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SAMMANFATTNING  
 
Handboken för hälso- och sjukvårdspersonal är ett webbbaserat hjälpmedel för att 
sjukvårdspersonal lätt ska ha tillgång till uppdaterad kunskap som bygger på 
vetenskapliga och beprövade metoder. Syftet med studien var att undersöka evidensen 
bakom de riktlinjer för munvård som anges i Handboken för hälso- och 
sjukvårdspersonal. Studien genomfördes som en litteraturstudie där både en kvalitativ 
och en kvantitativ ansats använts, vilket benämns metodtriangulering. Författarna har 
funnit evidens för samtliga riktlinjer i Handboken för hälso- och sjukvårdspersonal. 
Riktlinjerna för hur munvård bör utföras har delats in i kategorierna tandborstning, 
rengörning av munhålan och behandling av uttorkad munslehinna. Bevisvärdet i 
artiklarna, expertutlåtandena och SBU rapporten har bedömts som stark till begränsat 
bevisvärde. Merparten av evidensen bedömdes som begränsat bevisvärde, främst på 
grund av att arbetena saknade tydliga metodbeskrivningar. Trots det begränsade 
bevisvärdet och det faktum att det inte framkommit några fakta som motsäger riktlinjerna 
anser författarna att handbokens riktlinjer bör följas. Författarna anser att studien kan 
bidra till ett ökat kritiskt tänkande hos sjuksköterskan. Vårdpersonalen blir medveten om 
vikten av att alltid ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot den kunskap och de riktlinjer 
vi har att följa. Ett kritiskt förhållningssätt gentemot kunskap leder till kvalitetssäker 
vård, där patienten kan förlita sig på att vården bygger på evidens. Det leder till ökad 
trygghet för patienten.  
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INLEDNING 
Munvård är en viktig del i omvårdnadsarbetet och ska som all vård, enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS, 1982:763§2), genomföras i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Evidensbaserad vård leder till ökad trygghet och säkerhet för 
patienten, där patienten får en ökad tilltro till sjukvården. Eftersom ny kunskap ständigt 
tillkommer är det av stor vikt att inte sjuksköterskan tar för givet att de riktlinjer som finns 
alltid stämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Gemensamma riktlinjer för all 
vårdpersonal i hela landet om hur munvård ska utföras finns i Handbok för hälso- och 
sjukvårdspersonal (www.sjukvardsradgivningen.se 080129). Författarna vill med studien 
undersöka bevisen bakom dessa riktlinjer.  
 
BAKGRUND 
 
Munhälsa 
Munhälsan påverkar individen både psykiskt och fysiskt, då munstatus är en viktig del av 
självkänsla och utseende (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006 del 2). 
Munhälsan påverkar förmågan till kommunikation, inte minst genom vilkets påverkan på 
hur villiga vi är till att le eller skratta. God munhälsa har också betydelse för vår nutrition 
eftersom problem i munnen kan medföra problem med att äta och dricka obehindrat 
(Öhrn & Andersson 2006). God munhälsa är därmed en viktig förutsättning för 
välbefinnandet (Jahren Kristoffersen et. al, 2006 del 2 ) 
 
Förutom att sträva efter välbefinnande hos patienten syftar munvård till att undvika att 
sjukdomar ska uppstå. Bakterietillväxt i munnen kan ge allvarliga infektioner i kroppen, 
exempelvis pneumoni och sepsis. Patienter kan vara i behov av särskild munvård, t.ex. 
när individerna andas med öppen mun eller har syrgastillförsel. Det leder till torra 
slemhinnor som lättare blir utsatta för skador och infektioner (Ibid, 2006 del 2 ).  
 
I takt med ökad levnadsstandard är det i dag mer vanligt att äldre har kvar sina egna 
tänder och inte, som tidigare använder tandprotes. Risken för att utveckla karies är större 
hos äldre eftersom tändernas tuggfunktion är nedsatt och många lider av muntorrhet på 
grund av läkemedelsbieffekter. Det ställer andra krav på sjukvårdspersonal att hjälpa 
patienterna att behålla god munstatus under sjukhusvistelse (Trulsson 2003; Jahren 
Kristoffersen et. al, 2006 del 2).  
 
Patienten ska själv uppmuntras att sköta sin egen munhygien. När patienten inte kan 
utföra sin egen munvård behövs stöttning och hjälp av vårdpersonal. Det är av stor vikt 
att munvården sker efter patientens samtycke och att patienten, där det är möjligt, görs 
delaktig (www.sjukvardsradgivningen.se 080129). 
 
Handboken för hälso- och sjukvårdspersonal 
Handboken för hälso- och sjukvårdspersonal riktar sig främst till personal inom sjukvård 
och primärvård. Informationen i Handboken ska vara ett hjälpmedel för att uppnå de 
nationella målen utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL). 
Syftet med Handboken är att kvalitén och säkerhet i vården ska bibehållas och utvecklas 



genom de riktlinjer som Handboken presenterar. Handboken innehåller 
metodanvisningar, riktlinjer, praktiska hjälpmedel, regelverk, referenser och aktuella 
länkar. Informationen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet som ska vara 
tillgängliga dygnet runt för vårdpersonal. Riktlinjerna är vetenskapligt belagda när så är 
möjligt och styrks genom bästa möjlig bevisföring. Författarna till Handboken ska vara 
erkända och accepterade inom deras ämnesområde. De ska även ha ett vetenskapligt 
synsätt och ha disputerat inom deras ämne (www.sjukvardsradgivningen.se 080320). 
 
Sjuksköterskans ansvar 
Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patientens omvårdnad. Det är 
sjuksköterskans uppgift att se den enskilda individens situation och utifrån det planera 
och genomföra den omvårdnad som på bästa sätt kan främja individens hälsa och 
välbefinnande (Jahren Kristoffersen et al, 2006 del 2).  
 
Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal har en central roll i att uppmärksamma och främja 
en god munhälsa hos patienten eftersom munvårdsproblem är vanligt förekommande vid 
sjukhusvistelse och på särskilda boenden. Problemen kan uppkomma hastigt och kan leda 
till snabb försämring hos individer med nedsatt allmänstatus. Det är viktigt att försämring 
i munstatus förebyggs och/eller upptäcks tidigt för att förhindra komplikationer. En 
daglig omvårdnad inkluderar därför vård av tänder och munhåla (Öhrn et al, 2006). Om 
patienten inte kan klara av sin egen munhygien är det sjuksköterskan som avgör om 
patienten behöver hjälp med sin munvård och vilken form av hjälp som behövs. 
Sjuksköterskan ska planera patientens vård så att risken för komplikationer i munnen på 
grund av sjukdom och behandling förebyggs eller elimineras. Som underlag för 
bedömning av behov av omvårdnadsinsatser ska munstatus dokumenteras och utvärderas 
(Öhrn et al, 2006).  
 
Som tidigare nämnts ska sjuksköterskan i sitt arbete utgå från vetenskap och beprövad 
erfarenhet (SFS, 1982:763§2). Detta innebär att sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete 
ska utgå från den evidens som finns för ett visst handlingssätt. Goda praktiska rutiner ska 
kombineras med vetenskapliga bevis, erfarenhet och patientens upplevelser för att 
optimera vårdresultaten (www.sbu.se 080206).  
 
Välbefinnande 
Enligt Wiklund (2003) är omvårdnadens mål att förebygga lidande och att öka 
förutsättningarna av välbefinnande för patienten. Att ha hälsa är en känsla av 
välbefinnande som har att göra med personens upplevelse och är därför unikt och 
individuellt. Hälsa är relaterad till hela människan och är något som man inte har utan 
snarare något man är. Att vara hälsa innebär att uppleva helhet och enhet, därför är 
munvård inte bara en omvårdnadshandling utan en del av patientens känsla av 
välbefinnande. Människan har tillgång och kommunicerar till sin omgivning genom sin 
kropp. Därför kan kroppen inte ses som ett objekt. Vid sjukdom förändras kroppen och 
ens upplevelse av sig själv. Det är därför viktigt att se helheten i varje del av 
omvårdanden och möta patientens behov av till exempel en god munvård (Ibid. 2003). 
 
