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Sammanfattning 

 
Bakgrund - Den 1 januari 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som innebar att landstinget fick 

lagstadgat ansvar att organisera och finansiera tandvård till vissa äldre och funktionshindrade 

personer. Personer med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser skall 

erbjudas hembesök för munhälsobedömning och vid behov erbjudas nödvändig tandvård. Vid 

den uppsökande munhälsobedömningen ges omvårdnadspersonalen information och instruktion 

om behov av daglig munvård till den äldre. Omvårdnadspersonalen erbjuds dessutom 

grundutbildning i munvård samt årliga uppföljande utbildningstillfällen. Syftet med utbildningen är 

att skapa motivation samt ge praktisk och teoretisk kunskap. Ingen uppföljning avseende 

omvårdnadspersonalens attityder och kunskaper till munhälsa och munvård har gjorts i Region 

Dalarna sedan lagen trädde i kraft 1999. Syfte - Att undersöka omvårdnadspersonalens tilltro 

och attityd till den egna förmågan, och självskattad kunskap om munhälsa och munvård. Syftet 

är också att undersöka utbildningsbehov bland omvårdnadspersonal genom att identifiera 

eventuella kunskapsluckor hos omvårdnadspersonalen. Metod - Omvårdnadspersonal anställd 

inom Hemtjänst och särskilt boende i Region Dalarna erbjöds att delta och besvara en enkät, 

nursing Dental Coping Beliefs Scale, gällande attityd och tilltro till den egna förmågan och 

självskattad kunskap om munhälsa och munvård. Totalt 4500 enkäter skickades ut till samtliga 

särskilda boenden och hemtjänstgrupper i Region Dalarna. Resultat - I studien ingick 1933 

kvinnor och 199 män (svarsfrekvens 47 %). Medelåldern var 44.2 år och yrkesverksamma år var 

i medeltal 17.7 år. Majoriteten av deltagarna kände tilltro till den egna förmågan gällande 

munvård och dess betydelse men att mer kunskap om tandsjukdomar samt praktisk 

munvårdsträning skulle leda till bättre munvård. Deltagarna förlitade sig inte på att endast 

tandvården kan förhindra tandsjukdomar och de flesta ansåg att det inte går att förhindra att 

sjukdom och mediciner förstör tänderna. En majoritet ansåg det är viktigt med god munhälsa. 

Drygt hälften av deltagarna uppgav att de erhållit grundutbildning om 3 timmar i munhälsa och 

knappt hälften att de deltagit vid den årliga utbildningen. Konklusion - För att öka 

omvårdnadspersonalens praktiska kunskap inom munvård bör tandvården fokusera mer på 

praktiska övningar vid de olika utbildningstillfällena men även teoretisk utbildning gällande olika 

sjukdomstillstånd i munnen. En strategi för att öka deltagandet vid de olika 

munvårdsutbildningarna bör utarbetas. 
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Bakgrund 

 
Den 1 januari 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som innebar att landstinget fick 

lagstadgat ansvar att organisera och finansiera tandvård till vissa äldre och 

funktionshindrade personer [1]. Personer med varaktigt behov av omfattande vård- och 

omsorgsinsatser skall erbjudas hembesök för munhälsobedömning och vid behov 

erbjudas nödvändig tandvård. Den uppsökande munhälsobedömningen är kostnadsfri 

och avgiften för den nödvändiga tandvården är densamma som för hälso- och sjukvård. 

Munhälsobedömning skall erbjudas en gång per år och innebär att tandhygienist gör en 

bedömning av munhåla, tänder och tandersättningar. Den dagliga munvården inom den 

kommunala omsorgsverksamheten utförs av omvårdnadspersonal till de personer som 

själva har svårigheter att klara sin munvård. Personer i ordinärt boende kan vid behov få 

hjälp av hemsjukvården. 

Personer som tackat ja till uppsökande munhälsobedömning skall tillsammans med 

omvårdnadspersonal besökas i sitt hem eller i det särskilda boendet. Vid den 

uppsökande munhälsobedömningen ges omvårdnadspersonalen information och 

instruktion om behov av daglig munvård till den äldre. Det är därför viktigt att personalen 

finns med vid munhälsobedömningarna för att ta del av den information och instruktion 

som ges. Den uppsökande verksamheten kan bedrivas i privat regi eller i Regionernas 

regi. 

 
I takt med åldrande och ökad sjuklighet uppstår ofta behov av hjälp med den personliga 

omvårdnaden, inklusive munvård. Inom ramen för Sveriges kommuner och Regioners 

(SKR) prioritering ”Bättre liv för sjuka äldre” har årliga överenskommelser tecknats för att 

säkerställa en god vård för de äldre. Ett hjälpmedel för detta arbete är ”Senior alert”, ett 

nationellt kvalitetsregister för att förbättra vården och omsorgen av äldre personer [2]. 

