omvårdnadsåtgärd som kan ses från flera olika perspektiv. Dels från det fysiologiska, men även 
från det psykologiska, sociala och etiska perspektivet. Syftet med munvård är att bevara tänder 
och slemhinnor intakta för att utgöra ett skydd mot infektioner samt att undvika uttorkning av 
slemhinnor. Munvård syftar även till att ge en känsla av välbefinnande. 
 
Synen på munhälsa har under många år relaterats till frånvaro av sjukdom i tänderna. Begreppet 
betraktas annorlunda i dag och omfattar ett bredare perspektiv som innefattar tillstånd och 
funktioner i munnen, men inkluderar även allmänhälsa och välbefinnande. Munhälsa betraktas 
olika beroende på vem som definierar begreppet. Vårdpersonal ser på det på ett sätt, medan 
individens egen upplevelse av munhälsa kan skilja sig väsentligt från vårdpersonalen. I 
omvårdnad ingår att bedöma hälsostatus och riskfaktorer, planera omvårdnaden samt utföra 
nödvändiga åtgärder. Vården måste dessutom dokumenteras och kvalitetssäkras. Eftersom många 
patienter har komplexa problem ställs det höga krav på de olika bedömningar som görs (Sjögren 
& Virdeborn 2013, ss. 10-14). 
 
 
Munhålans anatomi och fysiologi  
 
Vid större tandförluster faller kinder och läppar in eftersom de mimiska musklerna som omger 
munhålan förlorar sitt stöd från tänderna. Vid ett friskt tillstånd har tandköttet en ljust röd färg, 
det är ströpplat som ett apelsinskal och fast i konsistensen. Totalt har den vuxna individen 32 
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permanenta tänder om alla visdomständer har utvecklats. Framtändernas uppgift är att bita av 
födan, medan kindtänderna sönderdelar födan. I tandens mitt finns pulpan, där nerver och 
blodkärl löper. Tandpulpan är näst efter ögats hornhinna och örats trumhinna kroppen mest 
smärtkänsliga vävnad. Det innebär att små skador på tanden kan ge ömhet och smärta. 
Pulparummet krymper emellertid med ökande ålder vilket medför att en äldre patient oftast inte 
upplever smärta på samma sätt som en yngre patient (Moore 2006, ss. 928-947; Morton & 
Fontaine 2013, ss. 872-873).  
 
Tänderna har en viktig funktion för bearbetning av födan. Tuggningen kräver mycket kraft från 
tuggmusklerna och en tugga bearbetas vanligtvis av tänderna på båda sidorna av munnen. Smärta 
från tänder, käkled eller muskler kan innebära att patienten börjar tugga på en sida av munnen för 
att på detta sätt undvika smärta. Sämre tuggkraft kan uppstå om en patient bär tandproteser och 
eller har förlorat kindtänder. Patienter som har helproteser har förlorat cirka hälften av 
tuggkraften och det krävs tre till sex gånger fler tuggrörelser för att finfördela födan i mindre 
bitar, jämfört med om patienten har naturliga tänder. Tuggning stimulerar salivsekretionen. Saliv 
innehåller olika enzymer som hjälper till vid nedbrytningen av föda. Saliven består till 99,5 % 
vatten vilket är av stor betydelse för att lösa smakämnen, lösa upp födan och genom sitt flöde 
hjälpa till att tömma munhålan på matrester, syror och bakterier (Moore 2006, ss. 928-947; 
Morton & Fontaine 2013, ss. 872-873). De flesta munbakterierna anses vara en del av den 
normala bakteriefloran och kan bestå av upp mot 350 olika arter. Olika organismer har en 
förmåga att kolonisera olika ytor av munnen. Som exempel kan nämnas Streptococcus mutans, 
Streptococcus sanguis, Actinomyces vicosus och Bacteroides gingivalis vilka huvudsakligen 
koloniseras på tänderna. Streptococcus salivarius koloniseras huvudsakligen på dorsala delen av 
tungan och Streptococcus mitis går att finna på buccala ytor samt på tandytor (Berry & 
Davidsson 2006, s. 320). 
 
Hydroxylapatit är det mineral som huvudsakligen utgör tändernas emalj. En karieskada växer 
olika snabbt på grund av att hydroxylapatit löser sig olika snabbt. Upplöslighastigheten kan 
dämpas med hjälp av fluor som även påverkar bakteriernas metabolism, speciellt då 
syraproduktionen och deras förmåga att stå ut i en sur miljö (World Health Organization 1994).  
 
 
Bedömning av munhålan  
 
Problem i munnen kan uppstå snabbt och förvärras drastiskt vid nedsatt allmäntillstånd. När en 
patient anländer till intensivvårdsavdelningen bör den första munbedömningen ske. Det finns 
patienter som har behov av regelbundna munbedömningar till exempel i samband med 
respiratorvård. Täta bedömningar är dock alltid aktuellt hos kritiskt sjuka patienter. Ett 
instrument som kan användas är Revised Oral Assessment Guide (ROAG). 
Munbedömningsinstrumentet ROAG består av olika områden som skall bedömas. Röst, läppar, 
munslemhinnor, tunga, tandkött, tänder, proteser, saliv samt sväljning är de områden som bedöms 
efter inspektion med användning av munspegel och ficklampa. Detta sjukdomsförebyggande 
synsättet styrs av medvetenhet om sjukdomar och orsaker till sjukdomar. Att arbeta 
sjukdomsförebyggande innebär att vi identifierar ohälsa och ohälsofaktorer som sedan undanröjs 
(Vårdhandboken 2014). För att säkerhetsställa kvalitet på munvård behövs en bedömning, 
åtgärder och utvärdering samt att dessa dokumenteras (Idvall 2013, s. 34). 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Permanenta_t%C3%A4nder
https://sv.wikipedia.org/wiki/Visdomst%C3%A4nder
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Förebygga ohälsa 
 
En högre risk för att utveckla orala sjukdomar är relaterade till sociokulturella faktorer som till 
exempel fattiga levnadsförhållanden, låg utbildning och kulturella traditioner. Forskning visar att 
flertalet individuella och professionella åtgärder är effektiva vad gäller att förebygga dessa 
sjukdomar. Den enskilda individen samt sjukvårdpersonal kan vidtaga åtgärder för att förhindra 
sjukdomar och förebygga ohälsa (World Health Organization 2000). Ventilator associerad 
pneumoni (VAP) är en allvarlig systemisk sjukdom som ofta går att förebygga och 
intensivvårdssjuksköterskan har här en nyckelroll. Trots att VAP har multipla riskfaktorer så kan 
flertalet åtgärder utföras. Munvård ingår i första ledets försvar för att förebygga kolonisation av 
bakterier. Reducering av mängden av bakterier i patientens munhåla kan uppnås genom både 
mekaniska och farmakologiska åtgärder. Mekaniska åtgärder inkluderar tandborstning och 
sköljning av munhålan för att avlägsna plack och farmakologiska åtgärdet involverar 
användandet av antibakteriellt medel (Augustyn 2007). 
 
