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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie var att göra en sammanställning av evidens för munvård 
som intervention vid förebyggande av luftvägsinfektioner hos äldre personer som 
har stor risk att drabbas av luftvägsinfektioner och som vårdas på sjukhus, 
äldreboenden eller inom hemsjukvård. Detta är en evidensstudie baserad på åtta 
veteskapliga artiklar. Resultatet visar att munvård kan reducera tungplack- och 
tandplackindex och antal bakterier i saliven som kan leda till pneumoni genom 
aspiration till nedre luftvägar. Personer med dåligt plackindex som inte får 
professionell munvård, har betydligt fler antal febrila dagar och fall av pneumoni 
än de som får professionell munvård. En kombination av god och professionell 
munvård kan reducera uppkomsten av pneumoni genom att den förbättrar 
hostreflexernas känslighet eftersom en försämrad sådan är en känd riskfaktor för 
utveckling av pneumoni. Bättre samarbete mellan olika yrkeskategorier inom 
hälso- och sjukvård behövs för att kunna tillgodose och upprätthålla en god 
munvård hos äldre patienter. Mer forskning behövs om sjukvårdspersonalens 
kunskaper och attityder samt dess betydelse för utförandet av munvård. 
 
Nyckelord: Evidens, munvård, pneumoni, äldre 
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Munhälsa speglar tydligt individers livskvalitet. God munvård ökar och förbättrar den 

generella hälsan, det sociala tillfredställandet, självkänslan och livskvaliteten (Fiske et.al., 

2000).  

 

Det finns en rad olika förändringar som normalt sker i munhålan med stigande ålder. 

Tänderna får en ökad inlagring av mineraler, emaljytan blir hårdare och därigenom skörare, 

vilket bidrar till att slitaget på tänderna ökar.  Det bildas också lättare sår i munnen eftersom 

slemhinnorna blir skörare. Trots detta försämras inte läkningen av såren, däremot kan dålig 

munhygien orsaka infektioner i sår. Tandköttet omsluter inte tänderna på samma sätt som 

tidigare. Detta kan bidra till att tandhalsarna blottas, och dessa är mycket känsliga eftersom de 

inte har emaljyta. Även salivutsöndringen minskar med åren och i torra slemhinnor är det 

lättare för bakterier att gro och tänderna skyddas inte heller på samma sätt som om 

salivationen fungerar fullständigt (Wikström och Fernvall, 2004).  I takt med åldrandet 

minskar aktiviteten i de centrala nervreflexerna. Detta påverkar en del av muskulaturens 

funktion i svalget vilket leder till att host- och sväljningsreflexerna försämras. Detta är 

huvudorsaken till att äldre personer har större risk för att drabbas av pneumonier (Sarin et.al., 

2008). De icke viljestyrda hostreflexerna minskar dock inte med åldern, men kan försämras av 

andra orsaker t.ex. parkinsonssjukdom och stroke. Försämring av dessa hostreflexer är en 

känd riskfaktor för aspirationspneumoni. Schleder (2003) identifierar några riskfaktorer som 

kan relateras till utveckling av pneumoni. Dessa är nedsatt immunförsvar, malnutrition, om 

patienten är sängliggande och kolonisation av bakterier i munhålan.  

 

Skyddande funktioner hos friska äldre är fungerande hostreflexer, aktiv ciliär transport och 

normalt fungerande immunförsvar. Om någon av dessa skyddande mekanismer försämras blir 

risken att drabbas av aspirationspneumoni överhängande (Sarin, Balasubramaniam, Corcoran, 

Laudenbach och Stoopler, 2008). Prevention av pneumoni är en av de viktigaste delarna i 

omvårdnadsarbetet och prioriteras högt idag enligt Loeb, Becker, Eady och Walker-Dilks 

(2003). Dålig munhälsa har under lång tid misstänkts vara en källa till att mikroorganismer 

som orsakar luftvägsinfektioner frodas.  Pneumoni orsakad av aspiration betraktas som den 

vanligaste orsaken till morbiditet och mortalitet för äldre personer som vårdas på sjukhus och 

äldreboenden.  Pneumoni förlänger vårdtider och ökar behov av antibiotika vilket innebär 

ökade kostnader. Antibiotika i sin tur bidrar till att multiresistenta bakterier ökar vilket är ett 

allvarligt problem inom vården (Terpenning, 2005). Pneumoni är ett av de största 

hälsoproblemen speciellt för äldre personer. 
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I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det att sjuksköterskors primära ansvar är att ge god 

vård men även att tillsammans med samhället ansvara för att omvårdnadsinterventioner sätts 

in och tillgodoser speciellt svaga befolkningsgruppers hälsa och socialt välbefinnande (Fiske, 

Griffiths, Jamieson och Manger, 2000). 

 

Omvårdnad betraktas som ett generellt förhållningssätt, ett ansvar som omfattar alla 

omvårdnadsaktiviteter. Den vilar på moraliska och professionella bedömningar och 

bemötande. Omvårdnad skall bidra till en upplevelse av välbefinnande hos patienter och 

sjuksköterskor skall hjälpa patienter genom att minska deras lidande och främja deras 

livsmod. Detta är möjligt om sjuksköterskor ser och förstår patienters möjligheter, 

begränsningar samt livshistoria. Då kan de hjälpa patienter att klara sin egenvård och förbättra 

sina funktioner samt hjälpa dem att återvinna sitt oberoende (Socialstyrelsen, 2005b). 

 

Omvårdnad innebär att sjuksköterskan skall se patienten som en unik människa med unika 

behov, se tillgängliga resurser, samordna, planera och genomföra omvårdnadsinterventioner. 