Sedan 2013 ingår en bedömning av munhälsan, Revised Oral Assessment Guide 

(ROAG) i detta register. Vid inskrivning i den kommunala vård- och 

omsorgsverksamheten erbjuds en riskbedömning av personens munhälsa. Vid denna 

bedömning använder vård- och omsorgspersonal skattningsinstrumentet ROAG där 

status på läppar, tunga, munhåla, sväljfunktion, röst och tänder bedöms. 
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Uppsökande verksamhet i Region Dalarna 
 

I Region Dalarna har den uppsökande verksamheten bedrivits i FTV:s regi sedan det 

nya tandvårdsstödet infördes 1999. I Region Dalarna finns 15 kommuner. I varje 

kommun finns ett uppsökande tandvårdsteam bestående av en tandhygienist och en 

tandsköterska. I de större kommunerna består teamet av två tandhygienister och två 

tandsköterskor. Dessa team har närkontakt och kännedom om kommunens olika 

verksamheter. Enligt policydokument för FTV:s uppsökande team skall teamen årligen 

ha kontakt med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) samt 

sjuksköterskor och enhetschefer för att planera verksamheten. 

I Region Dalarna finns cirka 7500-8000 omvårdnadspersonal. Omvårdnadspersonal i 

olika boendeformer såsom Hemtjänst, Särskilt boende (SäBo), gruppboende i olika 

former och personal inom palliativ vård och hemsjukvård skall erbjudas 

munvårdsutbildning. I den lokala överenskommelsen mellan varje kommun i Region 

Dalarna, Tandvårdsstöd Dalarna och Folktandvården (FTV), skall grundutbildning till all 

vårdpersonal om tre timmar erbjudas samt en årlig utbildning. Syftet med utbildningarna 

är att skapa motivation och ge praktisk och teoretisk kunskap för att se munvård som en 

självklar del av helhetsvården och för att hjälpa de boende med den dagliga munvården. 

Utbildningen skall erbjudas till alla kategorier inom omvårdnaden såsom enhetschefer, 

sjuksköterskor och undersköterskor samt övrig omvårdnadspersonal och om möjligt 

även till vikarier. Målet med utbildningen är att öka omvårdnadspersonalens kompetens 

att sköta den dagliga vården av tänder och eventuella tandersättningar. Vidare är målet 

att lära sig tolka signaler och symtom som uttrycker behov av odontologiska insatser 

samt förstå behandlingsråd från tandvårdspersonal. 

Grundutbildning 

I grundutbildningen skall ingå utbildning i karies (hål i tänderna) och parodontit 

(tandlossning), dess orsaker samt hur sjukdomarna kan förebyggas samt munhälsans 

betydelse för allmänhälsan och livskvaliteten, svamp i munhålan, slemhinneförändringar, 

muntorrhet av medicinering och olika hjälpmedel för detta. Vidare ges utbildning i 

munhygieniska hjälpmedel, fluoridpreparat och dess betydelse, hygienkrav vid olika 

tandersättningar, samt palliativ munvård. Utbildningen innehåller dessutom praktiska tips 
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och hjälpmedel vid utförande av munhygien på annan person. Enligt överenskommelse 

mellan SKR och Region Dalarna ska teoretisk utbildning i ROAG ges i samband med 

grundutbildningen till omvårdnadspersonalen. All nyanställd personal och personal som 

genomgått utbildningen för ett antal år sedan erbjuds att förnya sina kunskaper. 

Samordnaren för den uppsökande verksamheten har i de flesta kommuner genomfört 

denna grundutbildning för att få den så likformad som möjligt. Grundutbildning 

genomförs efter behov i de olika kommunerna. 

Årlig utbildning 

Enligt den lokala överenskommelsen skall årligen uppföljande, så kallade 

revisionsutbildningar genomföras på samtliga arbetsplatser till omvårdnadspersonalen. 

Vid dessa en-timmes utbildningar finns tillfälle att ta upp olika frågeställningar såsom 

muntorrhet olika fluoridpreparat, svamp eller palliativ munvård m.m. Eventuella 

identifierade brister vad gäller munhälsan vid det aktuella boendet eller i den aktuella 

hemtjänstgruppen kan även bli årets tema för utbildningen. 

 
Den praktiska utbildningsdelen med träning i inspektion av munhålan, munvård och 

protesskötsel görs i samband med tandhygienistens uppsökande munhälsobedömning 

enligt policydokumentet ”Uppdragsbeskrivningen för Folktandvårdens uppsökande 

team”. 

 

 
Munhälsa bland äldre 

 

Andelen äldre i samhället ökar och andelen individer 80 år och äldre i Sverige förväntas 

öka med 50 % fram till 2028 [3]. Av Sveriges befolkning år 2016 var andelen individer 65 

år och äldre ca 20 % [4]. 

Allt fler äldre har idag sina egna tänder i behåll, ofta försedda med lagningar och/eller 

tandersättningar som ställer höga krav på skötsel i form av daglig munvård och 

regelbunden kontakt med tandvården. På kort tid kan ohälsa i munnen utvecklas i 

samband med t.ex. sjukdom eller funktionsnedsättning. Muntorrhet, smärta och trasiga 

tänder kan ge upphov till dålig andedräkt, svårigheter att kommunicera och njuta av 

måltider. Faktorer som att kunna tugga, skratta, ha en god andedräkt och att ha fina 
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tänder har visat sig vara viktigt för äldre för att de ska känna sig trygga vid sociala 

kontakter, som t.ex. att kunna kommunicera och äta tillsammans med andra [5]. 

