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ABSTRAKT 

Bakgrund: munvård är en grundläggande omvårdnadsåtgärd som bidrar till att förebygga 

respirator-relaterad lunginflammation, s.k. VAP (”ventilator-associated pneumonia”) och en 

rad diverse systemiska infektioner. Trots vikten med munvård och förekomsten av PM som 

beskriver utförande av munhygien på intensivvårdsavdelningar, så tycks det vara en 

lågprioriterad handling hos intensivvårdspatienter.  

Syfte: att beskriva sjuksköterskans inställning kring munvård hos patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelning. 

Metod: kvantitativ studie med beskrivande design som grundas på statistisk analys av data 

insamlade utifrån ett enkätformulär. 

Resultat: denna enkätstudie visar att sjuksköterskor prioriterar munvård högt men samtidigt 

tycker de att det delvis är en undersköterskeuppgift och delegerar ofta uppgiften. Hinder som 

t.ex. brist på tid kan förklara denna inställning. De flesta sjuksköterskor kände till att det finns 

ett styrdokument gällande munvård på deras avdelning. Ett antal sjuksköterskor som inte 

kände till grundläggande munvårdsåtgärder för förebyggandet av VAP, visar bristfälligt 

kunskap om ämnet. Utbildningsnivå har konstaterats ha ett samband med sjusköterskans 

inställning kring munvård, då dessa sjuksköterskor har en högre prioritering kring denna 

åtgärd. 

Slutsatser: resultatet visar att sjuksköterskor är olika involverade i munvård hos patienter 

som är i behov av intensivvård. Förbättrad kunskap om evidensbaserad munvård skulle i 

positiv riktning ändra sjuksköterskans attityd kring munvård i allmänhet, förbättra kvalitén av 

vården i synnerhet samt minska sjukhusvistelse. Det skulle även leda till minskad mortalitet 

och utgifter för sjukvården.  

Nyckelord: munvård, sjuksköterskans inställning, intensivvård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: mouth care is a basic nursing activity which contributes to prevent ventilator 

associated pneumonia (VAP) and a number of different systemic infections. Despite the 

importance of mouth care and the presence of protocols which describe how to perform 

mouth hygiene in the intensive care units, there is still low priority in mouth care on the 

critically ill patient. 

Aim: to describe nurses attitude on mouth care in patients who takes care of in the intensive 

care unit. 

Method: quantitative study with a describing design which is based on the statistical analysis 

of data collected from a questionnaire. 

Results: this survey shows that nurses prioritizes mouth care high but at the same time they 

have the opinion that it is partly a nursing assistants’ task and often delegates it. Barriers like 

for example lack of time can explain this attitude. It was to the knowledge of most of the 

nurses that there is a policy on mouth care in their wards. A number of nurses, who did not 

know basic mouth care for preventing VAP, demonstrate lack of knowledge on the subject. 

Education level has shown to have a connection with nurses’ attitude about mouth care, when 

these nurses prioritize higher this action. 

Conclusions: the results show that nurses are at different levels involved in oral care of 

patients who are in need of intensive care.  An improved knowledge about evidence based 

mouth care would change nurses’ attitude in a positive direction in general, improve the 

quality of health care in particular and reduce hospital stay. It would also lower mortality and 

the economic strain on health care. 

Keywords: mouth care, nurse attitude, intensive care. 
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1. INLEDNING 

Sjuksköterskors uppgifter på en intensivvårdsavdelning (IVA) är mångsidiga och kompetens-

krävande. Förmågan att planera och prioritera omvårdnadsåtgärder och behandlingar hos den 

allvarligt sjuka patienten är väsentlig för en vård av god kvalité. Att delegera särskilda 

omvårdnadsåtgärder (som till exempel bäddning, omläggning av sår, munvård, etc.) för att på 

bättre sätt kunna ägna sig åt det som prioriteras viktigare eller mer akut och måste få högre 

prioritet, hör till sjuksköterskans vardag.  

Munvård är en viktig aspekt av omvårdnadspraxis. Skribenterna har praktiserat på olika IVA 

under deras specialistutbildning, och under praktikperioden väcktes ett stort intresse för 

sjuksköterskornas inställning kring munvård hos den svårt sjuka patienten.  