Evidensbaserad omvårdnad innebär en strävan för sjuksköterskor att ge patienter bästa 

möjliga vård på ett säkert sätt.  Genom tillämpning av ny forskning kan sjuksköterskor lättare 

välja testade och kostnadseffektiva omvårdnadsåtgärder. Evidensbaserad vård innebär att 

sjuksköterskor analyserar varje patients unika vårdsituation för att med ledning av evidens 

välja den åtgärd som kommer att göra mest nytta och minst skada för patienten (Bahtsevani, 

Willman, Rohlin och Levi, 2006). För att kunna ge god vård till en människa krävs förståelse 

av dennes livssituation i helhet och den förståelsen får sjuksköterskan genom att aktivt lyssna 

och ta del av det personen berättar. Omvårdnad är en handling som binder samman 

sjuksköterskan och patienten och genom omvårdnad visar man omtanke. Omsorgen skall vara 

äkta vilket innebär att sjuksköterskan skall acceptera patientens förståelse av omvärlden och 

utifrån den finna vad som är bäst för patienten (Chi Chiu, 2004).  

 

Enligt Løgstrup finns det ett etiskt krav i varje möte mellan människor. Kravet är tyst vilket 

innebär att det är upp till personen själv att bedöma vad som är bäst för den andra och 

bedömningen måste var osjälvvisk för att inte orsaka lidande. Därför kräver omsorgen i första 

hand en relation, ett förhållande mellan två personer där en tar hand om den andra.  Normalt 

möter vi som människor varandra med naturlig tillit och tilliten är en grundpelare för att 

relationen skall bli bra (Løgstrup, 1994, s. 50, 75). 
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En svensk studie av Andersson (2004), visar att munvård är ett förbisett område inom 

omvårdnaden av patienter och bedömning av munhälsa sker sällan. Vårdpersonal har ofta 

bristfälliga kunskaper i ämnet vilket medför att de är osäkra på vad de ska observera och vilka 

åtgärder som bör vidtas. I sjuksköterskans omvårdnadsansvar ingår att utvärdera läpparnas, 

munslemhinnans, tungans, tandköttets och tändernas tillstånd samt att ge grundläggande 

munvård som består av tandborstning, tungskrapning och munsköljning samt  

patientundervisning om hur munvården skall utföras (Oestreicher, 2008).  

Varför munvården är ett förbisett område inom omvårdnaden beror på olika faktorer. Enligt 

Sjögren, Nilsson, Forsell, Johansson och Hoogstraate (2008), finns det både patient-, 

personal- och arbetsmiljörelaterade orsaker. Hos patienter kan till exempel nedsatt 

uppfattningsförmåga och oförmåga att uttrycka sina behov vara orsaker till att munvård 

försummas. Hög arbetsbelastning på sjukhus, äldreboenden och inom hemsjukvård kan leda 

till att personal försummar munvård och istället prioriterar andra interventioner. Patienter får 

ofta dålig munvård eftersom det betraktas som svårt för personal att ge bra och tillräcklig nivå 

av munvård och personal har svårt att utföra den professionellt. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att söka evidens för om munvård som intervention 

minskar luftvägsinfektioner hos äldre personer samt personer med ökad risk för att drabbas 

av luftvägsinfektioner som vårdas på sjukhus, äldreboenden eller inom hemsjukvård.  

 

 
 

Metod 
 

Evidensbaserad vård innebär både ett förhållningssätt och en process. Att arbeta 

evisensbaserat innebär att hålla sig uppdaterad genom att ta reda på och tillämpa ny kunskap 

och forskning för att kunna garantera patienter den bästa möjliga vård (Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani, 2006). Denna studie är strukturerad utifrån Goodmans sju steg vilka är: 1. 

Precisera problemet för utvärdering, 2. Precisera studiernas inklussions- och 

exklusionskriterier, 3. Formulera en plan för litteratursökning, 4. Genomför 

litteratursökningen samt samla in de studier som möter inklussionskriterierna, 5. Tolka 

bevisen från de individuella studierna, 6. Sammanställ bevisen 7. Formulera 
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rekommendationer baserade på bevisens kvalitet. (Willman et.al. 2006, s. 51). Vi gjorde först 

en pilotsökning i databaserna för att se ifall det fanns tillräckligt med studier gjorda i ämnet 

och för att lättare kunna hitta användbara sökord. Därefter följde vi de sex första av 

Goodmans sju steg.  

 
Frågeformulering 

Frågeställningen placerades in i Flemmings tabell för att göra den strukturerad (Willman et.al. 

2006, s. 57). Frågeställningen är: ”Finns det evidens för att munvård som intervention har  

effekt för prevention av luftvägsinfektioner hos äldre och personer med ökad risk att drabbas 

av pneumoni, som vårdas på sjukhus, äldreboenden eller inom hemsjukvård?” 

 

Tabell 1. Flemmings tabell 

 
Population Intervention Resultat 

Äldre och hög-risk 

personer som vårdas på 

sjukhus, äldreboenden 

eller inom hemsjukvård 

Munvård som innebär 

tandborstning, 

tungskrapning och 

munsköljning. 

Förebygga 

luftvägsinfektioner och 

minska förekomsten av 

pneumoni. 

 
 

 

 

 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier valde vi ut för att avgränsa vår litteratursökning och finna 

artiklar som motsvarar syftet. 

 

Inklussionskriterierna är personer 65 år och äldre, som vårdas på sjukhus, äldreboenden eller 

inom hemsjukvård, mer specifikt patienter med ökad risk för att drabbas av 

luftvägsinfektioner, pneumoni, t.ex. personer med cerebrovaskulära sjukdomar, stroke, 

demens, personer med hög ålder och personer som behöver hjälp med ADL. Studierna som 

ingår i resultatet skall handla om effekten av munvård vilket kan vara effekten av 

tandborstning, tungskrapning samt munsköljning. 

Exklusionskriterier är trakeostomerade eller intuberade personer som vårdas på 

intensivvårdsavdelningar.  
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Litteratursökning 

Litteratursökningen planerades och genomfördes i följande referensdatabaser; Medline, 

PubMed och CINHAL. Sökningen resulterade i totalt 221 träffar varav vi först läst rubrikerna 

på samtliga träffar, därefter abstrakten. Av dessa studier har 7 stycken valts ut. Resten 

exkluderades beroende på att de antingen var litteraturöversikter, inte uppfyllde våra 

inklusionskriterier, att de var sammanställningar av abstrakt eller medicinska studier. 