 
Välbefinnande 
 
Kolcaba och Wilson (2002, ss.103-106) beskriver välbefinnande som ett direkt tillstånd av att få 
sina mänskliga behov tillfredsställda vad gäller tre typer av välbefinnande, “relief” (lättnad), 
“ease” (bekvämlighet) och “transcendence” (översinnlighet). ”Relief” är när känslan av något 
obehagligt mildras eller lindras. ”Ease” är avsaknad av specifikt obehag. ”Transcendence” är 
möjligheten att lyfta sig över obehaget. Dessa tre typer av välbefinnande sätts i fyra 
sammanhang. Fysiskt, psykiskt, sociokulturellt samt miljö. De fysiska behoven speglar 
exempelvis syresättning, cirkulation och temperatur. De psykiska behoven är beroende av 
inspiration och motivation. Sociokulturellt behöver patienten stöd, omsorg och ett positivt 
kroppsspråk. En hälsosam miljö är av vikt med lugn och ro, bekväma möbler och minimalt med 
lukter samt säkerhet. När inte obehaget går att undvika kan vårdpersonalen ändå ge patienten 
välbefinnande på andra sätt. Utförandet av taktil massage och munvård är ett exempel på 
omvårdnadsåtgärder som kan ge relief och ease samt transcendence. Dale, Angus, Sinuff och 
Mykhalovskiy (2013, s. 270) utförde en vetenskaplig litteraturgranskning som beskriver 
utvecklingen av munvård som omvårdnadsåtgärd. De belyser att fokus inom dagens intensivvård 
jämfört med tidigare ej enbart syftar på att uppnå komfort, utan också att arbeta profylaktiskt för 
att förebygga sjukdomar i munnen samt undvika systemiska sjukdomar hos den enskilda 
individen. På detta sätt uppnås även ett tillstånd av välbefinnande. 
 
 
Nationella riktlinjer  
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska målet vara en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för 
den enskilda människans värdighet (SFS 1997:142). Hälso- och sjukvården skall även bedrivas 
på ett sådant sätt att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär bland annat att den skall 
vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården samt vara lätt tillgänglig 
(SFS 2006:493).  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Dale%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23092851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Angus%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23092851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Sinuff%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23092851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Mykhalovskiy%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23092851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Mykhalovskiy%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23092851
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I de nationella riktlinjerna för vuxentandvård lyfter Socialstyrelsen (2011) fram 
rekommendationer för behandling. Med dessa avser myndigheten att främja ett vårdutbud som 
erbjuds patienter på lika villkor i landet. Det finns en tydlig ansvarsfördelning där vårdgivaren 
ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård 
uppfylls och behandlaren ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Det är särskilt viktigt att behandlingen utformas och genomförs på ett sådant sätt att 
patienten visas omtanke och respekt. En evidensbaserad praktik innebär att kunskap om 
vetenskaplig effekt kombineras med ett kliniskt kunnande hos professionen Socialstyrelsen 
riktlinjer (SFS 2012:17) poängterar att patienter som har en sjukdom bör kunna erbjudas munvård 
som är evidensbaserad både vad gäller prevention och behandling. Socialstyrelsen förutsätter att 
personal som arbetar med detta har fått ordentlig utbildning för uppdraget. Den som skall arbeta 
med detta bör ha kunskaper och praktisk färdighet i det sammanhang som den sjuke befinner  
sig i. 
 
 
Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot 
intensivvård  
 
En viktig del i intensivvårdssjuksköterskans arbete är att främja hälsa och förebygga ohälsa. I 
detta arbete ingår att ha kunskap om vårdrelaterade infektioner och arbeta för att förebygga 
vårdrelaterade infektioner och komplikationer. Hen skall även skapa en skapa en vårdmiljö som 
bland annat främjar patientens psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Vad gäller säkerhet 
och kvalité ska intensivvårdssjuksköterskan skapa kontinuitet och trygghet genom att personalen 
i ett interprofessionellt team samarbetar utifrån individuella vårdplaner och arbetar enligt 
standardiserade riktlinjer. Hen ska även implementera och använda evidensbaserade 
forskningsresultat i det kliniska omvårdnadsarbetet (Riksföreningen för anestesi och intensivvård 
2012). 
 
 
Kunskap och utförande  
  
Tidigare forskning inom intensivvårdsområdet beskriver att det hos sjuksköterskor förekommer 
olika kunskapsnivåer samt rutiner vad gäller att utföra munvård vilket Rello, Koulenti, Blot, 
Sierra, Diaz, De Waele, Macor, Agbaht & Rodriguez (2007, ss. 1068-1069) har granskat. De 
ställde frågan till sina respondenter om dessa upplevde att de hade rätt utrustning att tillgå för att 
utföra munvård. Av respondenterna ansåg 81 % att de hade tillgång till rätt produkter. Bättre 
utrustning önskades av 63 %. Bara en tredjedel av respondenterna ansåg att de tandborstar som 
användes var av tillfredställande kvalitet. Den del av munvården som utfördes oftast var 
sköljning av munnen med antibakteriellt medel. Tandborstning utfördes betydligt mer sällan trots 
att det är det effektivaste sättet att avlägsna bakterier från munhåla och tänder. Özveren och 
Özden (2014, ss. 3-5) belyser att deras respondenter var överens om att munvård var en viktig del 
av vården på en intensivvårdsavdelning men hela 68 % tyckte att det var en mindre angenäm 
arbetsuppgift. Metoderna som sjuksköterskorna använde för att utföra munvård var inte heller 
enligt evidensbaserad forskning då enbart 21,6% borstade tänderna på patienterna. Türk, Kocaçal, 
Güler, Eşer och Khorshid (2012, ss. 349-350) belyser att utrustningen som deras respondenter 
använde mest var muntork. Tandborstning var betydligt mer ovanligt och endast 34,6 % av 
sjuksköterskorna borstade patienternas tänder. Alotaibi, Alshayiqi &  Ramalingam (2014, s. 922) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Diaz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Diaz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Macor%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Macor%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodriguez%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Alotaibi%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25087146
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Alshayiqi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25087146
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Ramalingam%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25087146
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granskade intensivvårdsavdelningar i Saudiarabien. Där undersöktes vikten av riktlinjer för 
munvård hos intuberade patienter samt hur munvård utfördes. Häften av deltagarna sköljde 
patientens mun med klorhexidin var fjärde timma samt borstade tänderna på patienten två gånger 
per dag. Endast en tredjedel av sjuksköterskorna utförde sugning av subglottis trots att detta har 
visat sig reducera risken för VAP med 50 %.  
 
Vidare framkom det att avdelningar som hade fastställda riktlinjer var betydligt bättre på att 
utföra munvård. Özveren och Özden (2014, ss. 3-5) poängterar att riktlinjer samt att fastställda 
protokoll förbättrar munvården för patienterna. Av de tillfrågade sjuksköterskorna hade 53 % inte 
något protokoll avseende detta. På de sjukhus där det fanns protokoll utfördes munvård 
signifikant oftare. Vidare lyfts ämnet av Türk, Kocaçal, Güler, Eşer och Khorshid (2012, ss. 349-
350) vilka har granskat flertalet intensivvårdsavdelningar i Turkiet. Det belystes att där saknades 
evidensbaserade riktlinjer för munvård. Det är nödvändigt att resultaten av de olika 
bedömningarna ses i ett helhetsperspektiv. Munvårdsåtgärderna måste utföras strukturerat vilket 
innebär att åtgärderna skall genomföras och följa en viss struktur. Det ska alltid utföras på samma 
sätt oavsett vem som utför dem. För att uppnå god kvalitet vad det gäller munvård är det 
nödvändigt att evidensbaserade metoder används. Detta kan bidra till att munhälsa får en ökad 
uppmärksamhet och en framflyttad position inom intensivvården (Sjögren & Virdeborn 2013, ss. 
20- 23).  
 