En försämrad munhälsa har en negativ inverkan på allmänhälsan och på den 

munhälsorelaterad livskvalitet bland äldre. Ett av Världshälsoorganisationens (WHO) 

prioriterade områden är att förbättra den orala hälsan bland äldre. Försämrad 

tuggförmåga kan påverka sväljfunktionen [6], den kognitiva förmågan och nutritionen 

men också livskvaliteten [7]. Sjukhusorsakad lunginflammation, som kan relateras till 

bristfällig munhygien är en vanlig infektion bland äldre och är en av de vanligaste 

dödsorsakerna bland äldre under sjukvårdsvistelse [8]. 

Förekomsten av allmänsjukdomar ökar med stigande ålder [9] vilket ofta innebär en 

ökad medicinering vilket i sin tur kan leda till muntorrhet [10, 11] med ökad kariesrisk 

som följd [12]. I Sverige ökar receptbelagd medicinering med 3-4% varje år och 

personer 80 år och äldre tar i genomsnitt cirka 6 olika mediciner dagligen [13]. Dementa 

personer samt personer boende på äldreboenden har mer än dubbelt så hög 

kariesförekomst jämfört med äldre personer i eget boende [14]. Även parodontit, som är 

en kronisk infektionssjukdom är vanligt bland äldre personer i särskilda boenden [15]. 

En nyligen publicerad studie visar att omvårdnadspersonal har en relativt god 

uppfattning om att tandsjukdomar ofta går att förebygga och att tänder i de flesta fall kan 

behållas högt upp i ålder. Dock visade denna studie att omvårdnadspersonalen hade 

sämre förståelse för värdet i kunskap om tand- och munhälsa och liten tilltro till sin egen 

förmåga att hantera sjukdomar i munhålan [16]. Sjögren, P et. al (2016) visade i en 

studie att munhygienintervention utförd av tandvårdspersonal minskade mortaliteten av 

lunginflammation bland äldre jämfört med då interventionen utfördes av 

omvårdnadspersonal [17]. En av framgångsfaktorerna för att vidmakthålla en god 

munhälsa hos personer på äldreboende är personalens kompetens inom området [18]. 

Denna brist på kompetens har i flera studier påvisats såväl nationellt [16, 18] som 

internationellt [19]. 

Ingen uppföljning avseende omvårdnadspersonalens attityder och kunskaper till 

munhälsa och munvård har gjorts i Region Dalarna sedan lagen [1] trädde i kraft 1999. 
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Syfte 
Att undersöka omvårdnadspersonalens tilltro och attityd till den egna förmågan, och 

självskattad kunskap om munhälsa och munvård. Syftet är också att undersöka 

utbildningsbehov bland omvårdnadspersonal genom att identifiera eventuella 

kunskapsluckor hos omvårdnadspersonalen. 

 

 
Frågeställningar 

- Vad är omvårdnadspersonalens tilltro och attityd till den egna förmågan avseende 

munhälsa och munvård? 

- Vad är omvårdnadspersonalens självskattade kunskap om munhälsa och 

munvård? 

- Vilken utbildning har omvårdnadspersonalen? 

- Vilka kunskapsluckor gällande munhälsa och munvård kan identifieras? 

- Vilka framtida utbildningsinsatser kan identifieras? 

 

 
Metod 
Design 

En enkätundersökning 

Studiepopulation 

Omvårdnadspersonal anställd inom Hemtjänst och SäBo (enhetschefer, sjuksköterskor, 

undersköterskor och övrig omvårdnadspersonal) i samtliga 15 kommuner i Dalarna. 

Tillvägagångssätt 

Under våren 2018 presenterades studien för vård- och omsorgschefer för äldrevård 

inom samtliga 15 kommuner i Dalarna. Samtliga vård och omsorgschefer accepterade i 

maj 2018 att delta i studien. Enhetschefer vid de aktuella boendeformerna (77 stycken 

SäBo och 73 stycken Hemtjänstgrupper) erhöll utförlig skriftlig information om studien, 

dess syfte och tillvägagångssätt. I Region Dalarna finns cirka 7500-8000 

omvårdnadspersonal. Då det var svårt att få ett exakt antal anställd personal, skickades 

4500 enkäter till enhetscheferna vid samtliga SÄBO och Hemtjänstgrupper, tillsammans 

med information till deltagarna, i januari 2019. Enkäten delades ut till 

omvårdnadspersonal som deltog vid arbetsplatsträffar där den också fylldes i och 
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återlämnades till enhetschef. Den personal som inte deltog vid arbetsplatsträffen fick 

enkäten vid annat lämpligt tillfälle. Enkäten samlades in av enhetschef som returnerade 

den till projektledare på Folktandvårdens kansli (KE). En påminnelse till samtliga 

enhetschefer skickades ut i juni 2019 samt ytterligare en påminnelse skickades under 

september 2019. Vintern och våren 2019-2020 kontaktades enhetschefer per telefon för 

en tredje påminnelse. Datainsamlingen avslutades i mars 2020. 