2. BAKGRUND 

2.1 Vikten av munvård  

En frisk munhåla och friska tänder är förutom en mycket viktig aspekt för en optimal 

nutrition, och matspjälkning, även viktigt för kommunikationen, utseendet samt självkänslan. 

Om inte god munhålestatus eftersträvas kan det leda till bakterieväxt som i sin tur kan leda till 

allvarliga infektioner som till exempel gastrointestinala infektioner, endokardit, pneumoni och 

i värsta fall sepsis (Coker et al. 2013). Allvarligt sjuka patienter med behov av särskild 

munvård, patienter som andas med öppen mun eller får syretillförsel har behov av tätare 

munvård då slemhinnorna väldigt snabbt kan bli torra. Detta leder till att de torra 

slemhinnorna i större utsträckning får skador och detta medför risk för infektioner. Patienterna 

skall inte slentrianmässigt behandlas lika utan varje patient bör få en individuellt anpassad 

vård och då även avseende sin munhygien (Yildiz et al. 2013). 

Respirator-relaterad lunginflammation, s.k. ventilator-associated pneumonia (VAP) är en 

vanlig form av nosokomial infektion hos intuberade patienter, som innebär förlängd 

sjukhusvistelse, förhöjd mortalitet samt ökade sjukvårdskostnader. VAP är en viktig fråga på 

en IVA då forskning visar att dödlighet och sjuklighet kan reduceras genom att implementera 

en rad preventiva åtgärder, som exempelvis munhygien, vilket är en del av patientens 

omvårdnad (Augustyn 2007, Roy 2007, Jam Gatell et al. 2012). Vårdrelaterad lung-

inflammation har en korrelation med tandbeläggningar och bakteriell förekomst i oropharynx 

hos patienter som respirator-behandlas (Halm & Armola 2009).  Att borsta patientens tänder 

och tunga bör betraktas som en grundläggande omvårdnadsåtgärd (Shinn 2004). Dessutom, 
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för att på bästa sätt förebygga förekomsten av VAP så är det av stor vikt att munvården utförs 

på rätt sätt av kompetent personal (Chao et al. 2009, Arroliga et al. 2012). 

Spridningen av bakterier som orsakar karies och periodontal sjukdom inhiberas av 

immunologiska faktorer som finns i saliven (Tada & Hanada 2010). En rad olika läkemedel 

minskar sekretionen av saliv, och patienter som får näring via enteral/parenteral nutrition har 

en minskad salivproduktion, på grund av att de inte tuggar, men även andra faktorer såsom 

malnutrition, lågt albumin och minskad fysisk aktivitet, bidrar till en försämrad nivå av 

immunologiska substanser i saliven (ibid).  

Begreppet ”munvård” på IVA innebär inte enbart tandborstning för bibehållandet av en frisk 

munhåla och friska tänder, utan förebygger dessutom andra infektioner hos allvarligt sjuka. 

Trots att utförandet av munvård på IVA är väl beskriven i de flesta lokala riktlinjerna 

(promemoria, -PM-), så är ofta munhygienen hos dessa patienter bristfälligt (Su et al. 2011).  

Evidensbaserad omvårdnad är grunden till utvecklingen av omvårdnadspraxis. Effektiv 

munvård förbättrar patientens komfort och förebygger orala infektioner samt VAP, men 

forskning visar att den inte rutinmässigt utförs av alla sjuksköterskor på IVA (Türk et al. 

2012).  

2.2 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans inställning kring munvård hos patienter 

som vårdas på IVA. 

3. METOD 

3.1 Design 

Denna kvantitativa studie har en beskrivande design som grundas på statistisk analys av data 

insamlad utifrån ett enkätformulär (jmf. Olsson & Sörensen 2011) som delats ut på 2 intensiv-

vårdsavdelningar i norra Sverige.  

Som struktur för arbetet inklusive referenshantering utgick skribenterna från författar-

instruktioner i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Clinical Nursing”. 