Rello et al. (2007, ss. 1068-1069) granskade vilken slags munvård som utfördes samt hur ofta 
munvård utfördes hos respiratorvårdade patienter på olika intensivvårdsavdelningar i Europa. De 
undersökte även attityder och kunskap. Resultatet visade att 88 % av respondenterna ansåg att 
munvård var högt prioriterad. Adekvat utbildning för att utföra munvård ansåg sig 77 % inneha, 
men de flesta önskade mer utbildning. Lin, Chang, Chang och Lou (2011, ss. 3205-3206) belyser 
att sjuksköterskan förstår vikten av att utföra adekvat evidensbaserad munvård för att förhindra 
VAP. Dock saknar mer än hälften komplett och adekvat kunskap. De som hade god kunskap 
inom området utförde oftare munvård. Det var ett signifikant samband mellan kunskap och 
utförande. Kunskaper hittades genom att läsa relaterade studier och material på eget bevåg vilket 
kan ha påverkat kvalitet och hur ofta munvård utfördes. Andra faktorer som påverkade hur ofta 
munvård utfördes var sjuksköterskans ålder och typ av avdelning. Dock var munvård ofta lågt 
rankad som omvårdnadsåtgärd vilket troligen berodde på att intuberade patienter ofta var kritiskt 
sjuka och munvård ansågs därför inte vara en handling som ökade överlevanden i det kritiska 
skedet. Bristande utbildning diskuteras vidare av Furr, Binkley, McCurren och Carrico (2004, ss. 
458-459) som belyser att detta är en faktor som kan påverka utförandet av munvård.  
  
Türk, Kocaçal, Güler, Eşer och Khorshid (2012, ss. 349-350) beskriver att 
intensivvårdssjuksköterskorna ansåg sig ha tillräckligt med tid för att utföra munvård. Enligt 
Rello et al. (2007, ss. 1068-1069) fanns denna åsikt även hos deras respondenter. De flesta 
respondenterna ansåg även att sjuksköterskan skulle vara ansvarig för utförandet av munvård och 
ett fåtal uttryckte åsikten att en tandhygienist skulle bära ansvaret. Vikten av munvård diskuteras 
av Javadinia, Kuchi, Saadatju, Tabasi och Adib Hajbaghery (2014, ss. 1-2) och kan även härledas 
till flera andra orsaker som till exempel påverkan av läkemedel, minskat eller inget intag av föda 
eller vätska per os samt syrgastillförsel. Hos en oralt intuberad patient försämras dessutom 
tillgången till munhålan. Det blir svårare att komma åt och sikten blir sämre. Samtidigt ökar 
behovet av munvård relaterat till att patienten ligger med öppen mun och att munnen därför 
torkar ut. Behöver tuben flyttas ökar risken för ofrivillig extubering samt att vätska kan läcka 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Ozveren%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25267308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Ozden%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25267308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rello%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384927
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förbi kuffen med VAP som följd. Det är därför viktigt att kontrollera kufftryck samt att suga ovan 
kuff och svalg innan munvård utförs. Kontroll av tubens fixering är även av stor vikt (Morton & 
Fontaine 2013, s. 541). 
 
 
PROBLEMFORMULERING  
 
Tidigare forskning inom intensivvårdsområdet har visat att ej adekvat utförd munvård kan leda 
till allvarliga livshotande sjukdomar. Det är av därför av vikt att munvård utförs enligt gällande 
rekommendationer och följer evidensbaserad forskning. För att säkerhetsställa kvaliteten behövs 
en bedömning, åtgärder och utvärdering samt efterföljande dokumentation vilket kan leda till 
ökad patientsäkerhet, ökat välbefinnande och minskat lidande. Tidigare forskning saknar och 
efterfrågar en identifiering av intensivvårdssjuksköterskans tillvägagångssätt, delaktighet och 
dokumentation vid utförande av munvård hos patienter inneliggande på IVA. 
 
 
SYFTE  
 
Syftet var att identifiera intensivvårdssjuksköterskans beskrivning av tillvägagångssätt, 
delaktighet och dokumentation vid utförande av munvård hos patienter inneliggande på IVA.  
 
 

METOD  
Design  
 
Denna kvantitativa studie utformades efter en beskrivande design och resultatet grundades på 
statistiska analyser med frågeställningar om sjuksköterskans prioritering av munvård, faktorer 
som ingick i munvård och vilka verktyg som användes. Fortsatt identifierades sjuksköterskans 
beskrivning av delaktighet vad gäller munvård, kännedom om aktuella rutiner på avdelningen, 
samarbete med övrig personal samt dokumentation av munvård. Data insamlades utifrån 
enkätfrågor och resultatet analyserades med deskriptiv analys samt redovisades i tabeller och 
löpande text (Polit & Beck 2012, ss. 379-402). Som struktur för enkätfrågorna användes en 
modell från den vetenskapliga tidskriften “Intensive Care of Medicine” (Rello et al. 2007, ss. 
1067-1068). Relevant litteratur som var kvantitativa och kvalitativa studier samt riktlinjer som 
användes på berörda avdelningar granskades. Preliminära enkätfrågor testades på två 
intensivvårdssjuksköterskor och omformades till viss del efter detta (Polit & Beck 2012, ss. 306-
309). Enkätfrågorna delades ut till tre olika intensivvårdsavdelningar med olika specialiteter i 
västra Sverige.  
 
 
Urval  
 
Utifrån syftet valdes att göra en undersökning med hjälp av enkätfrågor. Inklusionskriterier var 
specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvård som tjänstgjorde på tre 
intensivvårdsavdelningar i västra Sverige under aktuell studieperiod (n=182). Inga 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rello%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384927
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exklusionskriterier fasställdes. Externt bortfall bestod av de sjuksköterskor som var lediga (n=6) 
samt de med sjukfrånvaro (n=4). Internt bortfall av okänd orsak (n=69) bestod av de 
sjuksköterskor som ej svarade på enkäten. Sammanlagt distribuerades 182 enkäter och 103 svar 
erhölls. 
 
 
Datainsamling  
 
Ett brev med förfrågan om att få genomföra studien sändes till verksamhetschef/vårdenhetschef 
på respektive avdelning i form av e-post (bilaga 1). Här förklarades vad som önskades 
undersökas samt syftet. Variabler som undersöktes var prioritering och delaktighet samt hur ofta 
och när munvård borde utföras. Ytterligare variabler var kännedom om aktuella rutiner på 
avdelningen, diskussion och samarbete med övriga medarbetare samt dokumentation (Polit & 
Beck 2012, ss. 379-402).  
 
Svar samt godkännande erhölls via e-post. Enkäter med ett försättsblad vilket informerade om 
syfte samt gav en kort presentation av studien (bilaga 2, 3) lämnades på respektive avdelning. På 
en av avdelningarna gavs tillfälle att göra en kort presentation av vår studie. Här skulle personal 
och platsansvarig sjuksköterska (PPA) på varje arbetspass ansvara för att lämna ut enkäter till 
sjuksköterskorna. En brevlåda på avdelningen märktes upp där svarsblanketter kunde lämnas. På 
de två andra avdelningarna lämnades enkäter till utbildningsansvarig sjuksköterska som skulle 
ombesörja att dela ut dessa samt därefter även samla in dem. Respondenterna erhöll 10 dagar för 
att svara på frågorna och avdelningarna besöktes tre gånger under denna tid för att svara på 
eventuella frågor samt för att hämta enkäter.  
 