Frisökning har gjorts utifrån referenslistor från funna artiklar varav en studie valt ut. De 

sökord/MeSH termer som använts både var för sig och i kombination med varandra för att på 

ett systematiskt sätt, hitta relevanta artiklar är följande: Professional, oral health, pneumonia, 

mortality, oral hygiene, oral care, cough reflex, preventing, long-stay, correlation, dental 

plaque och pharyngeal microflora.  

 

En översikt av litteratursökning i referensdatabaser presenteras i tabell 2 (Bilaga 1). 

 

Kvalitetsbedömning 

Vi har valt att använda oss av kontrollerade studier och observationsstudier. Med 

kontrollerade studier menas RCT-studier och CCT-studier. Med observationsstudier menas 

kohortstudier, fall-kontrollstudier och tvärsnittsundersökningar Willman et.al., 2006, s. 85-

86). 

 

Innan resultatet sammanställdes granskades studierna utifrån de formulär för granskning av 

kvalitet som finns i Willman et.al. (2006, s. 154-155). Vi har använt oss av poängsystem för 

att lättare kunna jämföra studiernas kvalitet vilket innebär att varje delfråga i 

granskningsprotokollet som ger ett positivt svar för kvalitén ges 1 poäng. 0 poäng ges om 

negativt svar fås. Därefter räknade vi om poängsumman för studierna till procent. Efter detta 

kan vi gradera kvalitén på studierna, och de studier som inte uppfyller grad 3 exkluderas, se 

tabell 5. 

 

 

Grad 1 = 80-100% 

Grad 2 = 70-79 % 

Grad 3=  60-69 % 

(Willman et.al. 2006, s. 96).  
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Bedömning av bevisvärde och evidensstyrka 

I denna studie har artiklarna även granskats vad gäller bevisvärde och evidensstyrka. 

Bevisvärdet utgör underlag för bedömningen av denna studies evidensstyrka. Studierna 

indelas i olika grader av bevisvärde; högt, medlhögt och lågt. Studier som har låg 

evidensstyrka har exkluderats i denna studie. En av studierna har exkluderats på grund av att 

populationsgrupperna inte var jämställda med varandra. Den ena gruppen hade många 

riskfaktorer för pneumoni medan den andra gruppen bara hade någon enstaka riskfaktor. Detta 

bidrog till att resultatet inte blev tillförlitligt. Den andra studien som exkluderats beror på att 

två interventioner har undersökts samtidigt på samma population, professionell munvård och 

daglig munvård. Forskarna har dragit slutsatser som vi inte anser är tillförlitliga därför att det 

inte går att skilja på vilken åtgärd som gett bäst effekt.  

 

 

Tabell 3. Gradering av bevisvärde (Britton, 2000). 

Gradering av bevisvärde Kriterier 

Högt Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och 

 analyserad. Kan vara en stor, randomiserad kontrollerad 

 studie (RCT) när det gäller utvärdering av behandlingsform. 

 För övriga områden: Uppfyller väl på förhand uppställda 

 kriterier. 

  

Medelhögt Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller  

 från andra geografiska områden, matchande grupper eller  

 liknande. För övriga områden: Uppfyller delvis på förhand  

 uppställda kriterier. 
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Tabell 3. Gradering av bevisvärde (Britton, 2000). 

 

Lågt Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t.ex. Studier med 

 selekterade kontroller, retrospektiv jämförelse mellan 

 grupper som fått respektive inte fått en viss behandling, 

 stora bortfall eller andra osäkerheter. För övriga områden: 

 Uppfyller dåligt på förhand uppställda kriterier. 

    

 

Tabell 4. Bedömning av evidensstyrka för slutsatser (Britton, 2000). 

Evidensstyrka 1                                   Evidensstyrka 2                          Evidensstyrka3 

Starkt vetenskapligt underlag.     Måttligt starkt vetenskapligt En studie  

Minst två oberoende studier        underlag. En studie med högt         med högt bevisvärde 

med högt bevisvärde.                   bevisvärde och minst två               eller två studier med 

Eller en god systematisk              studier måttligt bevisvärde.            Måttligt bevisvärde. 

översikt med högt bevisvärde.                
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Tabell 5. Översikt över studier som ingår i resultatet (n=8) 

Författare  Typ av studie  Deltagare  Datainsamling  Dataanalys  Huvudfynd  Kvalitet
Abe et.al. (2006)   
Japan 

Klinisk prospektiv 
studie/Kohort 
studie 

145 personer, 65 år 
och äldre från 
äldreboende. En 
populationsgrupp 

Dubbelblint urval 
Follow‐up‐survey 

Bakterieanalys 
Statistiskanalys 

Positiv relation mellan bakterier 
från plack i saliven antal febrila 
dagar utveckling av pneumoni och  
munstatus 

Hög 

Abe et.al. (2008)   
Japan 

Klinisk prospektiv 
studie/Kohort 
studie 

71 personer, 65 år och 
äldre från 
äldreboende. En 
populationsgrupp 

Dubbelblint urval 
Follow‐up‐survey 

Kappatest 
Bakterieanalys 
Statistiskanalys 

Det finns relation mellan beläggning 
på tungan,och antal 
mikroorganismer i saliven och 
utveckling av pneumoni. 

Hög 

Abe et.al. (2002)   
Japan 

Randomiserad 
studie 

141 personer från 
äldre‐boenden. 
Interven‐tionsgrupp 
och kon‐trollgrupp. 

Temperatur‐
mätning 

Bakterieanalys  Antal febrila dagar, fall av 
pneumoni och antal 
mikroorganismer i munhålan var 
betydligt lägre hos 
interventionsgruppen. 

Hög 

Adachi et.al. 
(2007)           
Japan 

Klinisk prospektiv 
studie/Kohort 
studie 

71 personer från två 
äldreboenden. 
Kontroll och interven‐
tionsgrupp. 

      Personer som fick professio‐nell 
munvård hade lägre antal febrila 
dagar och fall av pneumoni samt 
lägre antal respiratoriskt patogena 
bakterier i munhålan. 

Hög 

Ishikawa et.al. 
(2008)             
Japan 

Klinisk studie  202 personer från tre 
äldreboenden. Tre 
varierande interven‐
tionsgrupper. 

Utvärdering av 
daglig munvård 

Bakterieanalys 
Statistiskanalys 

Professionell munvård reducerar 
antalet mikro‐organismer i 
munhålan redan efter en veckas 
behandling. 