 



Lidande 
Mänskligt lidande är en del av livet som kan få vår förmåga att uppleva hälsa och 
välbefinnande att minska. Lidandet kan inte lokaliseras till någon speciell dimension utan 
berör hela ens varelse och upplevelse av oss själva. Vår personliga och sociala identitet är 
kopplad till vad vi är och hur kroppen ser ut. När individens upplevelse av sig som helhet 
hotas, leder det till lidande till exempel vid sjukdom eller kroppsskada (Wiklund, 2003). 
När individens förmåga till egenvård brister ska vårdpersonal stödja och vägleda 
personen. Munvård är ett personligt moment där integriteten kan hotas, detta kan leda till 
att individen får en känsla av förlust av kontroll och helhet. Därför är det av stor vikt att 
få patienten delaktig i sin egen vård, så att lidande i största mån kan förhindras (Ibid. 
2003).  
 
Enligt Wiklund (2003) är lidande den mest centrala känslan i patientens värld. Wiklund 
beskriver tre olika sorters lidande, det är sjukdomslidande, livslidande samt vårdlidande. 
Sjukdomslidande är de fysiska symtomen och de konsekvenser på livet som sjukdomen 
ger, såsom att inte kunna genomföra aktiviteter som individen i fråga anser verkar till ett 
fullgott liv. Livslidande är synligt i varje människas liv men blir mer påtagligt då 
individen blir sjuk. Det är också upplevelsen av att inte kunna leva upp till sin roll och är 
kopplat till hela människans existens. Vårdlidande är det lidande som blir till följd av 
brister i vård och behandling. Det innebär att lidandet kan förhindras, om vårdpersonalen 
uppmärksammar bristerna och reflekterar över situationen samt åtgärdar den. Felaktig 
vård kan leda till lidande där sjukdomssituationen samt symtomen förvärras (Ibid. s. 102-
110). För att förhindra vårdlidande inom vården behöver personalen en helhetssyn där 
hela individen vårdas, inte enbart sjukdomen (Ibid. s. 71). Det är sjuksköterskans uppgift 
att minska lidandet genom att förhindra de brister inom vården som kan uppstå i 
omvårdnaden av patienten.  
 
Evidensbaserad vård 
Evidens betyder bästa tillgängliga bevis och är det sammanlagda resultatet av 
kvalitetsgranskad och vetenskapligt insamlad fakta. För att fastslå vilka metoder som ger 
bäst vårdresultat behövs vetenskaplig utvärdering av både forskningsresultat och metoder 
som används i det praktiska vårdarbetet. Forskningen utvärderas ur medicinska, 
ekonomiska, etiska och sociala synvinklar för att få fram evidensbaserade forsknings- 
resultat (www.sbu.se 080206).  
 
Tillämpning av evidensbaserad vård och omvårdnad innebär att beslut grundas på bästa 
vetenskapliga resultat. Vetenskapen ska ge det praktiska vårdarbetet verktyg att utveckla 
vården kring patienten. Evidensbaserad vård leder till att personalen arbetar utifrån 
uppdaterad kunskap. Evidensbaserad vård sker inte av sig själv. Om aktuella praktiska 
rutinerna tas för givna och om förändringar anses vara någon annans ansvar, sker ingen 
utveckling inom vårdverksamheten. Det är vårdpersonalens ansvar att integrera teorin i 
praktiken (Segesten, 2004). Integrationen mellan forskning och praktik kräver insatser 
både från forskare och vårdpersonal. Forskaren bör välja forskningsområdena utifrån 
praktikens behov av kunskap. Det är också viktigt att vårdpersonal reflekterar över och 
ifrågasätter sin egen kunskap samt sitt sätt att fatta beslut. Personalen bör uppmuntras att 
använda mer av sin arbetstid till ett personligt ansvar för uppföljning inom det egna 



specialområdet (Eriksson & Lauri, 2000). Evidensbaserad vård ska leda till tillämpning 
av vetenskapliga beprövade metoder för att främjar hälsa, förebygga och behandla 
sjukdom.  
 
PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Handboken för hälso- och sjukvårdspersonal 
(www.sjukvardsradgivningen.se/handboken/ 080129) är en gemensam Handbok för 
hälso- och sjukvårdspersonal i hela landet och ska bygga på vetenskapliga och beprövade 
kunskaper. I Handboken anges att: ”Innehållet baseras på vetenskap och beprövad 
erfarenhet”(www.sjukvardsradgivningen.se/handboken/ 080129). Innehållet är 
vetenskapligt belagt när så är möjligt. Syftet med Handboken är att personalen enkelt ska 
ha tillgång till uppdaterad kunskap om hur till exempel munvård ska utföras. Det 
sjuksköterskor kan ifrågasätta är om det går att lita på dessa kunskaper och hur trovärdiga 
de är?  
 
Specifikt undrar vi över: 

1 Finns det evidens för de riktlinjer för munvård som anges i Handboken för hälso- 
och sjukvårdspersonal? 

2 Hur starka är i så fall dessa evidens? 
3 Finns det andra riktlinjer för munvård som inte finns med i Handboken för hälso- 

och sjukvårdspersonal? 
 
SYFTE  
 
Studiens syfte var att undersöka styrkan i evidensen bakom de riktlinjer för munvård som 
anges i Handboken för hälso- och sjukvårdspersonal.   
 
METOD  
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie.  Metoden ger möjlighet att sammanställa 
aktuell kunskap inom ett område. Genom artikelsökning erhålls en överblick över den 
samlade vetenskapliga kunskapen inom det område som granskas, i detta fall riktlinjer för 
hur munvård bör utföras. Granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet ger sedan en 
möjlighet att pröva hållbarheten hos befintlig kunskap (Friberg, 2006).  
 
Syftet var att undersöka evidensen bakom de riktlinjer för munvård som anges i Handbok 
för hälso- och sjukvårdspersonal. Därför valdes både en kvantitativ och kvalitativ ansats. 
Vid en kvantitativ ansats granskas om det finns ett samband mellan olika företeelser 
(Starrin & Svensson, 1994). Kvantitativ ansats användes därför för att studera styrkan i 
de riktlinjer som framkom i artiklarna. Den kvalitativ ansats bestämmer icke kända 
företeelser, egenskaper eller innebörder (Ibid. 1994). Den kvalitativa ansatsen användes 
därför för att studera vilka riktlinjer för munvård som framkom i artiklarna. En 
kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats benämns teoritriangulering. I 
teoritriangulering används ett flertal källor för att komma fram till en slutsats. 



Metodtriangulering ger en fördjupad, sammansatt förståelse (Kvale, 1997). Genom att 
forskarna kan analysera samma fakta både genom kvalitativ och kvantitativ ansats, ökar 
möjligheterna till ett större resultat (Polit & Beck, 2006).  
 
Material   
Materialet består av sex vetenskapliga litteraturstudier, en SBU -rapport, en empirisk 
studie, en observationsstudie och två artiklar där experter har uttalat sig. För att evidensen 
skulle spegla aktuell forskning bestämdes att artiklarna skulle vara publicerade mellan 
2000 till 2008. Eftersom enbart litteraturstudier hittades med denna avgränsning, 
utökades tidsperioden och artiklar publicerade tidigare än 2000 inkluderades. När det 
gäller språk gjordes en avgränsning till att söka artiklar publicerade på engelska.  
 
Eftersom riktlinjerna i Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal avser vuxna patienter 
valdes artiklar där forskarna granskat vuxna och äldres munvård i vårdmiljö. Artiklar som 
redovisade empiriska studier, litteraturgenomgångar eller artiklar där någon expert uttalat 
sig sågs som tänkbara artiklar att använda. Med expert menas i detta sammanhang, en 
person som arbetar eller forskar inom området munhälsa.  
 
Artiklarna skulle beskriva riktlinjer för tandborstning, rengöring av munhåla och 
behandling av uttorkade slemhinnor för att kunna jämföra riktlinjerna i Handboken för 
hälso- och sjukvårdspersonal. Artiklar som berör vårdpersonalens eller patientens 
upplevelser av omvårdnaden vid munvård har exkluderats, på grund av att författarna 
ville granska hur vårdpersonal ska utföra munvården och inte hur individen upplever 
densamma. Även artiklar som redovisar munvård i samband med olika sjukdomstillstånd 
exempelvis cancer och stroke har exkluderats, eftersom författarna ville granska artiklar 
där allmänna riktlinjer om munvård beskrivs. Då författarna fann ett flertal studier som 
beskrev hur munvården utförs på patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningar, så 
valde författarna att inkludera dessa artiklar. Just på grund av att i vården finns det svårt 
sjuka patienter i behov av munvård på alla avdelningar och munvårdsrutinerna bör då 
vara likartade. 
 