 
Dataanalys  
 
Materialet bearbetades och kodades. Data eftersöktes där statistiska och kvantifierbara resultat 
kunde erhållas (Polit & Beck 2012, ss. 55-60). SPSS Statistics 21 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 
valdes för att utföra statistiska analyser. Deskriptiv statistik användes för analysera 
sjuksköterskors demografiska data samt tillvägagångssätt, delaktighet och dokumentation 
gällande munvård. Icke parametriska tester som chi-Square test användes för att analysera 
relationen mellan olika variabler och där signifikanta relationer noterades om p>0,05. Bestämd 
siginfikansnivå var 5 %. 
 
 
Etiska forskningsöverväganden  
 
Enkätfrågorna i studien bygger på intensivvårdssjuksköterkans beskrivning av tillvägagångssätt, 
delaktighet och dokumentation vid utförande av munvård hos patienter inneliggande på IVA.  
Noggrannheten hos varje enskild individ och hur arbetet utfördes avspeglades därför i svaren och 
sjuksköterskan kunde eventuellt uppleva att yrkeshedern skulle kunna ifrågasättas vad gäller hur 
arbete utfördes. Etiken fungerar som skydd och grund för de etiska rättigheterna och individen 
som medverkar i forskning ska skyddas mot skada och kränkning (Vetenskapsrådet 2011, s. 18).  
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Ingen av intensivvårdsavdelningarna identifierades i resultatet. Därmed eliminerades risken för 
att en avdelning skulle framstå som bättre eller sämre än någon annan. Studien följde Polit och 
Becks (2012, ss. 152-172) beskrivning av forskningsetiskt förfarande. Deltagare i studien var 
sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar och deltagandet skedde frivilligt och anonymt. Inga 
patienter deltog varför ansökan hos etisk kommitté ej krävdes. Innehållet avsåg inte att kränka 
någon människas eller yrkesgrupps integritet.  
 
 

RESULTAT  
 
Följande resultat bygger på data från 103 enkäter och svarsfrekvensen blev 60 %. Externt bortfall 
bestod av de sjuksköterskor som var lediga (n=6) samt de med sjukfrånvaro (n=4). Internt bortfall 
av okänd orsak (n=69) bestod av de sjuksköterskor som ej svarade på enkäten 
 
Av de som besvarade enkäten var 83 % kvinnor och 15 % var män, könsneutralitet uppgavs av 2 
%. Trettionio procent av sjuksköterskorna var representerade i åldersgruppen över 50 år (tabell 
1). Alla sjuksköterskor uppfyllde inklusionskriterierna vilket var specialistutbildade 
sjuksköterskor inom intensivvård som tjänstgjorde på tre intensivvårdsavdelningar i västra 
Sverige under aktuell studieperiod. Femton sjuksköterskor hade utöver specialistutbildning inom 
intensivvård även specialistutbildning inom anestesi, två inom kirurgi och två inom operation 
samt en inom ambulanssjukvård. Trettiosex sjuksköterskor hade äldre sjuksköterskeutbildning 
och 19 hade kandidatexamen.  Fyrtiotvå sjuksköterskor hade magisterexamen samt två 
masterexamen. Ingen sjuksköterska hade doktorsexamen. 
 
Tabell 1: Demografisk data sjuksköterskor (n=101*) 
 

 
 
Demografisk data saknades i två enkäter  
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Utförande av munvård  
 
I munvård ingick enligt 98 % av respondenterna inspektion av munhålan samt mekanisk 
rengöring med tandborste.  Fuktning av läppar och slemhinna skulle ingå enligt 100 % av 
respondenterna. Inspektion av tänder och tandkött ingick enligt 96 % av respondenterna samt 94 
% ansåg att sugning av munhåla och svalg skulle utföras. Trettiofem procent angav övrigt vilket 
uppgavs vara inspektion av hud runt munnen vid tejpning av tub samt byte av sida för att undvika 
trycksår. Kontroll av kufftryck samt användning av vichyvatten för att lösa upp krustor. 
Användning av munsköljning som motverkar plack och neutraliserar toxiner och ger 
antibakteriellt skydd samt applicering av saliversättningsmedel. Oralt antibiotika i form av 
läkemedel Mycostatin samt konsultation av tandvårdspersonal ansågs även ingå i munvård. 
 
Verktyg som användes var enligt 100 % av respondenterna tandborste och tandkräm. Nittiofem 
procent använde muntork eller liknande. Antibakteriellt medel nyttjades enligt 87 % av 
respondenterna.   
Tandtråd användes av 4 % samt tandsticka av 2 %. Som övrigt angavs munspatel och ficklampa, 
sug och sugkateter samt tungskrapa. Även här nämndes munsköljning som motverkar plack och 
neutraliserar toxiner och ger antibakteriellt skydd samt applicering av saliversättningsmedel. 
 
 
Sjuksköterskornas prioritering av munvård  
 
Det förekom inget signifikant samband mellan antal yrkesverksamma år som IVA-sjuksköterska 
och prioritering av munvård (p=0,38). Resultatet visar dock att de som har arbetat mindre än fyra 
år på IVA har någon generellt lägre prioritering vad gäller munvård än övriga (tabell 2).  
 
Tabell 2: Sjuksköterskornas prioritering av munvård hos intensivvårdspatienter i förhållande till 
antal yrkesverksamma år som IVA-sjuksköterska.  
 

Antal år på IVA Inte så viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

0-4 år 4 % 39 % 57 % 

5-10 år 0 % 19 % 81 % 

>10 år 2 % 18 % 80 % 

Totalt 2 % 24 % 74 % 

 
Det kunde inte heller ses något signifikant samband mellan utbildningsnivå och prioritering av 
munvård (p=0,84).  
 
Det framkom att 83 % av respondenterna med äldre sjuksköterskeutbildning ansåg att munvård 
var mycket viktig. Av de sjuksköterskorna med magisterutbildning ansåg 69 % att munvården var 
mycket viktig. Totalt sett prioriterade sjuksköterskorna munvård högt. Tjugofyra procent ansåg 
att det var ganska viktigt med munvård och ett fåtal (2 %) var av åsikten att munvård ej var så 
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viktigt. Vid jämförelse mellan ålder och prioritering av munvård var det sjuksköterskorna över 50 
år som prioriterade munvården högst och mycket viktig angavs av 88 %. Det förekom dock inget 
signifikant samband (p=0,11). 
 
 
Sjuksköterskan delaktighet  
 
Fyrtiosju procent var av åsikten att det är ganska viktigt att sjuksköterskan är med och utför 
munvård samt inspekterar munhålan. Att det är mycket viktigt angav 41 % samt att åtgärden inte 
är så viktig förekom hos 12 %. 
 
Ett signifikant samband förekom vad gäller sjuksköterskans delaktighet vid utförande av 
munvård hos intuberade patienter jämfört med övriga patienter (p=0,02). Vid intuberad patient 
delegerades munvården till undersköterskorna i 3 % av fallen. Hos övriga patienter delegerades 
munvård i 14 % av fallen.  
 
 
Hur ofta och när munvård bör utföras  
 
Munvård bör enligt 32 % av sjuksköterskorna utföras en gång per pass. Ett större antal 68 %, var 
av åsikten att munvård skulle utföras flera gånger dagligen. Ingen hade angivit alternativet någon 
gång i veckan. Alla sjuksköterskor ansåg att det alltid eller ofta fanns tid för att utföra munvård. 
 