Hög 

Tamaki et.al. 
(2008)         
Japan 

Klinisk prospektiv 
studie/Kohort 
studie 

39 personer från 
äldreboende. Två 
interventionsgrupper 
samt en kontrollgrupp 

Utvärdering av 
daglig munvård 
och tungplack 

Bakterieanalys  Professionell munvård förbättrar 
tandytornas status, tandköttets 
status och minskar tungplack samt 
reducerar pneumoni. 

Medel‐
hög 

Watando et.al. 
(2004)          
Japan 

Randomiserad 
studie 

60 personer från 
äldre‐boenden.  

Mätning av host‐
reflex 

Bakterieanalys 
Statistiskanalys 

Hostreflexernas känslighet var 
betydligt ökad hos inter‐
ventionsgruppen. 

Hög 

Yoneyama et.al. 
(2002)           
Japan 

Randomiserad 
studie 

417 personer från 11 
äldreboenden, inter‐
ventions och kontroll‐
grupp. 

Lungröntgen 
tempmätning 
Follow‐up‐survey 

   Fall av pneumoni, febrila dagar och 
dödlighet från pneumoni 
reducerades betydligt hos 
interventionsgruppen. 

Hög 
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Resultat 
Resultatet i denna studie grundar sig på 8 studier som alla påvisar att kolonisation av 

respiratoriskt patogena mikroorganismer i munhåla och svalg leder till ökad risk för 

pneumoni. Evidensstyrkan för våra påståenden grundar sig på de studier som presenteras i 

tabell 6.  

 

Tabell 6. Bevisvärde, kvalitet och evidensstyrka. 

Påstående  Evidensstyrka  Referenser  Kvalitet  Bevisvärde 
Munvård kan  1  Abe et.al. (2006)  Hög  Högt 
reducera    Abe et.al. (2008)  Hög  Högt 
tandplack‐         
och tungplack‐         
index samt         
kolonisation av         
respiratoriskt         
patogena          
bakterier i saliven         
         
Professionell  1  Adachi et.al.(2002)  Hög  Högt 
munvård reducerar    Adachi et.al.(2007)  Hög  Högt 
antalet luftvägs‐    Ishikawa et.al. (2008)  Hög  Högt 
infektioner    Tamaki et.al. (2007)  Medelhög Medelhögt 
         

Daglig munvård kan  1 
Yoneyama et.al. 
(2002)  Hög  Högt 

reducera uppkomsten    Watando et.al. (2004)  Hög  Högt 
av pneumoni             
 

Munvård kan reducera tandplack, tungplack och kolonisation av respiratoriskt 

patogena bakterier i saliven  

Evidensstyrkan för påståendet att det finns relation mellan tungplack- och tandplackindex och 

antal bakterier i saliven är grad 1. Två artiklar med högt bevisvärde stärker detta påstående. 

Värderingen grundar sig på att studierna är väl genomförda och kvaliten har utvärderats som 

hög. 

 

Abe, Ishihara, Adachi och Okuda (2006), har i sin studie studerat relationen mellan 

tandplackindex (DPI), tungplackindex (TPI) och totalt antal bakterier i saliven hos totalt 145 

personer. Hos personer med permanenta tänder utvärderades både tung- och tandplack och hos 

de som hade tandproteser utvärderades endast tungplackindex. Resultatet visar att personer 
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med permanenta tänder som hade plack på mer än halva tändernas yta hade betydligt högre 

kolonisation av bakterier än de personer som hade tandplack på mindre än halva tändernas yta, 

eller de som helt saknade plack (p < 0.01, p < 0.05). Studien visar också att personer med 

plack på mindre än halva tändernas yta hade betydligt mer bakterier i saliven än de som inte 

hade plack. Hos personer med tungplack var antalet bakterier i saliven högre än hos de som 

inte hade tungplack (p < 0.05). Ökning av tandplack leder till att C.Albicans och P. 

Aeruginosa bakterier ökar i antal. Antalet febrila dagar och fall av pneumoni var betydligt 

högre hos personer med tandplack som rankats till gruppen med dålig munvård (p=0.0012). 

Hos personer med permanenta tänder som fick bristande skötsel av tungan var antalet febrila 

dagar betydligt högre än hos dem som fick bra skötsel (p=0.003). Inga fall av pneumoni 

hittades hos gruppen som fick bra skötsel av tungan medan två fall av pneumoni hittades i 

gruppen som fick bristande skötsel av tungan.  

 

 Abe, Ishihara, Adachi och Okuda (2008), har studerat relationen mellan tungplack, antal 

mun- bakterier i saliven och utveckling av pneumoni hos 71 personer. Studien fann att antalet 

bakterier i saliven var betydligt högre hos personer med tungplack (p<0.05). Antalet febrila 

dagar var också betydligt högre hos patienter med högt antal bakterier i saliven jämfört med 

dem som hade lågt antal bakterier i saliven (p < 0.01). Antalet patienter som utvecklade 

pneumoni var högre hos personer med högt antal bakterier i saliven (3/20), än de som hade 

lågt (0/20, p < 0.05). Studien har också utvärderat tungplack och febrila dagar hos personer 

som fick god- och bristande munvård (p < 0.001).  Studien visade att antal febrila dagar och 

antal personer som utvecklade pneumoni var betydligt högre hos personer som fick bristande 

munvård (p < 0.005). 

 

 

Professionell munvård reducerar antalet luftvägsinfektioner 

Evidensstyrkan för påståendet att professionell munvård reducerar antalet luftvägsinfektioner 

är grad 1 . Tre artiklar med högt bevisvärde och en med medelhögt bevisvärde stärker detta 

påstående. Värderingen beror på att studierna med högt bevisvärde är randomiserade 

kontrollerade studier som är stora, väl genomförda och beskrivna. En av studierna med högt 

bevisvärde hade 25 personer som dog under studien men data från dessa personer  

inkluderades ändå i studien. Därför har vi graderat den som hög vad gäller bevisvärde och 

kvalite. Den sista studien har värderats som medelhög därför att antalet deltagare inte var så 

stort men den uppfyllde ändå på förhand uppställda kriterier väl.   
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Adachi, Ishihara, Abe, Okuda och Ishikawa (2007), har i sin studie studerat två grupper, en 

grupp som fått professionell munvård av tandhygenister och en grupp som inte fått det. 