Tillvägagångssätt 
För att kunna genomföra en korrekt artikelsökning är det viktigt att använda för syftet 
relevanta sökord (Friberg, 2006). Därför användes ett medicinskt lexikon för att översätta 
ordet munvård till engelska och för att hitta engelska synonymer. De sökord som 
framkom var mouth care, oral care samt oral health. Genom att studera nyckelord som 
använts i artiklar som handlade om munvård fann vi ytterligare användbara sökord som 
practice och oral hygiene.  
 
Med hjälp av dessa sökord genomfördes en artikelsökning i olika databaser. Vi valde att 
använda flera databaser för att på så sätt öka utbudet av artiklar. De databaser som 
användes var Pubmed, Elin och CINAHL. Pubmed är en databas med inriktning på 
medicin och har över 17 miljoner artiklar publicerade från 1950-talet och framåt 
(www.ncbi.nlm.nih.gov 080129). Databasen Elin är ett elektroniskt bibliotek, med 
tillgång till artiklar publicerade i fulltext (www.elin.lub.lu.se 080129). CINAHL har 
artiklar med inriktning på omvårdnadsvetenskap som berör omvårdnad, sjukgymnastik, 



tandvård samt nutrition (www.ebscohost.com 080129). 
 
För att hitta de artiklar som svarade mot syftet kombinerades sökorden (se tabell 1). För 
att få en uppfattning om artiklarna var relevanta för syftet och de kriterier som redovisats 
under Material granskades artiklarnas titel och därefter abstrakten i de aktuella artiklarna. 
De artiklar vars abstrakt stämde överens med syftet och de kriterierna, lästes i sin helhet. 
Sammanlagt hittades sex artiklar och de flesta artiklarna redovisade 
litteratursammanställningar  
 
Med förhoppningen att finna empiriska studier granskades de funna 
litteratursammanställningarnas referenslistor. Artiklar som föreföll vara av intresse för 
syftet markerades. Därefter gjordes en ny sökning på författarnas namn och titeln på 
artikeln i databasen Elin och sökmotorn Google. Samtliga sökta artiklar hittades. Av 
dessa var en empirisk studie och två litteraturstudier relevanta för syftet och har därmed 
använts i studien. Författarna sökte även efter relevanta rapporter på SBU:s hemsida 
eftersom deras rapporter har ett starkt bevisvärde. Sökningen resulterade i en rapport som 
motsvarande studiens syfte.   
 
Slutligen användes referenslistan i Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal  
(www.sjukvardsradgivningen.se 080129) för att se om det där fanns hänvisning till några 
relevanta referenser. Handboken refererar till tre avhandlingar samt en empirisk studie. 
Ingen av dessa beskriver specifikt hur munvård ska utföras och var därför inte relevanta 
för syftet. Författarna sökte ytterligare studier utförda av de forskare som Handboken 
hälso- och sjukvårdspersonal refererat till för att finna empiriska studier som beskriver 
munvård. Sökningen gav inget resultat utan författarna fann endast empiriska studier som 
berör allmänna aspekter runt munvård. Dessa aspekter handlade bland annat om 
sjuksköterskornas attityder gentemot munvård. 
 
Tabell 1. Databassökningsresultat  
  
Databas Sökord/Indexterm Antal referenser Använda artiklar 
CINAHL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mouth care+ oral 
care 
 
Oral care+ practice 
 
Oral hygiene+ 
practice 
 
Mouth care+ 
practice 
 

  86  
 
 
  81  
 
 
216   
 
 
  90  
 

2  
 

Elin Oral care+ mouth 
care 
 
Oral care+ practice 

13  
 
 
 53  

1  
 
 
2  



 
Mouth care+ 
practice  
 

 
 
 17 

 
 
1  

PubMed Mouth care+ oral 
care 
 
Oral care+ practice 
 
Oral hygiene+ 
practice 

 
1819  
   
1142  
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Analys 
 
Innehållsanalys  
Analysen inleddes med att författarna granskade artiklarna för att bli bekanta med 
innehållet. Enligt Berg (2004 s. 272-273) ska den granskade artikeln delas in i olika 
kategorier för att identifiera artikelns huvudsyfte. Författarna identifierade olika delar i 
Handbokens riktlinjer för munvård. Dessa delades in i tre olika huvudkategorier. 
Huvudkategorierna var tandborstning, rengörning av munhålan och behandling och 
prevention av uttorkade munslemhinnor.  
 
Utifrån de tre huvudkategorierna granskades artiklarnas resultat för att identifiera vilka 
riktlinjer som fanns i respektive artikel. Därefter jämfördes resultatet från de olika 
artiklarna med varandra, för att se vad som skiljde dem åt eller vad de hade gemensamt. 
De riktlinjer författarna fann i de olika artiklarna som Handboken inte benämner skapade 
resultatets underkategorier, såsom riktlinjer som fanns i de olika artiklarna angående 
tungskrapa och chlorhexidin. Resultatet sammanställdes under de tre huvudkategorierna. 
Detta jämfördes sedan med Handbokens riktlinjer för att få fram likheter och skillnader.  
 
Analys av bevisvärde  
I de utvalda artiklarna analyserade bevisvärdet i respektive artikel (Fridberg, 2006). 
Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU:s) mall för kritiskt granskning av 
empiriska studier och litteraturstudier har använts som utgångspunkt för analysen. SBU 
är en fristående myndighet som gör en samlad analys av metoders medicinska, 
ekonomiska, etiska och sociala effekter, för att få fram bevisvärde för vilka metoder som 
bör används i vården för att upptäcka och behandla sjukdom (www.sbu.se 080129). 
Enligt SBU bedöms bevisvärdet enligt en GRADE skala (se bilaga I och II). Artiklarnas 
vetenskapliga kvalité granskas för att se om artikelns slutsats håller. Ett högt bevisvärde 
ger en tillförlitlig studie medan ett lågt bevisvärde visar på en mindre tillförlitlig studie. 
GRADE -systemet bedömer det samlade vetenskapliga bevismaterialet i studien genom 
graderna 1= starkt; 2= måttligt eller 3= begränsat bevis. Begränsat bevismaterial bedöms 
utifrån att det finns brister i studiekvalitén, att sammanställningen mellan olika artiklar 
inte är tillförlitligt eller att resultatets relevans är tveksamt. Utifrån mallen placerades 
resultaten in på GRADE skalans poänggrader mellan ett till tre. 



 
Forskningsetiska aspekter  
Helsingfors- deklarationen ligger till grund för alla forskningsetiska regler som berör 
forskning som inbegriper människor. Patienters autonomi i vården är ett centralt och 
viktigt etiskt värde. Det är av stor vikt att individens integritet respekteras (SBU -rapport, 
2002). Principen om informerat samtycke ska vara grunden för den goda relationen 
mellan forskare och deltagande (Öhrn & Andersson, 2006). Informerat samtycke innebär 
att forskaren måste informera patienten och få patientens samtycke för studien. 
Deltagandet ska vara frivilligt och individen har rätt att avbryta sin medverkan i studien 
när som. Resultatet i denna litteraturstudie bygger på studier som i sig är grundade på 
andra studier som blivit publicerade tidigare, därmed anses kravet på informerat 
samtycke inte vara aktuellt för vår studie. Eftersom det inte går att utläsa i de granskade 
arbetena om informerat samtycke funnits i de empiriska studierna som ligger tillgrund för 
arbetena. Inom forskning är etik en viktig del där forskaren ska väga nytta och fördelar 
mot risker och olägenheter som enskilda eller grupper kan drabbas av (Allebäck & 
Hansagi, 1994). I denna studie innebär det att författarna redovisar ett korrekt resultat i 
sammanställningen av litteraturstudierna och inte förvanskar fakta.    
 
 
 
RESULTAT 
 
I den första delen av resultatet redovisas evidensens styrka i artiklarna som analyserats. 
Därefter redovisas riktlinjerna kring utförandet av munvård som beskrivs i Handboken 
för hälso- och sjukvårdspersonal (www.sjukvardsradgivningen.se 080129) samt vad som 
framkommit i artiklarna om munvård utifrån de tre huvudkategorierna: Riktlinjer för 
tandborstning, Riktlinjer för rengöring av munhålan och Riktlinjer för behandling och 
prevention av uttorkad munslemhinna. För att öka läsbarheten benämns Handboken för 
hälso- och sjukvårdspersonal endast som Handboken i resultatet.  
 
Evidensens styrka  
Huvudparten av artiklarna har begränsat bevisvärde. Förutom SBU:s rapport som har 
starkt bevisvärde (se tabell 2). I alla de analyserade artiklarna (Abidia 2007; Berry & 
Davidson 2006; Kite & Pearson 1995; O´Reilly 2002; Pearson, 1995; Stiefel, Damron, 
Sowers & Velez 2000) anges att mer forskning behövs för att öka bevisvärdet om hur 
munvård bör utföras.  
 