Sjuksköterskor med 0-4 års yrkeserfarenhet från IVA (n=21) svarade att munvård borde utföras 
under hela vårdtiden (tabell 3). Inom gruppen med 5-10 yrkeserfarenhet var det 16 sjuksköterskor 
samt inom gruppen med mer än 10 års erfarenhet var antalet (n=50). Två sjuksköterskor ansåg att 
patienten först skulle vara cirkulatoriskt och respiratoriskt stabil.  
 
Det förekom inget statistiskt signifikant samband (p=0,17) mellan antal yrkesverksamma år och 
åsikten om i vilket skedde munvården skulle utföras. Flertalet sjuksköterskor ansåg dock att 
munvård borde utföras under hela vårdtiden (n=88). Tolv sjusköterskor ansåg att munvården 
borde utföras då det akuta skedet var överspelat. Ett fåtal (n=2) var av åsikten att munvård borde 
utföras då patienten var cirkulatoriskt och respiratorisk stabil (tabell 3).  
 
Tabell 3: När munvård bör utföras i förhållande till yrkesverksamma år som IVA-sjuksköterska. 
 

Yrkesverksamma år 
som IVA-
sjuksköterska 

Under hela vårdtiden Då det akuta skedet är 
över 

När patienten är 
cirkulatoriskt och 
respiratoriskt stabil 

0-4 år 75 % 18 % 7 % 

5-10 år 100 % 0 % 0 % 

>10 år 88 % 12 % 0 % 

Totalt 86 % 12 % 2 % 



 

11 
 

Kännedom om aktuella rutiner på avdelningen samt tid för utförande 
 
Nittiotre procent av sjuksköterskorna hade vetskap om var aktuella dokument fanns på 
avdelningen. Ett mindre antal (6 %) visste ej var aktuella rutiner fanns att tillgå samt en 
sjuksköterska (1 %) svarade att inga aktuella rutiner fanns. Trettioåtta procent ansåg att det fanns 
tid att utföra munvård enligt gällande rutiner. Femtiofem procent hann ofta med att utföra 
munvård. Ett fåtal (6 %) ansåg att tiden enbart ibland räckte till. 
 
 
Diskussion och samarbete med övriga medarbetare  
 
Ett fåtal sjuksköterskor (n=2) diskuterade aldrig munvården med sina medarbetare när de inte 
själva hade haft möjligheten att deltaga i munvården. Tjugoåtta sjuksköterskor diskuterade ibland 
munvård med sina medarbetare. Flest antal sjuksköterskor (n=49) diskuterade ofta munvården 
och 23 diskuterade alltid munvården med sina medarbetare. Sjuksköterskor som ofta samarbetade 
med tandvårdspersonal var 12 % och de som ibland samarbetade var 59 %. Tjugonio procent av 
sjuksköterskorna samarbetade aldrig med tandvårdspersonal. 
 
 
Dokumentation  
 
Nittiosju procent av sjuksköterskorna angav att de dokumenterade att munvården var utförd på en 
observationskurva. Ett mindre antal sjuksköterskor (16 %) angav att dokumentation även utfördes 
i datajournal. Femton procent angav att dokumentation även utfördes på andra ställen som till 
exempel interna checklistor. 
 
Sextiosju procent av sjuksköterskorna angav att de dokumenterade hur munvården var utförd på 
en observationskurva. Ett mindre antal sjuksköterskor (17 %) angav att dokumentation även 
skedde i datajournal. Nio procent angav att dokumentationen även utfördes på andra ställen som 
till exempel interna checklistor. Det framkom att flera sjuksköterskor dokumenterade i 
datajournal enbart vid avvikelser eller komplikationer tillstött. Antal sjuksköterskor som ansåg att 
dokumentationen är tillräcklig var 71 %. Ett mindre antal (28 %) var av åsikten att omfattningen 
av dokumentationen ej var tillräcklig.  
 
 
DISKUSSION  
 
Metoddiskussion 
 
Enkätfrågorna testades på två IVA-sjuksköterskor innan de distribuerades. Formuleringen i två av 
svarsalternativen på två frågor blev dock missvisande då de avhandlade hur ofta munvård borde 
utföras samt hur ofta sjuksköterskan är med och utför munvård. Svarsalternativen en gång per 
pass och flera gånger dagligen hade angivits vilket kunde misstolkas som likartade 
svarsalternativ. Avseende frågorna om att och hur dokumentation var utförd borde 
svarsalternativet “checklista” varit med för att inte gå miste om information. Flera sjuksköterskor 
nämnde detta på punkten övrigt. Kritik framkom även gällande enkätfrågorna då inte 



 

12 
 

undersköterskor var inkluderade i studien, Detta val baserades dock på vårt syfte vilket var att 
undersöka sjuksköterskornas beskrivning av tillvägagångssätt, delaktighet och dokumentation vid 
utförande av munvård hos patienter inneliggande på IVA. 
 
Enkäterna kodades och transformerades till numerisk form i vald databas. För att öka 
reliabiliteten i studien matades enkätsvaren in i statistikprogrammet av en av författarna för att 
sedan kontrolleras av den andra författaren. Varje enkät gavs ett löpnummer för framtida 
identifikation avseende ursprungssjukhus samt avdelning (Polit & Beck 2012, ss. 392-398). 
 
Enligt Polit och Beck (2012, s. 335) bidrager informationsinsamling via en enkät till att öka 
reliabiliteten genom att bias till andra forskare undviks. För att säkra enkätens kvalitét 
utelämnades även öppna frågor eftersom Polit och Beck (2012, ss. 297- 298) beskriver att öppna 
frågor kan vara svåranalyserade och svårtolkade i relation till andra variabler. Frågor med givna 
svarsalternativ kan vara svårare att konstruera men lättare att administrera och analysera. På fyra 
av de tjugoen enkätfrågorna togs dock svarsalternativet ”övrigt” med. Detta för att 
respondenterna skulle kunna uttrycka faktorer som de ansåg vara av vikt för munvård. 
Reliabiliteten blir större om urvalet är heterogent (Polit & Beck, s. 335). Studiens styrka anses 
vara inklusionskriterierna som var specialistutbildad sjuksköterska inom intensivvård vilket 
motsvarar studiens syfte. Det faktum att dessutom majoriteten av deltagarna (57 %) hade över 10 
års erfarenhet från intensivvård ökar den interna validiteten. Enkätfrågorna utformades efter 
granskning av relevant litteratur som var kvantitativa och kvalitativa studier samt riktlinjer som 
användes på berörda avdelningar. De pilottestades på två intensivvårdssjuksköterskor och 
omformades till viss del efter detta. Den externa validiteten anses därför vara god. Hög validitet 
medför ofta normalt hög reliabilitet (Polit & Beck 2012, s. 336). 
 
Den låga sammanlagda svarsfrekvensen var 60 % och kan ses som en svaghet i studien samt 
medför en låg generaliserbarhet. Det faktum att antalet deltagare var begränsat innebar att 
överförbarheten var låg. Enligt Polit och Beck (2012, s. 311) bör svarsfrekvensen ligga på över 
65 % för att den ska vara representativ för populationen. Däremot kan det relativt höga 
sammanlagda antalet svar (n=103) ge en god bild av hur det ser ut på avdelningarna som 
dessutom genomfördes inom tre olika intensivvårdsområden och nådde ut till en större population 
vilket traditionellt anses ge en större generaliserbarhet (Polit & Beck 2012, s. 180). 
 