3.2 Urval 

Studiens målsättning var att göra en utfrågning av sjuksköterskepersonal med hjälp  
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av enkäter. Inklusionskriterier var alla specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvård 

som tjänstgjorde på två intensivvårdsavdelningar i norra Sverige under aktuell studieperiod 

(n=60). Inga exklusionskriterier fastställdes. Externt bortfall (n=11) bestod av de 

sjuksköterskor som antingen var på semester eller ledighet (n=7) och de som var sjukskrivna 

(n=4). Det var inget internt bortfall. Därmed var det 49 sjuksköterskor som hade möjligheten 

att delta i studien. Skribenterna fick sammanlagt 31 insamlade enkäter, vilket motsvarar 

63,3% svarsfrekvens. 

3.3 Procedur 

Enkätformuläret skapades efter granskning av relevanta enkätartiklar (både kvantitativa och 

kvalitativa studier) inom det valda området (Forsberg & Wengström 2008). En preliminär 

enkät delades ut på en IVA till fyra sjuksköterskor, för att testa frågornas relevans och 

begriplighet. Skribenterna lät sjuksköterskorna fylla i enkäten för att sedan ge synpunkter. 

Efter mottagen feedback från sjuksköterskorna, med kommentarer och förslag på 

förbättringar, gjordes en andra version av enkäten som delades ut på nytt till fyra andra 

sjuksköterskor för en andra utvärdering. Efter att materialet samlats in på nytt utformades en 

slutgiltig version av enkäten, som bestod av åtta relevanta frågor. De sjuksköterskor som hade 

fyllt i provenkäterna hade senare möjligheten att delta i den faktiska studien. Förutom 

enkätens ämnesspecifika frågor så ställdes även frågor om respondentens kön, ålder, 

akademisk bakgrund och yrkeserfarenhet (se bilaga 2).  

Skribenterna fick godkännande av verksamhetscheferna på de två intensivvårdsavdelningarna 

för att kunna utföra studien. Ett inledande brev skickades via email till all berörd personal en 

vecka före enkätsutdelningen. Även en kopia på brevet sattes upp väl synligt för personal på 

båda aktuella avdelningarna. I brevet beskrev författarna syftet med studien samt deltagandets 

frivillighet och anonymitet, och brevet bifogades även som försättsblad till enkäten (se bilaga 

1). För att få ytterligare uppmärksamhet kring studien bad författarna verksamhetscheferna att 

muntligt informera personalen om enkäterna under deras rutinmässiga avdelningsmöten.  

Sjuksköterskorna fick en vecka på sig för att svara på enkäterna men, pga. det låga 

deltagandet, lätt skribenterna enkäterna ligga kvar ytterligare en vecka på de båda 

avdelningarna.  

3.4 Analys  

SPSS Statistics 21 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) användes för att utföra statistiska analyser. 
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 Deskriptiv statistik användes för att analysera sjuksköterskornas demografiska data. Icke 

parametriska tester som chi
2 

test och Fishers exakta test (Olsson & Sörensen 2011) användes 

för att analysera relationen mellan olika variabler och där signifikanta relationer har noterats 

om p<0,05. Bestämd signifikansnivå är 5%. 

3.5  Forskningsetiska överväganden 

Genom att deltagandet begränsades till sjuksköterskepersonal, som frivilligt och anonymt 

medverkade i denna studie (och inga patienter var involverade), krävdes det ingen ansökan 

hos det etiska rådet. Ingen specifik avdelning eller individ som svarat på enkäten kan 

identifieras i uppsatsen. Studiens innehåll anses inte kränka någon människas eller 

yrkeskategoris integritet. 

4. RESULTAT 

4.1 Demografisk data för sjuksköterskorna 

Tabell 1. Deltagarnas demografiska data.    

       

                                                  Medelvärdet  ± SD      (range)   

Ålder                  46±11        (26-62)   

                                

Yrkeserfarenhet som           

sjuksköterska (år)                  19±12        (0,5-39) 

Yrkeserfarenhet som           

sjuksköterska på IVA (år)                   15±13       (0,5-36) 

Utbildningsnivå
(*)

  n %
  

 
Saknar kandidatexamen 10 32,3% 

 Kandidatexamen 14 45,2%                   

 Magisterexamen   7                      22,6%                                         

 Masterexamen    0   0                             

 Doktorsexamen    0   0                                                      

       

Snittålder för sjuksköterskorna var 45,9. Fördelning mellan kön var 30 kvinnor och en man. 