Tabell 2. Bevisvärdet för artiklarna 
 
Bevisvärde   Antal artiklar 
Starkt bevisvärde   1  
 
Måttligt bevisvärde    3 
 
Begränsat bevisvärde   7 
 



Starkt bevisvärde 
SBU:s rapport Karies- diagnostik, riskbedömning och icke- invasiv behandling är en 
systematisk litteraturöversikt. Rapporten är sammanfattad av SBU:s projektgrupp (2007) 
och har sedan granskats av SBU:s styrelse och råd. I sammanställningen av varje 
litteraturstudie utgår projektgruppen utifrån SBU:s mall för kritisk granskning. Rapporter 
publicerade av SBU uppfyller alla krav i mallen för kritiskt granskning. Det ger SBU 
rapporten ett starkt bevisvärde enligt GRADE skalan. 
 
Artiklar med måttligt bevisvärde 
En observations studie och två litteraturstudier har bedömts ha måttligt bevisvärde.  
 
Artikeln av Stiefel et alt. (2000) är skriven av en forskare och tre intensivvårdsutbildade 
sjuksköterskor. Artikeln är en empirisk studie där författarna har gjort en 
observationsstudie. Studien är välutformad med bakgrund, syfte, metod, resultat och 
diskussion som stärker bevisvärdet. Syftet med studien var att granska tre aspekter i 
munvården: hjälpmedel, munrenande medel och utförandet av munvård. Deltagarna i 
studien var i två grupper. Den ena var patienter inlagda på en intensiv vårdavdelning. 
Dessa blev inte slumpmässigt valda. På grund av deras tillstånd gick det inte att få 
informerat samtycke. Den andra gruppen var sjuksköterskor som arbetade med 
patienterna på avdelningen. Resultatet av studien grundades endast på sjuksköterskorna 
tankar kring utförandet av munvård. Patienterna var i sådant tillstånd att en utvärdering 
inte kunde genomföras vilket sänkte studiens bevisvärde enligt GRADE skalan. 
 
Colemans artikel (2002) är en litteraturstudie sammanställd av en forskare inom området. 
Det som stärker artikeln är att syftet och frågeställningarna besvaras i resultatet. Syftet 
med studien var att beskriva konsekvenserna av en otillräcklig munvård, kartlägga 
förebygga åtgärder och att finna de bästa vetenskapliga metoderna för munvård. 
Litteraturstudien redovisar att ett flertal studier har kommit fram till samma slutsats. 
Studien är även granskad av två andra forskare som varit till hjälp vid utformandet av 
studien. Sammanlagt har 55 artiklar varit med och utformat artikelns sammanställning. 
Det minskar bevisvärdet eftersom studien bygger på forskarens tolkning av andras 
resultat. Litteraturstudiens bevisvärde minskas även genom att metoddelen är bristfällig. 
Därför är det svårt att bedöma om forskaren har missat relevanta studier. Det leder också 
till att studiens resultat inte går att reproducera.  
 
Berrys et al (2006) artikel är en litteraturstudie sammanställd av två sjuksköterskor. 
Artikelns syfte var att identifiera hinder för en effektiv munhygien och se effekterna av 
de mest rekommenderade metoderna för munvård vid kritiskt sjukdomstillstånd. Artikeln 
har en väl beskriven metoddel som beskriver en bred sökning av artiklar och vad de 
använt för sökord. Sjuksköterskorna beskriver i metoddelen exklusions och 
inklusionskriterier i sökningen av relevant litteratur. På så vis stärks studien och 
underlättar processen att kunna reproducera och få fram ett likartat resultat. Det går ändå 
inte att utesluta att sjuksköterskorna kan ha missat relevanta studier. Sjuksköterskorna 
granskar kritiskt sitt eget material och beskriver att flertalet av studierna kom fram till 
samma resultat. I diskussionsdelen nämner sjuksköterskorna vikten av fortsatt 
evidensbaserad forskning.  



 
Artiklar med begränsat bevisvärde  
Av de tio artiklarna har sju bedömts ha begränsat bevisvärde. Av artiklarna är en 
empirisk studie, fyra litteraturstudier och två artiklar där experter har uttalat sig 
 
Pearsons (1995) artikel är en empirisk studie. Studien är skriven av en forskare inom 
vården och har ett välavgränsat syfte som besvarats i resultatdelen. Syftet var att jämföra 
om tandborsten eller rundtork har bäst förmåga att ta bort plack. Deltagarna i studien 
behandlades likvärdigt och följdes upp för att se om munstatusen återhämtades. De två 
deltagarna fick borsta underkäken med rundtork/skumgummitork och överkäken med 
tandborste, för att se vilket hjälpmedel som bäst avlägsnade plack. Utifrån GRADE 
skalan bedöms studiens tillförlitlighet som begränsat eftersom studien inte har en väl 
beskriven metoddel, som medför att det är det svårt att göra om studien och att kritiskt 
granska den. Forskaren till den empiriska studien har själv deltagit i studien som 
försöksperson, utöver detta har endast ytterligare en person deltagit. Det leder till att 
studien får en minskad trovärdighet samt att det är för få deltagare i studien för att kunna 
dra några generella slutsatser. Det är också ett observandum att den empiriska studie 
använts som referens till litteraturstudierna Berry et alt. (2006), Coleman (2002) och 
O´Reilly (2003) som ingått i författarnas resultat.  
 
Holman et alt.( 2005) har skrivit ett expertutlåtande som är skriven av en forskare inom 
vården. Syftet med utlåtandet var att belysa vikten av munvård för att bibehålla hälsa och 
välbefinnande för den äldre människan Xaviers (2002) artikel är också ett expertutlåtande 
skriven av en specialist sjuksköterska. Expertutlåtandets syfte var att stödja 
sjuksköterskor att tänka på vikten av munvård för att förhindra infektioner. Båda 
artiklarna är utformade som ett informationsblad där fakta redovisas i löpande text. I 
informationsbladet anges referenser som stärker deras expertutlåtande. Ett 
expertutlåtande anses vara av mindre vetenskaplig standard än litteraturstudier enligt 
SBU, vilket ger ett begränsat bevisvärde enligt GRADE skalan.  
 
Vid granskningen av de fyra litteraturstudierna Abidia (2007), Kite et al. (1995), McNeill 
(2000) och O´Reilly (2002) har artiklarna syften som besvaras i studierna. I artikeln 
sammanställd av Abidia (2007) var syftet att belysa de riktlinjer som finns för hur 
munvård ska utföras och vilka hinder för munvård som kan uppstå vid intubation. 
McNeills (2000) syfte var i likhet med Abidia (2007) att studera vilka risker som finns 
för oral problem vid intubation. Syftet var även att se vilka metoder och protokoll som 
finns tillhands inom vården. Kite et al. (1995) syfte med studien var att presentera aktuell 
information om hur munvård bör utföras för sjuksköterskor. O´Reillys (2002) syfte för 
studien var att se vilka metoder som var bäst att utföra vid munvård hos den kritiska sjuke 
patienten. Det framgick att artiklarna mestadels är skrivna av sjuksköterskor. Förutom 
Kite et al. (1995) och Abidia (2007) som var skrivna av både forskare och sjuksköterskor. 
Artiklarnas svaghet är att de har en bristfällig metoddel. Det leder till att det inte går att 
göra någon kritisk granskning av hur författarna har kommit fram till sitt resultat i 
respektive studie. I artikeln av McNeill (2000) poängterar författaren själv 
tillförlitligheten i studien. Då författarens kunskap om munvård bygger på 
litteraturstudier från andra områden exempelvis onkologi.  



 
Riktlinjer för tandborstning 
    
Handbokens riktlinjer 
Tandborstning ska utföras minst en gång per dygn och då helst på kvällen. Vårdpersonal 
ska använda sig av en mjuk tandborste med ett litet borsthuvud med ett kraftigt skaft för 
att ge ett bra grepp i handen. Eventuell tandkräm ska innehålla rikligt med fluor. 
Borstningen ska vara systematisk på utsidor, insidor och tuggytor. Vid borstning längre in 
är det viktigt att vara försiktig på grund av att det kan framkalla kräkreflex. För att kunna 
se bättre i munnen kan vårdpersonalen försöka hålla ut kinder och läppar med den hand 
som stöder patientens huvud.  
 