Enkät – Dental Coping Beliefs Scale 

Omvårdnadspersonalens attityd och tilltro till den egna förmågan och självskattad 

kunskap om munhälsa inhämtades genom en validerad enkät, nursing Dental Coping 

Beliefs Scale (DCBS) [18]. DCBS är ett index som undersöker tre dimensioner; Self- 

Efficacy, (SE) Locus of control och Oral-Health Care Beliefs (OHCB). Locus of control 

har ursprungligen två dimensioner, extern (EL) och intern (IL) locus of control [20]. 

DCBS består av 28 frågor konstruerade på en 5-gradig Likert skala med alternativen 

”håller helt med”, ”håller delvis med”, ”vet ej”, ”håller delvis inte med” samt ”håller inte 

alls med”. 

Tilltro till den egna förmågan (eng. self-efficacy, SE) är ett begrepp utvecklat av Albert 

Bandura som syftar till individens tilltro till att själv klara av en handling i en särskild 

situation. Det handlar inte om tilltro till sin egen förmåga i allmänhet, utan om tilltro till en 

specifik handling [21]. 

Locus betyder plats på latin och den refererar till var en människa anser att kontrollen 

över dennes liv finns. Begreppet kontroll-fokus introducerades 1966 av Julian B. Rotter 

(1916-2014) som skiljde mellan; inre kontroll-fokus (eng. internal locus of control), där 

kontrollen förläggs inom individen och; yttre kontroll-fokus (eng. external locus of 

control), där kontrollen förläggs utanför individen [20]. Kontroll-fokus (förmågan att 

påverka) är en psykologisk term för uppfattningen om var kontrollen över en viss 

situation är lokaliserad, uppfattningen om huruvida man själv har kontrollen över 

utgången eller om kontrollen finns utanför ens egen makt. Kontrollfokus är en viktig 

aspekt i attityd till beteenden och handlingar. Det är ett av tre överväganden som styr 

beteendet i en sådan situation. De övriga är normativa uppfattningar (förväntningar på 

omgivningens värderingar och motivation) och uppfattningar om vilka möjliga utgångar 
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ens val av beteende kan ha. Uppfattningar om kontroll inbegriper uppfattningar om 

faktorer som hjälper och hindrar en i ens planer. Dessa tre överväganden skapar en 

intention som sedan ger ett beteende. 

Självskattad kunskap (Oral Health Care Beliefs, OHCB) beskriver skattad kunskap i 

områden som personen besitter och kan vara en hjälp att identifiera eventuella 

kunskapsluckor. 

Frågor avseende omvårdnadspersonalens utbildning inom munhälsa, utförande av 

munvård samt attityd till munhälsa har konstruerades av författarna, totalt 10 frågor. 

Även bakgrundsdata som ålder, antalet år i yrket, utbildningsbakgrund, arbetsplats och 

anställningsform efterfrågades. 

 

 
Statistisk analys 
Enkätdata presenteras med deskriptiv statistik (andel i procent). Bakgrundsdata 

presenteras som medelvärde samt andel i procent. De olika dimensionerna, SE, IL, EL 

samt OHCB presenteras var för sig avseende andelen i procent för de olika 

svarsalternativen. 

 
Etiska överväganden 
Ett intyg angående garanti för projektets genomförande inhämtades från 

tandvårdschefen i Region Dalarna. Studien är godkänd av socialchefer i samtliga av 

Dalarnas kommuner. Personuppgifter har inte efterfrågats och enkäterna kodades. 

Endast deltagare i projektgruppen hade tillgång till insamlad data. Studiedeltagarna 

informerades skriftligt om frivilligheten att delta samt att de kunde avstå medverkan utan 

att uppge några skäl eller att det kommer att påverka den fortsatta kontakten med 

tandvården och de uppsökande teamen. Besvarande samt inlämnande av enkät 

betraktades som godkännande att delta i studien. 

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten i Uppsala, Dnr 2018/300 samt 

registrerad i ClinicalTrials.gov, nr: NCT03376022 (https: 

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03376022). 
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Resultat 
Antal utskickade enkäter var 4500 med en svarsfrekvens på 48 % (2167 enkäter). I 

studien ingick 1933 kvinnor och 199 män. Medelåldern var 44.2 år och yrkesverksamma 

år var i medeltal 17.7 år. En majoritet arbetade som undersköterskor (73%), 76% hade 

gymnasie-utbildning och 87 % hade tillsvidareanställning. Drygt hälften arbetade på 

särskilt boende. (Tabell 1). 