Det blev en betydande skillnad i svarsfrekvensen på en avdelning. Orsaken till den högre 
svarsfrekvensen hos de två andra avdelningarna (80 %) berodde troligen på att stor hjälp erhölls 
av utbildningsansvarig sjuksköterska. Dessa avdelningar var även mindre och det var lättare att 
nå ut med information till medarbetarna. Av de sjuksköterskor som deltog i studien hade flertalet 
(56 %) över 10 års erfarenhet från IVA och 39 % av sjuksköterskorna var över 50 år. Detta kan 
ha haft en positiv påverkan på resultatet då dessa sjuksköterskor besitter en gedigen kunskap.  
 
 
Resultatdiskussion  
 
Syftet med studien var att identifiera intensivvårdssjuksköterskans beskrivning av 
tillvägagångssätt, delaktighet samt dokumentation av munvård på patienter inneliggande på IVA. 
Resultatet visar att munvård var en prioriterad omvårdnadsåtgärd på avdelningarna och 
tillvägagångssättet följde till stor del fastställda riktlinjer. Prioritering av munvård kunde inte 
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direkt relateras till ålder på sjuksköterskorna eller yrkesverksamma år på IVA. Sjuksköterskorna 
var mer delaktiga i munvården om patienten var intuberad. Dokumentationen av 
omvårdnadsåtgärden munvård skedde i stor utsträckning på observationskurvor och vid 
komplikationer eller andra avvikelser utfördes dokumentationen i datajournal. 
 
 
Munvård på intensivvårdsavdelningar  
 
Rekommendationer och fastställda riktlinjer för munvård finns utfärdade av Socialstyrelsen 
(2011) och i dessa betonas hur munvård ska utföras generellt och beskriver befintliga riktlinjer. 
Sjuksköterskorna på skribenternas undersökta avdelningar följde de riktlinjer som fanns och 
flertalet verkade mycket kunniga i ämnet. Sammanlagt ansåg 98 % att mekanisk rengöring ingick 
som åtgärd och 100 % använde tandborste. De verktyg som framförallt användes var tandborste, 
tandkräm, muntork, antibakteriellt medel samt saliversättningsmedel.  
 
Detta resultat skilde sig väsentligt från tidigare utförd internationell forskning. Enligt Özveren 
och Özden (2014, ss. 3-5) borstade enbart 21,6 % av deras respondenter tänderna på patienterna. 
Rello et al. (2007, ss. 1068-1069) lyfte även fram att tandborstning utfördes mycket sällan. Enligt 
Alotaibi, Alshayiqi och Ramalingam (2014, s. 922) borstades tänderna på patienterna två gånger 
om dagen av enbart hälften av respondenterna. Türk et al.(2012, ss. 349-350) belyste även att i 
deras studie borstade enbart 34,6 % av sjuksköterskorna patienternas tänder. Berry och 
Davidsson (2006, s. 322) belyste att tandborstning var den effektivaste metoden för att mekaniskt 
avlägsna bakterier i munhålan. Internationell forskning visar även att användandet av muntork för 
mekanisk rengöring i munhålan är vanligt hos intuberade patienter och att på icke intuberade 
patienter användes tandborste och tandkräm mer frekvent (Hanneman & Gusick 2005, ss. 381; 
Binkley, Furr & Carrico 2004 s. 161; Grap, Munro, Ashtiani & Bryant 2003, ss. 115-117).  
 
Munro och Grap (2004, ss. 26-28) belyste vikten av att reducera bakterier i patientens mun för att 
förebygga VAP då sjukdom förändrar bakteriefloran i munnen som blir mer aggressiv. Detta 
lyftes även fram av Liao, Tsai och Chou (2015, ss. 90-94) som beskrev att tandborstning och 
användning av antibakteriellt medel kraftigt reducerade förekomsten av VAP. I detta kan utläsas 
att intuberade patienter erhåller sämre kvalité på munvården och därmed löper större risk för att 
utveckla systemiska sjukdomar. Resultatet i skribenternas studie visade dock att det fanns tydliga 
riktlinjer som följde den senaste evidensbaserade kunskapen om hur munvård ska utföras samt att 
sjuksköterskorna besatt gedigen kunskap i ämnet vilket borde minska risken för VAP.  
 
 
Hållbar utveckling och munvård  
 
Hållbar utveckling innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande och skapa en fungerande 
samhällelig, kulturell och ekonomisk utveckling i balans med jordens ekologiska system 
(Socialstyrelsen 2015). 
 
På de intensivvårdsavdelningar som undersöktes användes tandkräm innehållande fluor vilket är 
ett grundämne som kan vara skadligt i höga doser (Livsmedelsverket 2015). Det förekom även 
användning av antibiotikum mot svampinfektion i mun samt saliversättningsmedel som i vissa 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Ozveren%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25267308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Ozden%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25267308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rello%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rello%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Alotaibi%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25087146
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Alotaibi%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25087146
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Alshayiqi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25087146
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Ramalingam%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25087146
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=T%C3%BCrk%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22845634
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Grap%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12625169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Ashtiani%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12625169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Bryant%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12625169
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fall innehåller olika parabener vilket är ett konserveringsmedel (Läkemedelsverket 2014a; 
Läkemedelsverket 2014b). 
Dagens läkemedelslagstiftning tillåter inte ett nekande av ett godkännande av ett läkemedel av 
miljöskäl. Dokumentation skickas in till Läkemedelsverket om vilken påverkan det kan ha på 
miljön, men oavsett om det skulle innebära en stor miljökatastrof finns ingen juridisk möjlighet 
att avslå ansökan av detta skäl. I Sverige finns väl utvecklat system för att samla in och destruera 
överblivna läkemedel. Dessutom förbränns hushållssoporna i nästan alla kommuner, vilket 
minimerar risken att slängda läkemedel hamnar i naturen. Betydligt svårare är att begränsa 
utsläpp av aktiva substanser via urin, fekalier och saliv. Reningsverken är inte anpassade för att 
rena bort läkemedelsrester, som därför hamnar i vattendrag eller rötslam. Miljömålsberedningen 
som är en parlamentarisk utredning med uppdrag till år 2020, utreder frågan om läkemedels 
miljöpåverkan kopplat till godkännande av läkemedel.  Läkemedelslagstiftningen är en 
gemensam europeisk lagstiftning vilket innebär att ett enskilt land som Sverige inte kan ändra 
den på egen hand. Uppdraget som finns ska även behandla läkemedels påverkan på miljön samt 
ge regeringen förslag till strategier för hur Sverige ska arbeta inom EU och internationellt för en 
giftfri miljö. Det utreds även vilka möjligheter det finns att ta med miljökrav vid godkännande av 
läkemedel utan att det hotar patientsäkerheten, det vill säga hur risk och nytta ska mötas. När det 
kalkyleras avseende biverkningar för patienten måste även biverkningar för miljön kalkyleras. 
Diskussion sker mycket utifrån att samhället kommer att behöva en viss typ av läkemedel. Då 
måste dock även ansvar tas för att säga att den här typen av rening behövs, för reningssystemen i 
dag behöver förbättras. Det är därför av vikt att vårdpersonal får kunskap om läkemedel och 
miljö (Regeringskansliet 2014). Miljöpåverkan skall alltid vägas in i omvårdnadsåtgärder som 
utförs. Många olika potentiella läkemedel hanteras inom intensivvården och ett stort ansvar 
föreligger vad gäller att minska påverkan på miljön i största möjliga mån.  
 