Artiklarnas riktlinjer  
I likhet med Handboken nämner Coleman (2002), Kite & Paulsson (1995) och O´Reilly 
(2003) att tandborsten ska vara i ett mindre format med rundade ändar och med en mjuk 
borste. Större tandborstar kan medföra skador i munhålans slemhinna och det är lättare att 
komma åt att borsta med en mindre tandborste. Tandborsten ska borsta med korta stråk 
fram och tillbaka på alla tandytor (Holeman, Roberts & Nicol 2005). Det är enligt 
Handboken, McNeill (2000) och SBU (2007) bäst att använda fluorrik tandkräm vid 
tandborstning för att avlägsna plack och beläggningar. Handboken rekommenderar 
tandborstning en gång per dag helst till kvällen. Tre artiklar stödjer tandborstningen till 
kvällen men rekommenderar borstning minst två gånger per dag. (Holeman et alt. 2005; 
Coleman, 2002; O´Reilly, 2003; Xavier 2000). Handboken nämner inte att tandkräm kan 
ha en uttorkande effekt på munslemhinnan och att det därför är viktigt att återfukta efter 
borstning vilket Berry & Davidsson (2006) tar upp.   
 
Enligt Kite et alt. (1995) och Pearson (1995) föredrar de flesta av vårdpersonalen att 
använda rundtork vid munvård istället för tandborste. I studierna svarade 50 % av 
sjuksköterskor att de dagligen använder skumgummitork/rundtork. Forskning däremot 
visar att skumgummitork/rundtork inte är ett effektivt hjälpmedel vid avlägsning av 
plack. Studien kom även fram till att patienterna föredrar tandborste framför 
skumgummitork/rundtork. Enligt Stiefel et alt. (2000) blir kostnaden mindre vid 
användandet av tandborste istället för skumgummitork/rundtork.  
 
I analysen av artiklarna framkommer några riktlinjer som saknas i Handboken. Coleman 
(2002) anger att skumgummitork/rundtork kan användas när patienten har svårt för att 
spotta efter tandborstning. Skumgummitork/rundtork kan även användas hos patienter  
där det finns svårigheter att komma åt att borsta i munhålan (O´Reilly, 2003). Enligt 
O´Reilly (2003) är det av stor vikt att vid avsaknad av tänder även utföra tandborstning 
av tandköttet. Inte heller detta nämns i Handboken, då stimuleringen ökar blodtillförseln 
och minskar risken för skador på tandköttet. Vid ett infekterat lättblödande tandkött ska 
tandborsten användas mer försiktigt (Abidia, 2007).  
 
Artiklarnas evidens 
Författarna har funnit evidens för samtliga av Handbokens riktlinjer för hur tandborstning 
ska utföras. Evidensen har bedömts från starkt till begränsat bevisvärde enligt GRADE 



skalan när det gäller användandet av fluortandkräm. Bevisvärdet för riktlinjer som berör 
hur tandborstning bör utföras och hur ofta, bedöms som måttligt till begränsat bevisvärde. 
Samtliga granskade litteraturstudier är eniga i att tandborsten är bästa hjälpmedlet vid 
avlägsnandet av plack.  
 
Riktlinjer för rengöring av munhålan 
Handbokens riktlinjer 
Vid rengöring av munnen är det viktigt att personalen inspekterar hela munhålan både 
hos de individer som är tandlösa/saknar fasta tänder samt hos dem som har tänder. 
Handboken nämner inte hur inspektionen ska gå tillväga. Sjukvårdspersonal ska 
dokumentera munstatus, förändringar och vilka åtgärder som har satts in. 
 
Om beläggningar ses på tunga eller i gom kan munnen rengöras med en mjuk tandborste 
doppad i ljummet vatten. Alternativt kan en fuktig skumgummitork/rundtork som fästes 
på en peang vilken doppas i ljummet vatten eller ordinerad lösning användas. Efter 
rengöringen sköljer patienten munnen med vatten. Rengöringen avslutas med att 
slemhinnor bestryks med saliversättningsmedel och läpparna med vaselin.  
 
Artiklarnas riktlinjer 
I likhet med handboken är det enligt Stiefel et al. (2000) och Xavier (2000) viktigt att 
vårdpersonalen undersöker patientens munstatus, genom en inspektion av patientens 
tänder, tunga, slemhinna och saliv. Till skillnad från handboken nämner Abidia (2007) 
och Holman et alt. (2005) att vid inspektion av munhålan bör sjukvårdspersonalen vara 
uppmärksam på blödning i munnen, rodnad av slemhinna, beläggningar och uttorkning. I 
enlighet med Handboken ska tecken på nedsatt munstatus samt åtgärder och vilka 
hjälpmedel som personalen använder dokumenteras enligt Coleman (2002).  
 
För att ta bort beläggningar på tungan kan olika hjälpmedel användas. Artiklarna av 
Berry et alt. (2006), Coleman (2002), Holeman et alt. (2005), O´Reilly (2003) och 
Handboken är eniga om att lätta borstningar på tungan med tandborsten är ett effektivt 
hjälpmedel för att ta bort beläggningar. Till skillnad från Handboken tar de granskade 
artiklarna upp tungskrapa som ytterligare ett hjälpmedel för att få bort beläggningar på 
tungan. Tungskrapa används för att rengöra tungan och minskar risken för bildning av 
krustor (Abidia 2007; Berry et al. 2006). Artiklarna av Abidia (2007), Berry et alt. 
(2006), Coleman (2002) och O´Reilly (2003) anger att inom vården används olika 
munrenande medel exempelvis chlorhexidin, vilket Handboken inte beskriver. 
Chlorhexidin används främst när det finns en ökad risk för infektion efter ingrepp i 
munnen och till de patienter med nedsatt immunförsvar. Riskerna med Chlorhexidin är 
att munslemhinnan kan skadas och patienten upplever en uttorkande brännande känsla i 
munnen. Det kan bero på den höga alkoholhalten i chlorhexidinspriten (O´Reilly 2003). 
SBU:s rapport rekommenderar inte chlorhexidin för kariesprevention och inte för de 
patienter som har hög förekomst av bakterier. SBU- rapporten motsäger delvis effekten 
som artiklarna Abidia (2007), Berry et alt. (2006), Coleman (2002) och O´Reilly (2003) 
menar att chlorhexidin har, dvs. en stor bakteriedödande effekt.  
 
Munvården ska anpassas till den enskilde individen, beroende på tillstånd och behov. 



Handboken rekommenderar munvård minst en gång per dygn. Medan artikeln Abidia 
(2007) anger att det kan vara nödvändigt att utföra munvård med tätare intervall än vad 
som rekommenderas i Handboken. Rengöring av munhåla och tänder bör utföras var 
tolfte timme samt återfuktning av munslemhinnan och mjukgörande av läpparna var 
annan timme. När munvård utförs regelbundet ökar salivproduktionen medan karies, 
plack och infektionsrisken minskar (Abidia 2007). 
 
Artiklarnas evidens 
Vi har funnit evidens för riktlinjer kring rengöring av munhålan som anges i Handboken. 
Riktlinjerna är dock inte alltid entydiga när det gäller hur rengöring av munhålan ska 
utföras. De artiklar vi funnit har måttligt till begränsat bevisvärde. Vi har även funnit 
andra riktlinjer kring rengöring av munhålan som Handboken inte nämner, exempelvis 
användning av tungskrapa vid avlägsnande av beläggningar.  
 
Riktlinjer för behandling av uttorkade slemhinnor 
Handbokens riktlinjer 
Uttorkade slemhinnor beror på att salivproduktionen har minskat hos patienten. Detta 
leder till en blank och rodnad slemhinna. Det kan även leda till vitaktiga beläggningar 
och krustabildningar, särskilt på tungan. Vid krustor används rundtork eller 
skumgummitork doppade i vatten och slemlösande medel tills krustan löses upp. Det är 
av stor vikt att byta rundtork mellan varje rengörningsmoment. Munvården ska avslutas 
med att bestryka slemhinnan med saliversättningsmedel. Patienten ska bli erbjuden 
salivstimulering med hjälp av fluortabletter eller fluortuggummi 
(www.sjukvardsradgivningen.se 080124).  
  
Artiklarnas riktlinjer  
Coleman (2002), O´Reilly (2003) och Xavier (2000) anger att patienten kan vara hjälpt 
av sockerfria sugtabletter eller tuggummi för att stimulera salivproduktionen, vilket 
Handboken stödjer. Handboken nämner att uttorkade slemhinnor ska behandlas med 
fuktad rundtork vid bestrykning av munslemhinna. Liknade riktlinjer framkommer i 
Coleman (2002) och O´Reilly (2003). I likhet med Handboken, rekommenderar Stiefel et 
al. (2000), Holman et alt. (2005) och O´Reilly (2003) vanligt kranvatten vid utförandet av 
munvård och för att förebygga muntorrhet. Artiklarna tar även upp att vatten minskar 
risken för att patienten drabbas av vätskebrist då många patienter är uttorkade och i behov 
av rikligt med vätska. 
 