Tabell 1. Bakgrundsvariabler för kommunalt anställd personal 

inom äldreomsorg 

 

 Procent Antal 
personer 

Arbetsplats   

Hemtjänst + SäBo 1 24 

SäBo 56 1228 

Hemsjukvård 1 16 

Hemtjänst 40 862 

Ej angett 2 37 

Utbildning   

Grundskoleutbildning 12 264 

Gymnasieutbildning 76 1645 

Högskola/universitet 7 157 

Ej angett 5 101 

Befattning   

Sjuksköterska 1 17 

Undersköterska 73 1588 

Enhetschef 2 32 

Annat yrke 20 443 

Ej angett 4 87 

Anställningsform   

Anställning tills vidare 87 1887 

Anställning vikarie 9 203 

Ej angett 4 77 

 

 

Tilltro till den egna förmågan (Self-efficacy) 
En majoritet av deltagarna håller helt eller delvis med avseende sin tilltro till den egna 

förmågan om munvård och dess betydelse (fråga 2). Deltagarna ansåg att mer kunskap 

om tandsjukdomar (fråga 21) samt praktisk munvårdsträning (fråga 8) skulle leda till 

bättre munvård. De flesta ansåg sig ha kunskaper gällande hur svampinfektion i munnen 

kan förebyggas (fråga 15) och på frågan gällande hur olika sår i munslemhinnan kan 

behandlas ansåg 34.1 % helt eller delvis, ha kunskap om detta (fråga 3). Data 

presenteras i Tabell 2 och Figur 1. 
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Tilltro till den egna förmågan 
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Frågenummer - se tabell ovan 

Håller helt med (%) Håller delvis med (%) Vet ej (%) 

Håller delvis inte med (%)    Håller inte alls med (%) 

Tabell 2. Dimensionen avseende tilltro till den egna förmågan (self-efficacy). 
 

Fråga Håller helt 
med (%) 

Håller delvis 
med (%) 

Vet ej 
(%) 

Håller delvis 
inte med (%) 

Håller inte 
alls med (%) 

2. Om jag borstar och använder tandtråd 
på ett riktigt sätt, förväntar jag mig mindre 
tand- problem 

63,4 29,3 3,2 2,6 1,4 

3. Jag tror att jag vet hur olika sår i 
munslemhinnan kan behandlas 

4,0 30,1 33,6 15,4 17,0 

8. Om jag fick praktisk munvårdsträning 
skulle jag ha lättare att utföra bra munvård. 

45,9 35,1 10,2 5,3 3,5 

11. Jag tror att jag vet hur man använder 
tandtråd på ett riktigt sätt 

51,8 38,6 5,1 3,3 1,2 

15. Jag tror att jag vet hur en 
svampinfektion i munnen kan förebyggas 

30,0 46,8 15,2 4,7 3,4 

21. Om jag hade kunskap om 
tandsjukdomar skulle jag kunna utföra 
bättre munvård 

44,6 34,4 11,8 5,3 3,9 

23. Jag tror att jag klarar att ta bort de 
flesta tandbeläggningarna för att hjälpa till 
att förhindra hål/tandlossning 

9,0 31,5 24,2 19,3 16,0 

 

 

Figur 1. Grafisk framställning – stapeldiagram avseende attityder till dimensionen “Tilltro till den egna förmågan”. 

 
 

 

Inre kontrollfokus (Internal locus of control) 
En majoritet av deltagarna höll i hög grad med om att den egna förmågan gällande 

munvård kan påverka sjukdomsutveckling och allmän munhälsa (fråga 13, 25, 27 och 

28). Gällande om patienterna önskar munvårdshjälp angav 13.2% att de inte visste 

(Tabell 3 och Figur 2). 
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Tabell 3. Dimensionen avseende grad av inre kontrollfokus. 
 

Fråga Håller helt 
med (%) 

Håller delvis 
med (%) 

Vet ej 
(%) 

Håller delvis 
inte med (%) 

Håller inte 
alls med (%) 

5. Jag tror att tänderna skall räcka 
hela livet 

27,3 29,9 9,5 15,3 18,0 

7. Jag tror att hål i tänderna kan 
förhindras. 

56,5 32,3 3,4 4,7 3,1 

13. Jag tror att tandtråd kan hjälpa 
till att förhindra tandlossning. 

39,9 38,0 13,9 4,2 4,0 

19. Jag tror att våra patienter önskar 
att jag erbjuder munvårdshjälp. 

33,8 43,1 13,2 7,3 2,7 

25. Jag tror att tandlossning kan 
förhindras. 

45,2 37,0 11,1 4,2 2,5 

27. Jag tror att våra patienter äter 
bättre om de har en frisk och ren 
munhåla. 

79,2 15,1 2,9 1,2 1,5 

28. Jag tror att tandborstning kan 
hjälpa till att förhindra hål i tänderna. 

83,9 13,3 1,0 1,0 1,0 

 
 

Figur 2. Grafisk framställning – stapeldiagram avseende grad av inre kontrollfokus 

 
 
 

Yttre kontroll-fokus (External locus of control) 
En majoritet av deltagarna förlitade sig inte på att endast tandvården kan förhindra 

tandsjukdomar (fråga 6). En övervägande del ansåg att det inte går att förhindra att 

sjukdom och mediciner förstör tänderna (fråga 12). En fjärdedel höll helt eller delvis med 

om att tandproteser kan sitta i dygnet runt höll (fråga 10). Huruvida tandlossning är en 

del av åldrandet höll över cirka 22 % helt eller delvis med om (fråga 17). Det förelåg en 

spridning i svaren huruvida alla tandborstningsmetoder är lika effektiva (fråga 24). Data 

presenteras i Tabell 4 och Figur 3. 
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Tabell 4. Dimensionen avseende grad av yttre kontrollfokus. 