Antal år med yrkeserfarenhet som sjuksköterskor var i snitt 19,1, medan snittet av 

yrkeserfarenhet på IVA var 14,8 år.  

Alla sjuksköterskor uppfyllde inklusionskriterierna och en av sjuksköterskorna var även 

specialistutbildad inom narkos. 
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Fjorton sjuksköterskor hade kandidatexamen och sju hade magisterexamen. Tio sjuk-

sköterskor saknade kandidatexamen. Ingen av deltagarna hade vare sig master- eller 

doktorsexamen. 

4.2 Sjuksköterskornas prioritering av munvård hos den allvarligt sjuka patienten 

I första frågan fick sjuksköterskorna gradera prioriteringen av munvård hos den allvarligt 

sjuka patienten i en skala från ett till fem, där ett var låg prioritering och fem hög prioritering. 

De flesta av deltagarna (n=18) prioriterade munvård högt (tio st. anger 4 och åtta st. anger 5 i 

skalan), medan 13 prioriterar det lågt (1 till 3 i skalan) – se figur1.  
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Figur 1. Sjuksköterskornas prioritering av munvård hos intensivvårdspatienter. 

Det fanns ett signifikant samband mellan utbildningsnivå och prioriteringen av munvård bland 

sjuksköterskorna (x
2
= 6,77, 2 df., p=0,03), som tyder på att ju högre utbildningsnivå desto 

högre prioritering av munvård (se tabell 2). 

Tabell 2. Relationen mellan utbildningsnivå och prioritering av munvård. 

 
Prioritering Total 

       Låg
†
        Hög‡ 

 

Saknar utbildning % of Total 19,4% 12,9% 32,3% 

Kandidatexamen % of Total 22,6% 22,6% 45,2% 

Magisterexamen % of Total 0,0% 22,6% 22,6% 

Total % of Total 41,9% 58,1% 100,0% 
 

†
Antal sjuksköterskor som prioriterade munvård 1-3.                            

‡ 
Antal sjuksköterskor som prioriterade munvård 4-5.
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4.3 Sjuksköterskors utförande av munvård   

På andra frågan i enkäten anger de flesta sjuksköterskor att de är direkt involverade i munvård 

hos patienten ”någon gång” (n=16, 51,6%) eller ”ofta” (n=10, 32,3%), medan ett mindre antal 

är involverad sällan (n=4, 12,9%). En sjuksköterska svarar att han/hon aldrig är med i 

utförandet av munvård, och ingen anger att de alltid är med (se figur 2). 

På fjärde frågan, i samband med det ovan nämnda, svarar de flesta sjuksköterskor att då de 

inte är direkt inblandade i munvården, då frågar de ”någon gång”, ”ofta” eller ”alltid” de 

undersköterskorna de arbetar med om deras bedömning beträffande patientens munstatus 

(n=27, 87,1%), medan tre frågar ”sällan” (9,7%). En sjuksköterska frågar aldrig (se figur 2). 

Figur 2. Svar på frågorna 2, 4, 5 och 6. 

0

5

10

15

20

25

30

Fråga 2* Fråga 4ᵜ Fråga 5† Fråga 6‡

Aldrig 

Sällan

Någon gång

Ofta

Alltid

 

*Hur ofta är du direkt involverad i munvård hos patienten, alltså att du själv utför vården och inspekterar 

munhålan?                              

ᵜ Då du inte är direkt involverad i patientens munvård, hur ofta frågar du då de undersköterskor du arbetar med 

om deras bedömning beträffande munstatus efter utförd munvård?                         

† Hur ofta ren suger du munhålan och svalget hos intuberade patienter inför bäddning eller lägesändring?               

‡ Upplever du att tiden räcker till för att kunna utföra munvård hos dina patienter? 

Det fanns inget signifikant samband mellan antal år yrkeserfarenhet som IVA-sjuksköterska 

och rutinen att själv utföra munvård (x
2
=1,97, 3 df., p=0,58) - se tabell 3. 

Tabell 3. Relationen mellan antal år yrkeserfarenhet som IVA-sjuksköterska erfarenhet och 

självutföring av munvård. 