Enligt artikeln Abidia (2007) och Handboken ska rengöringen av munhålan avslutas med 
att slemhinnor bestryks med saliversättningsmedel och läpparna med vaselin. 
 
Uttorkade slemhinnor kan förebyggas genom regelbundna munsköljningar med vatten 
enligt Berry et al. (2006), Coleman (2002) och Stiefel et al. (2000) vilket inte nämns i 
Handboken. Behandlingen av uttorkade slemhinnor ska avslutas med återfuktning av 
läpparna med hjälp av mjukgörande medel som vaselin. Detta förhindrar uttorkning av 
slemhinnan, sprickbildning av läppar och minskar vätskeförlusten enligt Handboken och 
Berry et alt. (2006), Coleman (2002), Stiefel et alt.(2000) och Xavier (2000).   
 



Artiklarnas evidens 
Evidens kring samtliga riktlinjer angående behandling av uttorkade slemhinnor i 
Handboken har hittats. Förutom att studierna inte beskriver att personalen ska byta 
rundtork mellan varje moment vilket poängteras i Handboken. Artiklarnas resultat är 
entydiga i hur behandling av uttorkade munslemhinnor bör utföras. Evidensen utgörs av 
information i litteraturstudier och expertutlåtanden, som ger ett lågt till måttligt 
bevisvärde enligt GRADE skalan. 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att undersöka evidensen bakom de riktlinjer för munvård som 
anges i Handboken för hälso- och sjukvårdspersonal. Resultatet visar att det finns evidens 
för riktlinjer som berör tandborstning, rengöring av munhålan samt behandling och 
prevention av uttorkad munslemhinna. Evidens i artiklarna är främst av lågt bevisvärde. 
Främst saknas empiriska studier och beskrivningar av vilka metoder som använts för att 
få fram relevant litteratur till de litteraturstudier som granskats. 
  
Metoddiskussion  
Utifrån studiens syfte ansåg författarna att en litteraturstudie var den mest lämpade 
metoden, eftersom syftet var att jämföra Handboken för hälso- och sjukvårdspersonals 
riktlinjer för munvård med aktuell vetenskaplig forskning inom området munvård.  
Litteraturstudie ger möjlighet till att få fram aktuell forskning från hela världen för att 
använda vid jämförelsen av Handbokens riktlinjer.  
 
Eftersom författarna önskade studera både vilka riktlinjer som fanns inom munvård och 
styrkan i de riktlinjerna valdes en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats. 
Risken finns att djupet i varje ansats gått förlorat, när en kombination av två ansatser 
valts.   
 
Merparten av artiklarna hade ett begränsat bevisvärde. Orsaken till detta kan bero på att 
fel databaser använts vid artikelsökning. Artiklar kunde ha sökts i andra databaser 
exempelvis Medline eller Cochrane, eftersom de databaserna har liknande ämnesområde 
som CINAHL, Elin och Pubmed. Det kan även bero på felaktig kombination av sökord 
där författarna kan ha sorterat bort relevanta artiklar. Risken finns att författarna även valt 
bort artiklar i granskningen av titlar och abstract. Orsaken till det begränsade bevisvärdet 
av artiklarna kan också bero på att det inte finns mer forskat kring hur munvård bör 
utföras, vilket kan ha lett till att författarna fick ett begränsat material att arbeta med. Det 
är en upptäckt som kan visa på att det finns svagheter i forskningen kring munvård.   
 
I artikelgranskningen försökte författarna vara öppna och neutrala i tolkningen mellan 
engelska och svenska, för att undvika egna värderingar i resultatet. Det har i vissa artiklar 
varit svårt eftersom de har innehållit en akademisk språklig standard. Tolkningen av 
engelsk text kan på så vis ha försvårats, det går inte att helt utesluta att feltolkning kan ha 
skett. Författarna har genom sin utbildning en förförståelse kring ämnet munvård samt 
kunskap om vilka kriterier som ska uppfyllas för att artiklar ska anses vara vetenskapliga. 
Utbildningen har även gett kunskap om att vården ska bygga på evidens. Förförståelsen 



kan ha varit till hjälp vid granskningen av artiklar och lett till att feltolkning av materialet 
undvikits. Samtidigt som risken finns att förförståelsen kan ha lett till att författarna inte 
haft ett öppet och följsamt sätt mot materialet. 
 
För att få fram artiklarnas riktlinjer angående munvård utformade författarna tre 
huvudkategorier utifrån Handbokens munvårdsavsnitt. Utifrån de tre huvudkategorierna 
har varje artikel granskats och placerats in i kategorier. Artiklarna analyserades enligt 
SBU:s mall för kritisk granskning för att få fram evidensens styrka hos respektive artikel.  
SBU:s mall för kritisk granskning beskriver väl vilka kriterier som måste uppfyllas för att 
studien ska räknas som vetenskaplig. Däremot står det inte beskrivet vad varje artikel 
måste uppfylla i SBU: s mall för att passa in i GRADE skalans tre bevisgrader, starkt, 
måttligt och begränsat. Författarna har tolkat SBU:s mall och utifrån hur många kriterier 
artikeln uppnått, placerat in resultatet enligt GRADE skalan. Det finns en risk att 
författarna kan ha felbedömt kriterierna och på så vis placerat in artikeln felaktigt.  
 
Artiklarna som författarna fick fram bestod mestadels av litteraturstudier som grundade 
sig på andra litteraturstudier eller äldre empiriska studier. Artiklarna redovisar likartat 
resultat i de enskilda studierna. Frågan är då om bevisvärdet stärks genom att artiklarna är 
eniga om hur munvård bör utföras. Författarna anser att det är osäkert eftersom artiklarna 
refererar till varandra. Författarna har bedömt artiklarna från starkt till begränsat 
bevisvärde där de flesta har begränsat bevisvärde. På grund av svaga metoddelar i 
artiklarna, kan granskaren inte se hur forskaren kommit fram till sitt resultat.  
 
Resultatdiskussion 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763§2), ska all vård genomföras i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan har ett ansvar 
att ständigt arbeta efter uppdaterad kunskap. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska står det att sjuksköterskan själv är ansvarig för sin utveckling och 
utbildning (SOSFS 1995:15, 2005). Vilket kan vara svårt eftersom det ständigt sker ny 
forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Handboken ska vara ett hjälpmedel för 
sjuksköterskan att finna aktuell och vetenskaplig kunskap. Enligt Handboken bygger den 
kunskapen på vetenskap och beprövad erfarenhet som ska kunna användas i 
vårdverksamheten. Resultatet i studien visar att vårdpersonal inte kan ta för givet att de 
riktlinjer som finns i Handboken alltid bygger på starkt bevisvärde. Författarnas 
förhoppning med studien är att den kan bidra till ett ökat kritiskt tänkande kring de 
riktlinjer som sjuksköterskor har att följa. Eftersom sjuksköterskan har ett ansvar att 
ständigt arbeta utifrån aktuell kunskap och för att kunskap ständigt förändras är det 
sjuksköterskans plikt att ha ett kritiskt tänkande.  
 
Resultatet visar att det finns starkare evidens för hur tandborstning bör utföras i 
jämförelse med hur rengöring av munhåla och behandling av uttorkade slemhinnor bör 
ske. Evidensen för tandborstning styrktes genom en empirisk studie, en 
observationsstudie samt att de 9 artiklarna var eniga om att tandborstning är den bästa 
metoden för att ta bort plack. Trots att tandborsten är rekommenderad att använda vid 
munvård är det många inom vården som föredrar skumgummitork/rundtork enligt 
resultatet. Kan det bero på att personalen inte får tillgång till uppdaterad kunskap och på 



så vis kan inte vårdprocessen utvecklas? Eller att personalen rent av föredrar 
skumgummitork/rundtork framför tandborsten av bekväma orsaker. Riktlinjer för 
rengöring av munhålan styrktes av en empirisk studie, fyra litteraturstudier och ett 
expertutlåtande. Behandling av uttorkade slemhinnor togs upp i en empirisk studie och 
tre litteraturstudier där artiklarna förespråkade olika metoder. Samtliga artiklars riktlinjer 
är eniga med Handbokens rekommendationer om hur munvård bör utföras. Resultatet 
visar att både artiklarna och Handboken är eniga om att munvården ska anpassas efter 
den enskilde individens behov. Riktlinjerna kring munvård är viktiga att följa, det är 
personalens uppgift att anpassa riktlinjerna till varje patient. Exempelvis om en patient är 
ovillig till tandborstning är det viktigare att rekommendera att patienten borstar tänderna 
på kvällen än morgonen, då salivproduktionen minskar till natten.  
 