Fråga Håller helt 
med (%) 

Håller delvis 
med (%) 

Vet ej 
(%) 

Håller delvis 
inte med (%) 

Håller inte 
alls med (%) 

6. Bara tandläkaren kan förhindra hål 
och tandlossning 

4,2 5,3 2,8 12,6 75,2 

9. Om båda föräldrarna haft dåliga 
tänder kan inte tandborstning och 
tandtråd vara till någon hjälp 

2,6 8,1 7,4 14,6 67,4 

10. Jag tror att tandproteser kan sitta i 
munnen dygnet runt om patienterna vill 
ha det så. 

6,7 16,0 9,6 18,9 48,8 

12. Det går inte att förhindra att sjukdom 
och mediciner förstör tänderna 

12,0 30,6 20,8 21,4 15,1 

17. Jag tror att tandlossning är en del av 
det normala åldrandet 

4,8 17,1 13,8 21,0 43,3 

18. Även om man tar väl hand om sina 
tänder kommer de att ramla ut när man 
blir äldre 

4,2 9,4 9,5 19,5 57,4 

24. Jag tror att alla 
tandborstningsmetoder är lika effektiva 

4,9 16,6 17,4 28,9 32,2 

 

 

Figur 3. Grafisk framställning – stapeldiagram avseende grad av yttre kontrollfokus. 

 
 
 

 

Självskattad kunskap (Oral health care beliefs) 
Deltagarna höll helt eller delvis med om att patienterna inte själva talar om när de 

behöver munvårdshjälp (fråga 1). Liknade svar gavs avseende fluoridpreparat och 

tandborstning vid blödande tandkött (fråga 4 och 26). En stor andel av deltagarna (37 

%) visste inte om det går att förhindra tandlossning som en gång har börjat (fråga 14). 

Stor spridning i svaren förelåg avseende mindre bekymmer vid tandproteser än naturliga 

tänder (fråga 22). Data presenteras i Tabell 5 och Figur 4. 
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Tabell 5. Dimensionen avseende självskattad kunskap och tilltro till munvård/munhälsovård (OHCB) 

Fråga Håller helt 
med (%) 

Håller delvis 
med (%) 

Vet ej 
(%) 

Håller delvis 
inte med (%) 

Håller inte 
alls med (%) 

1. Jag tror att patienterna själva talar om när 
de behöver munvårdshjälp 

1,8 19,4 8,0 36,0 34,8 

4. Jag tror att fluorpreparat passar bäst till 
barn 

5,1 7,2 15,4 15,7 56,5 

14. Det är nästan omöjligt att förhindra 
tandlossning som en gång har börjat 

4,2 15,2 37,1 23,4 20,1 

16. Om tandköttet blöder vid användande av 
tandtråd betyder detta att man bör sluta med 
tandtråd. 

1,8 3,8 6,0 14,8 73,7 

20. Jag tror att tandläkarbesök bara är 
nödvändigt om man har ont. 

4,3 4,7 2,5 12,9 75,7 

22. Jag tror att det är mindre bekymmer med 
proteser än att ta hand om naturliga tänder 

10,2 22,0 17,5 20,9 29,4 

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

2,0 1,9 2,3 8,4 85,5 

 

Figur 4. Grafisk framställning – stapeldiagram avseende attityder till delkomponenten självskattad kunskap “Tilltro till 

munvård/munhälsovård” (OHCB) 

 
 
 

 

Tilläggsfrågor 
Drygt hälften av deltagarna (54 %) uppgav att de erhållit grundutbildning om 3 timmar i 

munhälsa inklusive ROAG (Figur 5). 
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Figur 5. Andel deltagare i grundutbildning i Regionen samt per kommun. 

 

 

På frågan avseende den årliga utbildningen om en timme, uppgav 46 % att de 

genomgått denna utbildning (Figur 6). Cirka 13 % vet inte om de deltagit i dessa 

utbildningar. 

 
 

Figur 6. Andel deltagare i årlig utbildning i Regionen samt per kommun. 

 
 

 

En majoritet höll med om att det är viktigt med god munhälsa samt att det är viktigt att 

utföra munvård på de boende. Deltagarna håller helt med om att den egna munhälsan 
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är viktigt. På frågan som handlar om att patienten vägrar eller inte är samarbetsvillig 

uppgav en majoritet att de då avstår från att utföra munvård. Majoriteten av deltagarna 

uppgav att de utför munvård på de boende, att de har stöd från Folktandvårdens 

uppsökande team och 73 % av deltagarna håller helt eller delvis med om att de känner 

sig väl bemötta på tandklinik (Tabell 6). 