 
Prioritet och ansvar avseende munvård 
 
De sjuksköterskor som hade arbetat mindre än fyra år på IVA utförde munvård i ett senare skede 
jämfört med sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet. Sjuksköterskorna ansåg dock generellt 
detta vara en prioriterad omvårdnadsåtgärd. Sjuttiofyra procent var av åsikten att munvård som 
omvårdnadsåtgärd var mycket viktig och 86 % ansåg att detta även skulle utföras i det akuta 
skedet för att undvika allvarliga systemiska sjukdomar. Alla sjuksköterskor ansåg att munvård 
skulle utföras minst en gång per pass eller oftare vilket stämmer väl överens med tidigare 
forskning. Rello et al. (2007, ss. 1068-1069) belyser att 88 % av respondenterna i deras studie 
prioriterade munvård högt. Detta var även en högt prioriterad åtgärd när Goss, Coty och Myers 
(2011, ss. 187-190) tillfrågade sina respondenter.  Enligt Lin et al. (2011, ss. 3205-3206) var 
munvård dock en lågt rankad omvårdnadsåtgärd vilket troligen berodde på det akuta skedet som 
patienterna befann sig i när de var inlagda på IVA. Munvård ansågs här inte öka överlevnaden i 
det akuta skedet. Samstämmiga resultat framkom hos Grap et al. (2003, ss. 115-117) vars 
respondenter ej heller prioriterade omvårdnadsåtgärden munvård. Javadinia et al. (2014, ss. 1-2) 
lyfter dock fram att munvård borde vara en högt prioriterad omvårdnadsåtgärd då en icke 
evidensbaserad munvård ökar riskerna för VAP med förlängd vårdtid samt ökade kostnader som 
följd. Det var positivt att sjuksköterskorna prioriterade munvård högt i skribenternas studie och 
om det utförs enligt gällande rekommendationer och enligt evidensbaserad forskning kan 
systemiska sjukdomar förebyggas. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rello%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384927
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Enligt Riksföreningen för anestesi och intensivvård (2012) är det sjuksköterskans arbete att leda 
och ansvara för omvårdnaden. Munvård är därmed också en omvårdnadsåtgärd som 
sjuksköterskan ansvarar för. På de intensivvårdsavdelningar som undertecknade undersökte 
visade det sig att undersköterskorna hade ett stort eget ansvar vad gällde denna 
omvårdnadsåtgärd. En sjuksköterska avböjde av detta skäl att svara på enkätfrågorna då åsikten 
förelåg att munvård inte delegerades till undersköterskan. Hen hade utbildning samt ansvar för 
munvården och kunde göra en bedömning, utföra åtgärder, utvärdera och dokumentera dessa. 
Undertecknade delar åsikten att undersköterskorna innehar stor kompetens inom detta område, 
dock som ovan nämnts ingår det i sjuksköterskan arbete att leda och ansvara för omvårdnaden. 
Flertalet sjuksköterskor, 47 % ansåg att det var ganska viktigt att deltaga i utförandet av munvård. 
Ett mindre antal, 41 % var av åsikten att det var mycket viktigt. Hos intuberade patienter var 32 
% av sjuksköterskorna alltid med och 39 % var ofta med samt 26 % av sjuksköterskorna var med 
ibland. Enligt Goss, Coty och Myers (2011, ss. 187-190) blev munvård mer frekvent utförd på 
intuberade patienter. När sjuksköterskorna inte hade möjlighet att vara med och utföra 
munvården diskuterade nära hälften av dem omvårdnadsåtgärden med övriga medarbetare. 
Självklart fanns inte alltid möjligheten att vara med men det är av stor vikt att munvården 
diskuteras så eventuella avvikelser eller komplikationer uppmärksammas. Rello et al. (2007, ss. 
1068-1069) beskrev att deras respondenter ansåg att det var sjuksköterskan som borde vara 
ansvarig för munvården. Ett fåtal ansåg att det var en tandhygienist som skulle bära ansvaret. I 
vår studie framkom att samarbete med tandvårdspersonal förekom ibland eller ofta enligt 71 % av 
sjuksköterskorna. Att de oftare var delaktiga vad gäller intuberade patienter kan ha berott på att 
byte av tubens läge skedde i samband med munvård. Det krävdes då minst två personer och 
kunde vara en mer komplex omvårdnadshandling som krävde samarbete. 
 
 
Rutiner och dokumentation  
 
Resultatet visade att 93 % av sjuksköterskorna visste om att det fanns rutiner för munvård. 
Orsaken är troligen att det på avdelningarna gavs tydlig information till vårdpersonalen samt att 
adekvata rutiner fanns tillgängliga. Tidigare forskning inom intensivvården lyfter fram att det är 
av största vikt med bra rutiner. Özveren och Özden (2014, ss. 3-5) tar upp vikten av riktlinjer 
samt protokoll för utförandet och på de sjukhus där det förekom fastställda protokoll blev 
munvården oftare och mer adekvat utförd. Det var även av betydelse att rutinerna uppdaterades 
och följde den senaste evidensbaserade forskningen. Fortsättningsvis beskrev Goss, Coty och 
Myers (2011, ss. 187-190) att evidensbaserad munvård sällan utfördes i deras studie. Enligt Türk 
et al. (2012, ss. 349-350) framkom att det att det saknades evidensbaserade riktlinjer där deras 
studie var utförd. Däremot tyckte sjuksköterskorna att det fanns tillräckligt med tid för att utföra 
munvård. I skribenternas studie framkom att 93 % ansåg att det ofta eller alltid fanns tid att följa 
rutinerna. 
 
Övervägande delen av dokumentationen utfördes på observationskurvor. Vid avvikelser eller 
komplikationer skrevs status i datajournal. I flera svar framkom att det inte fanns något bra ställe 
att dokumentera hur munvården var utförd. Här hade en checklista kunnat vara till hjälp för att 
inte missa väsentliga delar. Ett flertal sjuksköterskor uppgav att de använde sig av detta vid 
utförande av munvård. Goss, Coty och Myers (2011) granskade patienters observationskurvor 
och beskriver att dokumentationen vad gäller munvård var utförd på dessa i 89 % av fallen. 
Enligt Grap et al. (2003, ss. 115-117) förekom bristande dokumentation vad gäller munvård. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rello%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17384927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Ozveren%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25267308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Ozden%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25267308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=T%C3%BCrk%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22845634
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Sjuksköterskorna svarade att de utförde munvård betydligt oftare än vad som fanns 
dokumenterat. Respondenterna i undertecknades studie ansåg att dokumentationen var 
otillräcklig i 28 % av fallen. Detta är något som behöver lyftas och diskuteras vidare för att få 
fram ett bra sätt att dokumentera munvård utan att öka mängden papper. Möjligen skulle en kort 
checklista kunna vara med på baksidan av observationskurvan där det inte bara anges att 
munvård är utförd utan även när och hur den är utförd. 
 
 
Konsekvenser av god munvård 
 
God munvård innebär minskat onödigt lidande och kan dessutom ge ett ökat välbefinnande i form 
av ”relief”, ”ease” och ”transcendence” (Kolcaba & Wilson 2002, ss.103-106). Adekvat utförd 
munvård leder även till att risken för allvarliga livshotande sjukdomar som till exempel VAP kan 
undvikas vilket belyses av Khezri, Zeydi, Firouzian, Mahmoodi, Kiabi och Moghaddasifar (2014, 
s. 13). VAP är den vanligaste nosokomiala infektionen hos respiratorbehandlade patienter och de 
rapporterar en förekomst av VAP på mellan 10-20 %. Detta orsakar ökad antibiotikabehandling, 
förlängd intensivvård och ökade sjukvårdskostnader samt ökad risk för mortalitet. Liknande 
resultat presenteras av Powers (2006, ss. 48D-48E) som beskriver att ej adekvat utförd munvård 
leder till komplikationer med ökade vårdtider samt ökade vårdkostnader som följd. 
 