Handboken anger att den kunskap som presenteras ska baseras på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Studiens resultat visar däremot att det finns begränsat bevisvärde för 
munvårdsavsnittet i Handboken. Forskningen kring den basala munvården verkar 
oprioriterad och riktlinjer för vårdpersonal otillräckliga. Det borde inte vara svårt att få 
fram evidensbaserad forskning kring basala riktlinjer för munvård.  Det är av stor vikt att 
Handboken lever upp till sina egna krav och att det ska kunna gå att förlita sig på den 
kunskap som Handboken presenterar. Därför måste Handbokens riktlinjer vara 
evidensbaserade för att bibehålla vårdpersonalens förtroende.  
 
Inga av artiklarna uppfyllde starkt bevisvärde, förutom SBU- rapporten. Innebär det att 
sjukvårdspersonalen inte ska följa Handboken? Författarna anser att de metoder som 
Handboken rekommenderar är till nytta både för patienten och för vårdpersonalen. 
Metoderna bör följas tills ny forskning framkommer som visar på att riktlinjerna bör 
ändras. Artiklarna innehöll andra riktlinjer än vad som presenteras i Handboken, 
angående tungskrapa och chlorhexidin. Ska de riktlinjerna införas i vårdverksamheten? 
Författarna anser att om riktlinjerna ska införas behövs mer forskning inom områdena. 
Det behövs även mer forskning generellt om hur munvård ska utföras. Speciellt hur 
munhålan ska rengöras och hur uttorkade slemhinnor ska behandlas. Öhrn et al (2006) 
nämner att befolkningen har en ökad levnadsstandard vilket leder till att äldre har kvar 
sina egna tänder i större mån. Författarna upplever att munhygien är ett område många 
individer värdesätter och prioriterar. Tillsammans med att standarden ökar och fler äldre 
har kvar sina egna tänder ställer det högre krav på vårdpersonalen. Vårdpersonalen bör 
kunna hjälpa patienten till en god munhygien under vårdvistelsen. Därför är det av stor 
vikt att goda riktlinjer införs i praktiken. Målet för all vård ska enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS, 1982:763§2) genomföras i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet för att uppnå god vårdkvalité.   
 
SLUTSATS 
 
Studiens resultat visade att Handbokens riktlinjer för hur munvård ska utföras bygger på 
evidens. De evidens som författarna fann i sin litteraturstudie bedömdes mellan starkt till 
begränsat bevisvärde. Majoriteten av de granskade arbetena bedömdes som begränsat 
bevisvärde. Det visar på att det finns evidens för Handbokens riktlinjer men att evidensen 
är begränsad. Samt att det tyder på att det har forskats all för lite inom munvård och att 



det behövs mer evidensbaserad forskning inom området. Vårdpersonal ska ha ett kritiskt 
förhållningssätt gentemot de riktlinjer vi arbetar utefter och kritiskt granska all forskning. 
Vården ska erbjuda kvalitetssäker vård som bygger på vetenskapligt bevis, vilket ökar 
säkerheten för patienten och dens tilltro på vården.  
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Bilaga 1. 1(1) 
Mall för kritisk granskning av interventionsartiklar 
Fråga  Kommentar  

I. Är resultaten från denna studie 
tillförlitliga?  

 

1. Randomiserades patienterna till de 
olika behandlingsalternativen?  

 

2. Var grupperna likvärdiga vid studiens 
start?  

 

3. Följdes alla patienter upp som 
randomiserades?  

 

4. Analyserades patienterna i den grupp 
som de ursprungligen randomiserades till? 

 

5. Var patienter och forskningspersonal 
blindade avseende behandling?  

 

6. Behandlades grupperna likvärdigt ur 
alla andra aspekter än interventionen?  

 

II. Vad visade studien för resultat?   

1. Hur stor var behandlingseffekten?   

2. Hur precis var skattningen av 
behandlingseffekten?  

 

III. Bidrar resultaten till att ge mina 
patienter bättre sjukvård?  

 

1. Kan resultaten appliceras på mina 
patienter?  

 

2. Redovisar studien kliniskt relevanta 
effektmått, dvs patientrelaterade sådana?  

 

3. Är den sannolika nyttan större än den 
potentiella skadan och kostnaderna?  

 

Från: Guyatt G, Sacket D, Cook D. User´s guide to the medical literature. II How to use 
an article about therapy or prevention. A. Are the results of the study valid? JAMA 
1993;270:2598-2601.  
 
 
 
 
 
 

 
 



Bilaga 2.1(1) 
Mall för kritisk granskning av systematiska översikter  
Fråga  Kommentar  

I. Är resultaten från denna 
systematiska översikt 
tillförlitliga?  

 

1. Behandlar översikten en 
fokuserad klinisk 
frågeställning?  

 

2. Var inklusionskriterierna för 
de granskade artiklarna 
adekvata?  

 

3. Är det osannolikt att man har 
missat några relevanta studier?  

 

4. Värderades tillförlitligheten i 
de inkluderade studierna?  

 

5. Var utvärderingen av de 
inkluderade studierna 
reproducerbar?  

 

6. Var resultaten likartade i de 
enskilda studierna?  

 

II. Vad visade översikten för 
resultat?  

 

1. Vad var det övergripande 
resultatet av översikten?  

 

2. Hur precis var skattningen av 
effekten?  

 

III. Bidrar resultaten till att 
ge mina patienter bättre 
sjukvård?  

 

1. Kan resultaten appliceras på 
vården av mina patienter?  

 

2. Redovisar studien alla 
kliniskt relevanta effektmått, 
dvs patientrelaterade sådana?  

 

3. Är den sannolika nyttan 
större än den potentiella skadan 
och kostnaderna?  

 

 
Från: Oxman AD et al. User´s guide to the medical literature. VI. How to use an 
overview.JAMA1994;272:1367-



         Bilaga 3. 1(11) 
Författare  
Titel 
År 
Land 

Artikeltyp Syfte Metod Urval 
(bortfall) 
 

Result

Abidia, R.  
 
Oral care in the 
intensive care 
unit: A review  
 
2007  
 
England 

Litteraturstudie Att informera om 
de hinder som kan 
finnas för att 
upprätthålla en god 
munvård vid 
intubation, vikten 
av att utföra 
munvård och 
riktlinjer för hur 
munvård ska 
utföras. 
 
  
 

Sammanställning 
(framkom inte hur 
studien har 
analyserats). 

41 artiklar Patient
ha vidö
intubat
risken 
uttorka
att mot
munsta
tandbo
rundto
för att 
belägg
rekom
chlorh
patient
intuber
att kom

i
l
a
g
a
 
3
.
 
2
(
1
1
)
   



Författare 
Titel 
År 
Land 

Artikeltyp Syfte Metod Urval 
(bortfall) 

Resultat 

Berry, A. & 
Davidson, P.  
 
Beyond comfort: 
oral hygiene as a 
critical nursing 
activity in the 
intensive care unit  
 
2006  
 
Australien  

Litteraturstudie Att identifiera 
hinder för en 
effektiv 
munhygien 
samt att 
studera 
effekterna av 
de mest 
rekommendera
de metoderna 
för att 
upprätthålla en 
bra munvård 
vid kritiskt 
sjukdomstillstå
nd. Det andra 
syftet var att 
informera och 
identifiera 
rekommendati
oner för 
praktiskt 
arbete och 
framtida 
forskning 

Sammanställning av 
litteratur resulterat av 
sökning i databaserna 
CINAHL, Medline, 
Joanna Briggs 
Institute, Cochrane, 
Embase, DARE och 
sökmotorn Goggle 
med sökorden oral 
hygiene, oral hygiene 
practices, oral care, 
mouth care, mouth 
hygiene, intubeted, 
mechanically 
ventilated, intensiv 
care och critical care. 
Artiklarna som 
inkluderades var 
skrivna på engelska 
och publicerade 
mellan 1985 och 
2005. 