Forskarna har hos dessa grupper under två års tid studerat antal respiratoriskt patogena 

mikroorganismer samt antal febrila dagar och fall av pneumoni och kommit fram till att 

patienter i gruppen som inte fick professionell munvård hade högre tandplackindex och 

tungplackindex. Resultatet visar också att antal febrila dagar var högre hos gruppen som inte 

fick professionell munvård (p < 0.01). Hos personer med permanenta tänder och som rankats 

till gruppen med dåligt plackindex och som inte fick professionell munvård, var antalet 

febrila dagar och fall av pneumoni betydligt högre än hos dem som fick professionell 

munvård (p < 0.01). Hos personer med bra tungplackindex har forskarna inte påträffat 

pneumoni men hos patienter med dåligt tungplackindex som inte fick professionell munvård 

hittades två fall av pneumoni. 

 

Adachi, Ishihara, Abe och Okuda (2002), har studerat personer från äldreboenden under två 

år. Forskarna vill belysa effekten av professionell munvård. En grupp fick hjälp av 

tandhygenist med munvård en gång/vecka medan den andra gruppen inte fick professionell 

munvård. Deltagare som behövde hjälp med munvård fick dock daglig munvård av 

sjukvårdare en gång dagligen, medan övriga skötte munvården själv. Effekten har studerats 

utifrån antal febrila dagar (37,8 grader eller mer) och tidiga symtom på utveckling av 

pneumoni Efter sex månaders observation av feber (37,8 grader eller mer) hittades ingen 

skillnad mellan grupperna. Efter två år hade antalet febrila dagar (37,8 grader eller mer) 

sjunkit betydligt hos gruppen som fick professionell munvård (p <.05). I gruppen som fått 

professionell munvård hade tio personer dött under studieperiorden varav två p.g.a. 

aspirationspneumoni. I gruppen som inte fick professionell munvård hade 15 personer dött, 

tio av dem på grund av pneumoni. Resultatet visar att utvecklingen av pneumoni hos 

interventionsgruppen var betydligt lägre än hos kontrollgruppen (p <.05). Efter sex månader 

var utvecklingen av staphylococc-arter och C. Albicans lägre hos dem som fått professionell 

munvård (p <.01).  

 
Tamaki, Ito, Toyosato och Nommura (2007), har studerat 39 personer på ett äldreboende. 

Studien utvärderar effekten av professionell munvård.  Forskarna har studerat tandytan, antal 

blödande tänder, nivån av tungplack och antal fall av pneumoni som orsakas av patogener 
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från pharyngealslemhinnor. Deltagare har delats i tre grupper, varav en kontrollgrupp som 

inte fick professionell munvård. Interventionsgrupp A fick professionell munvård en eller två 

gånger per månad, medan grupp B fick professionell munvård en gång per vecka. Den 

professionella munvården som interventionsgrupperna fick omfattade tandborstning, 

skrapning av tungan, rengöring av tandproteser samt patientundervisning under tre månader. 

Studien påvisar att professionell munvård förbättrar tandytornas status, bidrar till att antalet 

egna tänder håller längre, minskar antal blödande tänder och reducerar tungplack betydligt 

mer hos grupp B (p <0.05). Utvecklingen av pneumoni reducerades endast hos deltagarna i 

grupp B. 

 

Ishikawa, Yoneyama, Hirota, Miyake och Miyake (2008), har undersökt 202 personer från 

tre olika äldreboenden. På ett äldreboende fick deltagarna professionell munvård en gång i  

veckan i fem månader, en annan grupp fick inte professionell munvård under de två första 

månaderna men de tre följande månaderna fick de professionell munvård en gång i veckan. 

Den tredje gruppen fick gurgla munskölj under de två första månaderna, därefter fick de 

under tre månader professionell munvård en gång i veckan. Deltagare från alla tre grupper 

fick förutom professionell munvård daglig munvård från sjukvårdare under hela 

studieperiorden. Professionell munvård omfattade tandborstning, och rengöring av 

tandproteser samt skrapning av tungan och slemhinnan. Resultatet visar reduktion av 

respiratoriskt patogena mikroorganismer redan efter en vecka med professionell munvård.   

 

Daglig munvård kan reducera uppkomsten av pneumoni 

Evidensstyrkan för detta påstående är grad 1. Två studier med högt bevisvärde och hög 

kvalitet styrker detta påstående. Värderingen grundar sig på att studierna är randomiserade 

kontrollerade studier som är välgenomförda och väl beskrivna samt uppfyller väl på förhand 

uppställda kriterier. 

 

Watando et.al., (2004) har studerat om intensiv munvård kan reducera uppkomsten av 

pneumoni hos äldre personer på ett äldreboende. Deltagare har delats i två grupper, en 

interventions grupp som fick hjälp av sjukvårdare med tandborstning fem minuter efter varje 

måltid under en månad, och en kontrollgrupp som inte fick hjälp med tandborstning, utan 

själva utförde munvård en gång dagligen eller oregelbundet. Jämförelse har gjorts mellan 

dessa två grupper vad gäller hostreflexernas känslighetströskel som är en känd riskfaktor för 

utveckling av pneumoni. Ingen tydlig skillnad hittades efter 3 och 10 dagar. Efter 30 dagar 
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var hostreflexernas känslighetströskel betydligt lägre hos interventionsgruppen än 

kontrollgruppen (p <0.05). Förbättring av hostreflexernas känslighet hade alltså skett hos 

interventionsgruppen.  

 

Yoneyama et.al. (2002) har studerat effekten av daglig munvård vid förebyggande av 

pneumoni hos patienter från 11 äldreboenden. Resultatet av denna studie visar att munvård 

reducerar beläggning i form av matrester i munhålan samt antalet febrila dagar och fall av 

pneumoni och att risk för dödlighet från pneumoni hos patienter som inte fått professionell 

munvård jämfört med dem fått professionell munvård är (p <.01). 