 
Tabell 6. Tilläggsfrågor. 

Fråga Håller helt 
med (%) 

Håller delvis 
med (%) 

Vet ej (%) Håller delvis inte 
med (%) 

Håller inte 
alls med (%) 

31. Jag har tillräckliga kunskaper för 
att utföra munvård (t.ex. mellanrums 
rengöring) på de boende 

35,0 37,2 10,4 8,8 8,7 

32. Jag tycker de boendes munhälsa 
är viktig 

94,0 5,0 1,0   

33. Jag utför munvård på de boende 63,2 24,7 2,9 4,3 4,8 

34. Jag tycker det ar viktigt att utföra 
munvård på de boende 

91,0 7,4 1,0 1,0  

35. Jag har stöd från folktandvårdens 
uppsökande team när det gäller de 
boendes munhälsa 

47,5 20,2 18,1 4,4 9,8 

36. Min egen munhälsa ar viktig för 
mig 

95,6 3,5  1,0  

37. Då patienten vägrar eller inte är 
samarbetsvillig avstår jag från att 
utföra munvård 

21,2 41,0 10,9 17,5 9,3 

38. Jag upplever att patienten, och jag 
som ledsagare blir väl bemötta vid 
besök på tandklinik 

56,8 16,4 23,9 1,6 1,3 

 
 
 
 

Diskussion 
Sammanfattning av resultat 

Majoriteten av de som besvarade enkäten var undersköterskor med 

gymnasiekompetens. Ett fåtal svar inkom från sjuksköterskor vid SäBo, enhetschefer 

och hemsjukvård. DCBS formuläret innefattar dimensionerna: “tilltro till den egna 

förmågan”, ”internt och externat kontrollfokus”, samt ”självskattad kunskap”. 

Dimensionen ”tilltro till den egna förmågan” visade på en stor tilltro till att hantera 

munvård hos de boende. Därtill visade svaren att deltagarna har en hög inre 

kontrollfokus samt är i mindre utsträckning beroende av yttre kontrollfokus i frågor som 

rör munhälsa (intern och extern kontroll-fokus). Samma mönster kunde även ses 

gällande självskattade kunskaper om munhälsa och munvård. I tilläggsfrågorna uppgav 

en majoritet att de utförde munvård hos de boende, vilket de tyckte var viktigt då 
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munhälsan hos de boende ansågs värdefullt. Vårdpersonalen skattade även sin egen 

munhälsa högt. 

Tilltro till den egna förmågan (self-efficacy) 

Givet att deltagarna hade en hög tilltro till den egna förmågan att hantera munvård och 

dess betydelse framkom vissa kunskapsluckor. Dessa kunskapsluckor handlade om 

praktisk munvårdsträning. Betydelsen av praktisk munvårdsträning har tidigare 

framkommit i ett flertal studier. Frenkel m.fl. (2002) har i sin studie påvisat att problemet 

inte är att erhålla kunskap i munhälsa utan det krävs förmåga att omvandla kunskapen 

till praxis i den dagliga omvårdnaden. Studiens slutsats pekar på betydelsen av att både 

praktisk och teoretisk utbildning borde integreras i munvårdsutbildning till vårdpersonal 

[22]. Denna slutsats har bekräftats av flera studier [23, 24]. En svensk studie av Wårdh, 

med flera (2012) visade att utbildning i munvård där praktisk träning ingår förbättrade 

utförandet samt ökade samarbetet i arbetslaget [25]. Tilltron till den egna förmågan 

d.v.s. self-efficacy, är en viktig förutsättning för att hantera munvård, men kräver såväl 

teoretisk kunskap som praktisk färdighet. Utifrån resultatet torde det vara av stor 

betydelse att fortsätta med teoretisk undervisning om munvård, men att integrera mer 

praktisk träning. 

Intern och extern kontroll-fokus (internal locus of control and external locus of control) 

Utifrån resultatet från den validerade enkäten visade det sig att deltagarna tar ett eget 

ansvar för munvården hos de boende. Av det följer att de inte lägger ansvaret eller 

kontrollen utanför sig själv. I svaren framkom det tydligt att en majoritet av deltagarna 

inte förlitade sig på att tandvården förhindrar sjukdomar i munnen, utan betydelsen av 

deltagarnas egna insatser avseende munvård är av stor betydelse. Resultatet är helt i 

linje med en studie av Padmaja, m.fl. 2018 [26]. 

Inom några områden behöver stöd och kunskap initieras för att stärka deltagarnas eget 

ansvar. Dessa områden handlar om sjukdom och mediciners inverkan på tandhälsan, 

tandlossning samt hantering av tandproteser. 