69 artiklar Att utföra
korrekt sä
gör att mu
genomför
annat bero
vårdperso
förespråka
framför ru
skumgum
avlägsnan
beläggnin
visat sig v
Studien re
vikten av 
chlorhexid
utförandet
Munvård 
att bestryk
med saliv
samt smör
mjukgöran

            
     Bilaga 3. 3(11) 
Författare 
Titel 
År 
Land 

Artikeltyp Syfte Metod Urval 
(bortfall) 

Re



Coleman, P.  
 
Improving oral 
health care for the 
frail elderly: A 
review of 
widespread 
problems and best 
practices 
 
2002  
 
USA 

Litteraturstudie Att beskriva 
konsekvenserna av 
en otillräcklig 
munvård inom 
äldreomsorgen, 
diskutera hur 
personal kan 
förebygga mun- 
sjukdomar samt 
studera bästa 
vetenskapliga 
metoder för 
munvård  

Sammanställning 
(framkom inte hur 
studien har 
analyserats). 

55 artiklar De
mu
för
vid
De
ing
bor
me
me
att 
mu
vas
läp
per
anv
mu
exe
chl

            
     Bilaga 3. 4(11) 
Författare 
Titel 
År 
Land 

Artikeltyp Syfte Metod Urval 
(bortfall) 

Rekom



Holman, C., 
Roberts, S. & Nicol, 
M.  
 
Practice update: 
clinical skills with 
older people 
promoting oral 
hygiene  
 
2005 
 
England 

Expertutlåtande Att belysa vikten av 
munvård för att 
bibehålla hälsa och 
välbefinnande för den 
äldre människan  

Utlåtande av tre 
experter kring 
utförandet av 
munvård 

3 artiklar Munvå
en liten
mjuk b
tandkr
av belä
kan en
med lä
Om pa
kan en
vatten 
att ren
Munvå
områd
behålla
välbefi

   
        Bilaga 3. 5 (11) 
Författare 
Titel 
År 
Land 

Artikeltyp Syfte Metod Urval 
(bortfall) 



Kite, K. & Pearson, 
L. 
 
A rationale for mouth 
care: the integration 
of theory with 
practice 
 
1995  
 
Storbritannien 

Litteraturstudie Att presentera aktuell 
information om hur 
munvård bör utföras 
baserad på 
tandvårdslitteratur. 
För att integrera 
studiens information 
med sjuksköterskans 
kunskaper om 
munvård ute i 
praktiken  

Sammanställning 
(framkom inte 
hur studien har 
analyserats). 

25 artiklar 

 
 
 

B
i
l
a
g
a
 
3
.
 
6
(
1
1
)
 
  

Författare 
Titel 
År 

Atikeltyp Syfte Metod Urval 
(bortfall) 

Resulta



Land 
McNeill, H  
 
Biting back at poor 
oral hygiene 
 
2000  
 
England 

Litteraturstudie Studera varför 
intuberade patienter 
är i riskzonen för att 
utveckla orala 
problem. Samt vilka 
munvårds protokoll 
och metoder som 
används inom vården 

Sammanställning
(framkom inte 
hur studien har 
analyserats). 

39 artiklar En god 
en stor r
förebyg
infektio
luftröre
att utför
patiente
många l
muntorr
läkemed
Varje p
individu
sin mun
hjälp fin
munstat
Trots at
finns är
att de an
praktike
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a
 
3
.
 
7
(
1
1
) 

 
Författare 
Titel 
År 
Land 

Artikeltyp Syfte Metod Urval 
(bortfall) 

Resultat



O´Relliy, M  
 
Oral care of the 
critical ill: A 
review of the 
literature and 
guidelines for 
practice 
 
2003  
 
Australien 

Litteraturstudie Vilka är de bästa 
metoderna vid munvård 
för den kritiska sjuke 
patienten på en 
intensivvårdsavdelning?
 
 

Sammanställning
(framkom inte 
hur studien har 
analyserats). 

76 artiklar Studien 
rekomme
använda 
tandborst
rundade ä
att avlägs
och beläg
från tung
tänder. B
ska avslu
baddning
chlorhexi
återfuktn
munslem

         
 
 
 

B
i
l
a
g
a
 
3
.
 
8
(
1
1
) 

Författare 
Titel 
År 
Land 

Artikeltyp Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resu



Pearson, L.  
 
A comparison of 
the ability of 
foamswabs and 
toothbrushes to 
remove dental 
plaque: 
implications for 
nursing practice 
 
1996  
 
England 

Empirisk studie Att jämföra om 
tandborsten eller 
rundtork har bäst 
förmåga att ta 
bort plack 

En undersökningsstudie 
där deltagarna använder 
tandborste vid rengöring 
av överkäken och 
rundtork/skumgummitork 
vid rengöring av 
underkäken. 
Undersökningen pågår 
under sex dagar vilket 
upprepas under tolv 
veckor med en veckas 
uppehåll för 
återhämtning efter varje 
sex dagars period.   

2 Resu
ökan
där r
skum
Detta
är de
avläg
tandb
vid r
och t
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SBU  
 
Karies- 
diagnostik, 
riskbedömning 
och icke-
invasiv 
behandling 
 
2007  
 
Sverige 

Litteraturstudie Hur effektiva är olika 
metoder för att påvisa 
förekomst av 
kariesskador, jämfört 
med en referensmetod? 
Finns biverkningar och 
risker med de 
granskade metoderna? 
Vilken diagnostisk 
metod är mest 
kostnadseffektiv? Hur 
bra kan karies 
förutsägas? Finns det 
effektiva, icke- 
invasiva metoder 
(ingen borttagning av 
tandsubstans) för att 
behandla tidiga 
kariesskador på 
tandkrona eller 
kariesskador på rotyta.  

Rapportens litteratur 
söktes i olika 
databaser som inte 
anges i rapportens 
metod del. Utöver 
den elektroniska 
sökningen så 
studerade SBU: s 
projektgrupp en 
mängd tryckt 
litteratur. De 
undersökte även 
litteraturens olika 
referenser för att 
ytterligare verifiera 
dess bevisvärde. 
Dessa analyserades 
genom ett 
bedömnings-
protokoll för att 
bedöma bevisvärdet 
för varje enskild 
artikel. Varje artikel 
analyserades av minst 
två granskare.  
 

(Framkom 
inte)  

Karies d
en komb
klinisk u
och rönt
Riskfakt
karies är
åldrande
sockerko
Fluor är 
förebygg
mot kari
förbättra
diagnost
effektiva
riskfakto
fastställa
förmåga
personal
bedöma 
patienten
nämner 
forsknin
att tidiga
kunna sä
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Stiefel, Karen A., 
Damron, S., 
Sowers, N. & 
Velvez, L.,  
 
Improving oral 
hygiene for the 
seriously ill 
patient: 
implementing 
research-based 
practice 
 
2000  
 
USA 

Observationsstudie Att granska tre 
aspekter i 
munvården: 
hjälpmedel, 
munrenande medel 
och utförandet av 
munvård. För att 
sammanställa ett 
protokoll över 
munvårdsrutiner för 
att användas på en 
intensiv vård 
avdelning.  

Observationsstudie där 
medlemmar ifrån en 
forskar kommitté 
sammanställer ett praktiskt 
munvårdsprotokoll. Där 
bland annat en inspektion 
av munhålan skulle utföras 
och en mjuk tandborste 
skulle användas. 
Protokollet användes på en 
intensiv vårdavdelning, 
där personalen blev 
utbildade utifrån 
protokollet och skulle 
använde kunskapen i 
omvårdnaden av de åtta 
patienterna. Efter en 
månad utvärderades 
resultatet, hur munvården  
påverkat patienternas 
munstatus. Samt 
personalens uppfattning 
om munvårds 
hjälpmedlen.  
 

8 
patienter 
(8) och 20 
sjuk- 
sköterskor

Sjuksk
de nya
mer ti
sjuksk
tillbak
de had
vissa v
använ
Vid ut
fram a
av tan
avdeln
jämfö
använ
En utv
patien
gick in
grund
kritisk
Patien
förbät
munh
sväljn
läppar
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Xavier, G.  
 
The importance  
of mouth care in 
preventing infection 
 
2000  
 
England 

Expertutlåtande Att stödja 
sjuksköterskor att 
tänka på vikten av 
munvård för att 
förhindra infektioner.

Utlåtande av en 
expert kring 
munvård med 
stöd av 16 
artiklar.  

16 artiklar Vid utfö
munvård
sjuksköt
medvetn
mun bib
ska utfor
enskilda
behov, d
vara dela
egenvård
god mun
patienten
god mun
nedsatt m
muntorrh
inflamm
förekom
infektion
Munvård
genom ta
med fluo
två gång
av stor v
läppar m
förhindr
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