 

Metoddiskussion 
I sökningen användes databaserna Medline - PubMed och Cinahl eftersom dessa databaser 

innehåller studier i bland annat omvårdnad. Eftersom detta arbete gjorts under en begränsad 

tid har sökningen bara gjorts i tre databaser, det är därför möjligt att relevanta studier i andra 

databaser missats. Det är dock inte troligt att några studier i de databaser vi sökt från missats 

eftersom vi varit noggrana med sökningsstrategi, sökningsförfarande samt datainsamling. Vi 

beslöt oss från början att rikta in oss på randomiserade kontrollerade studier eftersom de är 

stora, väl genomförda och har hög kvalitet och evidensstyrka (Willman et.al., 2006 s. 85-88). 

Vi hittade inte så många sådana studier vilket resulterade i att vi även använt oss av andra 

typer av kontrollerade studier och observationsstudier. Studien behandlar en väl riktad 

frågeställning och inklusionskriterier för de granskade artiklarna är adekvata. Däremot har 

olika studier av samma författare använts vilket kan sänka evidensvärdet. Trovärdigheten av 

evidensstudiens resultat stärks av att vi använt oss av ett systematiskt och strukturerat 

tillvägagångssätt genom Goodmans sju steg och att strukturera frågeställningen enligt 

Flemmings tabell vilket är ett lämpligt sätt eftersom vi undersöker effekten av en 

omvårdnadsåtgärd (Willman et.al., 2006, s. 51, 57). Denna evidensstudie genomfördes av två 

författare vilket ökar studiens trovärdighet. Varje enskild artikel granskades och värderades 

av båda författarna och resultatet sammanställdes ur bådas perspektiv för att minska risken 

för feltolkningar. Subjektivitet kan minimeras genom att två personer sorterar, granskar och 

kvalitetsbedömer studier utifrån förutbestämda kriterier (Willman et.al., 2006, s. 50).  

 

Vi upplevde inte att det varit några större svårigheter att översätta. Feltolkningar har vi 

försökt att minimera genom att vi båda har läst genom studierna och översatt var för sig. Vid 
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genomförandet av sökningen fann vi bara japanska studier som svarade på våra 

inklussionskriterier, vilket också är orsaken till att vårt resultat grundar sig på enbart japanska 

studier. Om mer tid hade funnits att söka även i andra databaser skulle det ha varit intressant 

att se om vi kunnat hitta studier från andra geografiska områden till exempel svenska eller 

europeiska studier. Forskningsprocessen har granskats av handledare och på seminarier där vi 

fått synpunkter på vårt arbete.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att söka evidens för om munvård som intervention 

minskar luftvägsinfektioner hos äldre personer och personer med risk för att drabbas av 

luftvägsinfektioner som vårdas på sjukhus, äldreboenden eller inom hemsjukvård.  

 

Två artiklar påvisar relation mellan tungplackindex och tandplackindex och antal bakterier i 

saliven, viket kan leda till pneumoni genom aspiration av mikroorganismer till nedre 

luftvägar. Fyra studier beskriver att personer med dåligt plackindex som inte får professionell 

munvård, har betydligt fler antal febrila dagar och fall av pneumoni än de som får 

professionell munvård. Två studier påvisar att daglig munvård kan reducera antal febrila 

dagar samt uppkomst och dödlighet från pneumoni.  

 

I vårt resultat framkom att bakterier som koloniserar plack, till exempel Staphylococcus 

Aureus, Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa och Enterobacter Cloacae (Sumi, 

Miura, Michiwaki, Nagaosa & Nagaya, 2007) kan reduceras betydligt med hjälp av god 

munvård. Även beläggning på tunga samt antal febrila dagar och fall av pneumoni har minskat 

hos personer som fått professionell munvård i kombination med god munvård. Professionell 

munvård innebär att munvård ges av tandhygenister som är utbildade i ämnet. Som 

sjuksköterska har man dock ansvar för omvårdnaden, och munvården ingår i detta 

ansvarsområde. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna bedöma munhälsa för att kunna 

sätta in rätt åtgärder. Sjuksköterskan skall också ha förmåga att organisera omvårdnaden vilket 

bland annat innebär att kunna ta kontakt med andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård 

för att ge patienter bästa möjliga vård. Att främja de äldres munhälsa bör ske i nätverk där ett 

gott samarbete är en förutsättning. Personal från äldreboende, service hus, hem för dementa, 

avdelningar där äldre vårdas, tandvård och anhöriga bör samarbeta för att ge patienten en så 

bra munvård som möjligt (Vehkalahti & Knuuttila, 2008). Sjuksköterskan skall ha kunskaper 
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om samband mellan medicinskt allmänstatus och munstatus samt kunskaper om munhälsans 

betydelse för allmän hälsa. Vidare skall hon ha kunskaper om sjukdomstillstånd i munhålan 

och praktiskt utförande av munbedömning och munvårdsåtgärder.  Hon skall också ha 

kunskaper om uppsökande tandvård, dess innehåll och vårdtagarens rättigheter enligt 

tandvårdslagen och det reformerade tandvårdsstödet (Wikström & Fernwall, 2004).  

 

Vårdkulturen har stor betydelse för prioritering och utförande av munvård inom sjukvården, 

och sjuksköterskors kunskaper och attityder till munvård är avgörande för om patienter får 

tillräcklig munvård (Wikström och Fernwall, 2004). En studie av Frenkel, Harvey och Needs 

(2002), visar att 90 % av sjukvårdare har kunskaper om att tänder och tandproteser bör 

rengöras efter varje måltid och att tandproteser skall tas bort på kvällen och att dåligt skötta 

tänder och tandproteser kan orsaka infektioner i andningsvägarna. Studien visar dock att 

endast 40 % av sjukvårdarna anser att det hör till deras arbetsuppgifter att effektivt försöka 

förebygga sjukdomar relaterade till bristande munvård. I en studie av Thean, Loke-Wang och 

Koh (2007) presenteras resultat av en undersökning om personalens attityder till munvård på 

ett äldreboende i Singapore. Denna studie visar att 99,6% av deltagarna ansåg att munvård 

var mycket viktigt för äldre personer. 88,7% av deltagarna visste att munvård kan minska 

sjukdomar i munhålan och 96,2 % av deltagarna ansåg att tänderna bör borstas minst en gång 

per dag och munnen rensas efter varje måltid. Dessa studier visar att kunskap finns om 

munvårdens betydelse, men att vårdkulturen styr om och hur utförandet av munvård sker.   