 
Slutsatser  
 
Många av de riskfaktorerna som är associerade med systemiska sjukdomar kan förebyggas med 
hjälp av preventiva munvårdsåtgärder. Munvård var en prioriterad omvårdnadsåtgärd och 
tillvägagångssättet följde till stor del fastställda riktlinjer. Sjuksköterskorna var mer delaktiga i 
munvården om patienten var intuberad då detta ansågs vara en mer komplex omvårdnadsåtgärd 
som krävde samarbete. Dokumentationen av munvård skedde i stor utsträckning på 
observationskurvor. 
 
 
Kliniska implikationer 
 
Denna studie kan förhoppningsvis innebära ett steg i utvecklingen och få fram en arbetsmodell 
för intensivvårdssjuksköterskan som innebär att bland annat dokumentationen kan underlättas 
och göras säkrare. Ett alternativ kan vara ett tillägg på observationskurvan i form av en checklista 
där möjligheten ges att dokumentera hur munvården utförts och ej enbart att åtgärden är utförd. 
Detta skulle kunna innebära ökad patientsäkerhet med minskad risk för allvarliga systemiska 
sjukdomar samt skulle dessutom kunna ge ett ökat välbefinnande samt onödigt lidande för 
patienten. Det kan även innebära en begränsning och optimering vad gäller användning av till 
exempel antibakteriella munsköljningsmedel samt saliversättningsmedel. Således erhålles en 
ökad hållbar utveckling ur miljösynpunkt.  
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Framtida forskning 
 
Förslag till framtida forskning kan vara att undersöka munvård generellt och inkludera 
sjuksköterskor och undersköterkor samt läkare och tandvårdspersonal. Detta kan ge en ökad 
förståelse för andra yrkesgrupper och bidraga till ökat samarbete. Även studier ur 
patientperspektiv kan ge en djupare förståelse och kunskap om hur patienterna upplever munvård 
samt hur de upplever delaktighet och medbestämmande i vårdsituationen. Således erhålles även 
här en djupare insikt i ämnet som är av vikt då tidigare utförd forskning belyser att munvård bör 
prioriteras som omvårdnadsåtgärd inom intensivvården.  
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samt att denne arbetar på en intensivvårdsavdelning. Ingen obehörig har tillgång till 
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av Högskolan i Borås. 
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IVA. Vi kommer att göra en studie med hjälp av bifogad enkät. Tanken är att kunna bidra till en 
förbättrad vård med patientsäkerhet i fokus. Vi ber nu om er medverkan för att kunna utföra 
studien. 
  
Deltagandet är förstås frivilligt men vi vore tacksamma om ni ägnar en stund av er tid för att 
svara på frågorna vilket tar några minuter. Era svar behandlas anonymt och kommer sedan att 
ligga till grund för vår magisteruppsats. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Susanne Holmgrene 
E-post: susanne.holmgrene@live.se 
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Enkätundersökning om sjuksköterskans tillvägagångssätt och dokumentation samt 
delatighet vad gäller munvård hos patienter som är inneliggande på IVA 
  
1. Kön 
  
a. Kvinna 
b. Man 
 
 
2. Ålder 
  
a. 20-30 år 
b. 31-40 år 
c. 41-50 år 
d. Över 50 år 
 
 
3. Antal yrkesverksamma år som sjuksköterska. 
  
a. 0-4 år 
b. 5-10 år 
c. Över 10 år 
 
 
4. Antal yrkesverksamma år på intensivvårdsavdelning som sjuksköterska. 
 
a. 0-4 år 
b. 5-10 år 
c. Över 10 år 
 
 
5. Är du specialistutbildad sjuksköterska? 
  
a. Ja, inom vilken specialitet/specialiteter ________________________________________ 
b. Nej 
 
 
6. Utbildningsnivå (Ange den högsta nivå du har.) 
 
a. Äldre sjuksköterskeutbildning 
b. Kandidatexamen 
c. Magisterexamen 
d. Masterexamen 
e. Doktorsexamen 
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7. Hur stor vikt lägger du vid munvård hos dina patienter? 
 
a. Inte viktigt 
b. Ganska viktigt 
c. Mycket viktigt 
 
 
8. I vilket skede av vistelsen på IVA anser du att munvård skall utföras? 
 
a. Under hela vårdtiden 
b. Då det akuta skedet är över, men dock är patienten fortsatt instabil 
c. Då patienten är cirkulatoriskt och respiratoriskt stabil 
 
 
9. Vad ingår i munvård enligt dig? Flera alternativ kan anges. 
 
a. Inspektion av munhåla 
b. Mekanisk rengöring 
c. Fuktning av slemhinna och läppar 
d. Inspektion av tänder och tandkött 
e. Sugning av munhåla och svalg 
f. Övrigt, vad? _____________________________________________________________ 
 
 
10. Vilka verktyg använder du när du utför munvård? Flera alternativ kan anges. 
 
a. Tandborste 
b. Tandtråd 
c. Tandstickor 
d. Muntork/kompresser eller liknande 
e. Tandkräm 
f. Antibakteriellt medel som till exempel klorhexidin 
g. Övrigt, vad? ______________________________________________________________ 
 
 
11. Känner du till var de aktuella rutinerna för munvård finns på din avdelning? 
 
a. Ja 
b. Nej 
c. Det finns inga 
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12. Upplever du att det finns tid att utföra munvård enligt gällande rutiner? 
 
a. Alltid 
b. Ofta 
c. Ibland 
d. Aldrig 
e. Det finns inga rutiner 
 
 
13. Hur ofta anser du att munvård skall utföras på patienten? 
 
a. Flera gånger dagligen 
b. En gång per pass 
c. Någon gång i veckan 
 
 
14. Hur ofta är du med och utför munvård på patienten? 
 
a. Flera gånger dagligen 
b. En gång per pass 
c. Någon gång i veckan 
d. Delegeras alltid till undersköterska 
 
 
15. Hur viktigt tycker du att det är att sjuksköterskan är med och utför munvård och/eller 
inspekterar munhålan? 
 
a. Ej viktigt 
b. Ganska viktigt 
c. Mycket viktigt 
 
 
16. Är du som sjuksköterska mer involverad vad gäller munvård på intuberade patienter? 
 
a. Alltid 
b. Ofta 
c. Ibland 
d. Aldrig 
 
 
17. Om du själv inte har haft möjlighet att vara direkt involverad i patientens munvård. 
Hur ofta diskuterar du då dennes munstatus med övrig personal som du samarbetar med? 
 
a. Alltid 
b. Ofta 
c. Ibland 
d. Aldrig 
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18. Förekommer på er avdelning samarbete med andra personalkategorier som till exempel 
tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska? 
 
a. Ofta 
b. Ibland 
c. Aldrig 
 
 
19. Var sker dokumentation att munvård är utförd? 
 
a. Datajournal 
b. Observationskurva 
c. Övrigt, i så fall var? ________________________________________________________ 
d. Dokumenteras ej 
 
 
20. Var sker dokumentation om hur munvård är utförd? 
 
a. Datajournal 
b. Observationskurva 
c. Övrigt, i så fall var? ________________________________________________________ 
d. Dokumenteras ej 
 
 
21. Tycker du att dokumentationen är tillräcklig? 
 
a. Ja 
b. Nej 
 
 
Tack för din medverkan. 
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