Självskattad kunskap (oral health care beliefs) 

Broadbent, m.fl. (2006) har i sin studie bekräftat att en god uppfattning om munhälsa 

leder till kliniskt bättre munhälsa [27]. Det är således viktigt att ha god uppfattning om 

munhälsan som i sin tur är en viktig förutsättning för en bra munhälsa. Deltagarnas svar 
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visade på en mycket god eller god uppfattning om flera aspekter av munhälsan. Inom 

denna dimension identifierades att mer kunskap behövs om tandlossning och huruvida 

tandproteser leder till mer eller mindre bekymmer. 

Tilläggsfrågor 

Utbildning inom munvård för boenden är viktigt med tanke på munvårdens betydelse för 

de boendes välbefinnande [28, 29]. Glädjande nog visade resultatet att de flesta utför 

munvård på de boende, något som de flesta också anser är viktigt. En majoritet har fått 

grundläggande utbildning i munvård, dock har färre erhållit uppföljande utbildning. De 

flesta ansåg sig ha stöd från personalen i Folktandvårdens uppsökande verksamhet. 

 

 

Generell diskussion 
Resultaten från studien visade att en majoritet av deltagarna besvarade de olika 

dimensionerna i enkäten på ett positivt sätt. Men i det bästa av världar borde samtliga 

deltagare skattat högre i de olika dimensionerna. Endast 1 % av de som besvarade 

enkäten var sjuksköterskor (17 personer). Det hade varit värdefullt om fler 

sjuksköterskor besvarat enkäten och det är ett förvånande resultat med tanke på att 

sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och har det övergripande och yttersta ansvaret 

för att se till att munvården fungerar effektivt [30]. Resultat från andra studier har visat 

på oklarheter i ansvarsfördelningen mellan sjuksköterskor och undersköterskor 

angående munvård som lett till att kontinuiteten i munvården påverkades [25, 31]. 

Sjuksköterskors ansvar för de boendes munhälsa bör synliggöras och förbättras inte 

minst med tanke på de boendes rätt till god munvård, en god livskvalitet och 

patientsäkerhet. Därtill påpekar socialstyrelsen (2013) att omfördelning av 

arbetsuppgifter aldrig får ske på bekostnad av patientsäkerheten [32]. 

En ytterligare aspekt är vikten av att fortsätta med grundutbildning i munvård samt att 

fortsätta med Folktandvårdens uppsökande verksamhet. Därtill behövs den teoretiska 

utbildningen utökas med praktisk träning och det är viktigt att tid ges för praktisk träning i 

samband med den Uppsökande munhälsobedömningen. En nyligen publicerad studie 

visar att 75- och 85-åriga personer i genomsnitt har 21 kvarvarande tänder [33], ofta 

med omfattande lagningar, fastsittande eller avtagbara konstruktioner eller implantat. 
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Detta försvårar rengöringen av tänderna och kräver god färdighet att hantera olika 

munhygieniska hjälpmedel, av den äldre själv men också av omvårdnadspersonalen. 

Utbildning i Senior alert Riskbedömning munhälsa, med teoretisk och praktisk utbildning 

ger omvårdnadspersonalen viktiga kunskaper och förmågan att kunna inspektera 

munhålan. Denna utbildning bör vara obligatorisk för all omvårdnads-personal. Det låga 

antalet deltagare vid dessa utbildningar och det stora antalet som svarat att de inte vet 

om de deltagit vid årlig utbildning kan bero på otydlighet från Uppsökande teamen då de 

genomfört utbildningen. Utbildningen har getts vid personalmöten och kan ha tolkats 

som en information. Tandvården bör i framtiden förtydliga att det är en utbildning och 

inte allmän information. 

Svaren från omvårdnadspersonalen visade att de flesta känner stöd från tandvårdens 

team vilket tyder på att det långsiktiga arbete som byggts upp under åren vad gäller 

uppsökande munhälsobedömning och utbildning av personal gett resultat vad gäller 

förtroende. Organisationen har byggt på nära kontakter mellan tandvård och omvårdnad 

då Folktandvården arbetat med ett uppsökande team i varje kommun. 

För svaga svårförflyttade personer vid särskilda boenden och i hemtjänsten har det haft 

stor betydelse med nära kontakter mellan omvårdnadspersonalen och FTV uppsökande 

team i varje kommun. Vid akuta behov eller frågor om munvård hos en boende har 

omvårdnadspersonalen, oftast sjuksköterskan, kontaktat det uppsökande teamet i sin 

hemkommun. Omvårdnadspersonalen har fått råd i sina frågor eller så har det 

uppsökande teamet snarast bokat en tid för besök. Enklare åtgärder har utförts i den 

boendes hem när den boende har varit svårförflyttad. Där behov av besök på 

tandvårdsklinik funnits har den uppsökande tandhygienisten hjälpt till med kontakter. 

 

 
Konklusion 
För att öka omvårdnadspersonalens praktiska kunskap inom munvård bör tandvården 

fokusera mer på detta i form av praktiska övningar vid de olika utbildningstillfällena men 

även teoretisk utbildning gällande olika sjukdomstillstånd i munnen. En strategi för att 

öka deltagandet vid de olika munvårdsutbildningarna bör utarbetas. 
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