 

I en studie av Reed, Broder, Jenkins, Spivack och Janal (2006), beskrivs faktorer som 

upplevs som hinder för sjukvårdspersonal vid utförandet av munvård. Dessa var: rädsla för 

att bli biten, att patienter vägrar att öppna munnen, och känsla av obehag över illaluktande 

andedräkt hos patienter. Andra barriärer som beskrivs i studien är att munvård anses 

tidskrävande och inte upplevs höra till deras ansvarsområde. Svårigheter att utföra munvård 

beskrivs också i en studie av Paley, Slack-Smith och O´Grady (2004). Svårigheterna gäller 

att ge munvård till dementa och beror på att dementa ofta inte förstår varför det är viktigt 

med munvård och upplever rädsla när personal utför den. Ibland vägrar de delta helt. Detta 

kan bidra till att munvård försummas hos dessa personer eftersom personalen inte vill kränka 

dem genom att tvinga. Även här beskrivs rädsla för att bli biten i samband med att proteser 

plockas ut som en barriär. Även ekonomiska orsaker bidrar till att vissa äldre får bristande 

munvård genom de låga pensioner som skall räcka till allt de behöver, vilket kan leda till att 

annat prioriteras. Brist på resurser på äldreboenden, inte tillräckligt stor personalgrupp för att 
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hinna utföra munvård till alla är också ett problem som personalen i denna studie beskrev. 

Dessutom var dålig kommunikation mellan personal vid skiftbyten ett stort problem. Dessa 

studier visar att munvård prioriteras lågt av olika anledningar, men att personal har kunskaper 

om att den är viktig. Många patienter har okunskap om vad som hör till sjuksköterskans 

arbetsuppgifter och ber därför inte om munvård om den inte erbjuds vilket innebär att det är 

av stor vikt att sjuksköterskan själv vet att munvård hör till hennes ansvarsområde och att 

hon har kunskaper om dess betydelse och verkligen erbjuder den till alla patienter eftersom 

tillfredsställande munvård kan minska onödigt lidande samt mortalitet.  

 

Olika hjälpmedel för att underlätta den dagliga munvården kan användas, t.ex. 

patientundervisning och träningsprogram för att patienter själva, så långt det är möjligt, skall 

klara av den dagliga munvården. Paley et.al., (2004) beskriver att användning av plancher om 

hur munvård skall utföras kan hjälpa dementa att komma ihåg munvården och förstå vikten 

av den bättre. För personer med funktionshinder finns det oftast behov av olika hjälpmedel. 

Användning av mjuka eltandborstar och greppförstorare för tandborstar är exempel på 

hjälpmedel som kan underlätta munvården för patienter och bidra till mer självständighet 

(Wikström och Fernwall, 2004). Vid borstning av tungan skall man observera ansamling av 

plack långt bak på tungan eftersom bakterier ansamlas i större grad där. Det är svårare att 

borsta detta område eftersom det kan vara obehagligt för patienten. Rensar man bara den 

främre delen av tungan reduceras inte antalet bakterier i saliven. Moderna 

tungskrapningsinstrument är utformade för att man lättare skall komma åt att rensa tungans 

kanter och bakre del. Mjuka tandborstar är också ett bra hjälpmedel för att rensa tungan 

(Dancer et.al., 2003).  

 

Hjälpmedel kan hittas på apotek och hjälpmedelscentraler. Hjälpmedel finns även för 

sjukvårdspersonal och ett exempel är användning av munvårdskort som innebär ett 

bedömningsformulär med rekommendationer för utförande av munvård samt en 

omvårdnadsplan med målsättningar gällande munvården. Ett exempel på hur munvårdskort 

kan se ut presenteras i (Bilaga 3). Detta kort skall uppdateras och finnas tillgänglig för 

vårdpersonal. Då vet alla som vårdar patienten vilka risker som finns, vad patienten klarar 

själv och vad han/hon behöver hjälp med.  Munhälsa kan också utvärderas med hjälp av andra 

instrument. Med hjälp av ett munbedömningsinstrument som Ross och Crumpler (2006) 

beskriver, kan man utvärdera viktiga tillstånd vad gäller munnen. Instrumentet beskriver bl.a. 

hur munslemhinnans, tändernas, tandköttets och tungans tillstånd bör vara. Förändringar av 
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munhälsan kan med hjälp av denna modell upptäckas och sjuksköterskan kan utifrån 

förändringarna bedöma behovet av munvård. Genom att använda ett munbedömningsformulär 

som dels beskriver ett friskt munstatus, dels hur det kan se ut vid problem, kan ansvariga 

sjuksköterskor få insikt om vad som ska registreras i munhålan. Om de upptäcker att patienten 

har problem kan de ange vilka åtgärder som behöver vidtas (Andersson, 2004). Ett exempel 

på ett bedömningsformulär presenteras i (Bilaga 2).  

Användning av klorhexidin har god bakteriehämmande effekt och används vid hög 

kariesrisk. Medlet finns i olika former som lösning, gel och gelskenor. Klorhexidin reducerar 

streptokoccer och bakteriebeläggningar på tänderna och motverkar således 

tandköttsinflammation. Även proteser kan behandlas med klorhexidin en halvtimme varje 

dag (Wikström och Fernwall, 2004).  

För sjukvårdspersonal är det viktigt att ha kunskaper om munvårdens betydelse samt att kunna 

utföra en god munvård. Det är därför viktigt att få utbildning i ämnet. Tandhygenister kan ge 

utbildning til vårdpersonal till exempel i samband med besök på boenden. Utbildningen bör 

innehålla kunskaper om och hur man skall sköta den dagliga omvårdnaden av munhåla, 

tänder och tandersättningar samt att tolka signaler och symptom som uttrycker behov av 

tandvårdsinsatser. Även kunskaper om hur man skall förstå behandlingsråd från 

tandvårdspersonal behövs. Fortbildning bör ske på olika arbetsplatser och eftersom patienter 

har rätt till en god munvård är det viktigt att även delge kunskaper till exempel till vikarier 

(Wikström och Fernwall, 2004). Inom flera landsting i Sverige har utbildning av speciella 

munvårdsombud gjorts vilket gett goda resultat. Även olika projekt har startats som involverat 

både folktandvården och vårdpersonal inom kommun.  

 
 
Slutsatser 
I denna studie har vi gjort en sammanställning av evidens för munvård som 

omvårdnadsintervention för förebyggande och reducerande av luftvägsinfektioner. Denna 

studie visar att en kombination av god munvård och professionell munvård hjälper patienter 

att behålla sina permanenta tänder längre och minskar antalet respiratoriskt patogena 

bakterier i munhålan. Detta reducerar pneumoni som spelar en dominant roll vad gäller 

morbiditet och mortalitet hos äldre. I vårt samhälle kommer antalet äldre att öka och en stor 

del av dem kan ha nedsatt förmåga att själva utföra munvård och kan behöva hjälp med vård 

och omsorg. Utbildning bör ges till sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga om hur god 

munvård skall ges, tillgodoses och utföras. Dessutom bör riktlinjer för munvård upprättas. 
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Bättre samarbete mellan olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård behövs för att kunna 

tillgodose och upprätthålla en god munvård hos äldre patienter. Ett förslag är att redan på 

utbildningsnivå införa samarbete mellan till exempel sjuksköterskor och tandhygenister. Mer 

forskning behövs om sjukvårdspersonalens kunskaper och attityder samt dess betydelse för 

utförandet av munvård.  
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(Bilaga 1) Tabell 2 Översikt over litteratursökning 

Databaser Söknummer Söktermer Träffar Kombinerade söktermer Träffar Lästa abstrakt Valda 
Medline 090304 1 Professional  169664 1 AND 2 AND 3 8 8 3 
 2 oral health 15473     
 3 Pneumonia 85111     
 4 Mortality 523694 4 AND 5 AND 3 24 24 0 
 5 oral hygiene 12434     
 6 oral care 911 6 AND 7 4 4 1 
 7 cough reflex 608     
 8 preventing 80702 5 AND 8 AND 3 17 17 1 
 9 long-stay 1458 6 AND 9 1 1 0 
 10 correlation 406200 10 AND 11 AND 12 1 1 1 
 11 dental plaque 15406     
 12 pharyngeal micro-      
  flora 15     
  13 Tongue-coating 94 13 AND 3 2 2 0 
Cinahl 090304 1 Professional  115576 1 AND 2 AND 3 29 29 0 
 2 oral health 3003     
 3 Pneumonia 7713     
 4 Mortality 54129 4 AND 5 21 21 0 
 5 oral hygiene 1864     
 6 oral care 358 6 AND 7 2 2 0 
 7 cough reflex 53     
 8 preventing 11687 5 AND 8 AND 3 8 8 1 
 9 long-stay 402 6 AND 9 1 1 0 
 10 correlation 60983 10 AND 11 AND 12 2 2 0 
 11 dental plaque 893     
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(Bilaga 1) Tabell 2 Översikt over litteratursökning 

Databaser Söknummer Söktermer Träffar Kombinerade söktermer Träffar Lästa abstrakt Valda 
 12 pharyngeal micro-      
  flora 0     
  13 Tongue-coating 94 13 AND 3 2 2 0 
PubMed 090304 1 Professional  170719 1 AND 2 AND 3 21 21  
 2 oral health 56201     
 3 Pneumonia 89077     
 4 Mortality 598491 4 AND 5 AND 3 33 33 1 
 5 oral hygiene 18205     
 6 oral care 41969 6 AND 7 9 9  
 7 cough reflex 1144     
 8 preventing 82007 5 AND 8 AND 3 19 19  
 9 long-stay 1474 6 AND 9 13 13  
 10 correlation 414894 10 AND 11 AND 12    
 11 dental plaque 17269     
 12 pharyngeal micro-      
  flora 201  2 2  

  13 Tongue-coating 95 13 AND 3 2 2 1 

        
                                                           
Totalt antal valda   9 
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Bilaga 2. Exempel på munbedömningsintrument 

Lokalisation Metod Grad 1 Grad 2 Grad 3 Åtgärd vid symtom 
Röst  Tala, lyssna Normal  röst Torr, hes, smackande Svårt att tala Konsultera  läkare 
Läppar Observera  len, ljusröd, fuktig torr, sprucken sårig, blödande Konsultera  läkare 
     Remiss till tandläkare 
Slemmhinnor  Använd belysning och mun spel ljusröd, fuktig röd, torr, torra eller områden  sår, med eller Konsultera  läkare 

Avlägsna ev protes Observera höger och vänster  
kind, insida   med beläggning och blåsor utan blödning Remiss till tandläkare 

 läpp, över och underkäke, gom      
 och munbotten.     
      
Tunga Använd belysning och munspegel ljuröd, fuktig med papiller  inga papiller, röd, torr, beläggning sår med eller utan Konsult läkare 
 vid observation   blöding, blåsor Remiss till tandläkare 
Tandkött Använd belysning och munspegel ljusrött och fast svullet, rodnat spontan blödning Hjälp med munhygien 
 vid observation    Remiss till tandhygienist 
Tänder Använd belysning och munspegel rena, ingen synlig beläggning beläggning eller matrester lokalt, beläggning eller matrester Hjälp med munhygien, 
 vid observation eller matrester trasiga tänder generellt, trasiga tänder Remiss till tandhygienist 
     Remiss till tandläkare 
Protes Observation rena och fungerande beläggning eller matrester, dålig används ej Hjälp med proteshygien 
   fungerande  Remiss till tandläkare 
Saliv Dra med munspegel längs med gilder lätt glider trögt glider inte alls Hjälp med munhygien 
 kindens insida    Saliv stimulerande medel 
     Saliv ersättning 
Sväljning Svälja, observera och fråga obehindrad sväljning obetydliga sväljproblem uttalnde sväljprobelm Konsultera  läkare 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 

      Bilaga 3  
      Munvårdskort  
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