 
Själv utföring av munvård Total 

Aldrig Sällan Någon gång Ofta 

  Erfarenhet 
0-20 år % of Total 3,2% 3,2% 25,8% 16,1% 48,4% 

>20 år % of Total 0,0% 9,7% 25,8% 16,1% 51,6% 

  Total % of Total 3,2% 12,9% 51,6% 32,3% 100,0% 

 

 



  

7 
 

4.4 Vems ansvar är det att sköta munvård? 

Gällande fråga 3, beträffande sjuksköterskornas åsikt om huruvida munvård är en 

undersköterskeuppgift eller inte, tyckte de flesta (n=18, 58,1%) att det ”stämmer delvis”, 

medan ett mindre antal (n=11, 35,5%) tyckte det ”stämmer inte alls”; två sjuksköterskor 

tyckte det ”stämmer helt”. 

Inget signifikant samband kunde heller bevisas i relationen mellan antal år yrkeserfarenhet 

som IVA-sjuksköterska och deras uppfattning av munvård som en undersköterskeuppgift 

(x
2
=3,01, 2 df., p=0,22) - se tabell 4. 

Tabell 4. Relationen mellan antal år yrkeserfarenhet som IVA sjuksköterska och uppfattning av 

munvård som en undersköterskeuppgift. 

 
”Munvård är en undersköterskeuppgift.” Total 

Stämmer inte 

alls 

Stämmer delvis Stämmer helt 

  Erfarenhet 
0-20 år % of Total 22,6% 25,8% 0,0% 48,4% 

>20 år % of Total 12,9% 32,3% 6,5% 51,6% 

  Total % of Total 35,5% 58,1% 6,5% 100,0% 

 

4.5 Sjuksköterskans upplevelse av att ha tillräckligt med tid för att sköta munvård 

På fråga 6 svarar de flesta sjuksköterskorna (n=21, 67,7%) att de ”ofta” (n=14, 45,2%) eller 

”alltid” (n=7, 22,6%) upplever att tiden räcker till för att sköta munvård. En mindre andel 

(n=9, 29,0%) upplever det ”någon gång” eller ”sällan”, och en sjuksköterska upplever att 

han/hon aldrig hinner med munvård (se figur 2).  

4.6 Ren-sugning av munhålan och svalget som förebyggande åtgärd 

Gällande femte frågan anger de flesta sjuksköterskor att de ren suger munhålan och svalget 

hos intuberade patienter inför bäddning eller lägesändring ”ofta” (n=22, 70,9%) eller ”alltid” 

(n=1, 3,2%). Sex av dem gör det ”någon gång” (19,4%), en ”sällan” (3,2%) och en 

sjuksköterska (3,2%) gör det ”aldrig” (se figur 2). 

4.7 Allmän kunskap om grundläggande munvård och avdelningens egna riktlinjer 

Gällande frågan om sjuksköterskorna kände till om det finns ett PM som dikterar allmänna 

riktlinjer för munvård på deras respektive IVA (gäller fråga 7), svarar de flesta (n=26, 83,9%) 

att det finns, medan 5 sjuksköterskor (16, %) svarar att de inte vet om det finns ett sådant PM. 
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De flesta sjuksköterskor (n=30, 96,8%) svarar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet på 

frågan om effektivaste metoden för att ta bort beläggningar på tänderna (nämligen 

”tandborste”). En sjuksköterska anger att han/hon inte vet svaret (gäller fråga 8). 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

För att få en uppfattning om sjuksköterskans attityd kring munvård valde skribenterna att 

använda sig av en enkätstudie med kvantitativ design, detta för insamling och analys av data 

där statistiska och kvantifierbara resultat eftersöks (Patel & Davidsson 2003). Då enkätfrågor 

användes samt att skribenterna har presenterat hur analysen gick till samt att enkätfrågorna är 

beprövade, kan denna studie med fördel upprepas. 

Syftet med studien var färdig innan uppsatsen startade och ledde till att det lättare gick att 

bibehålla en röd tråd genom hela arbetet. Studiens tillförlitlighet ökar nämligen om 

skribenterna preciserar det valda ämnet som ska undersökas innan studien inleds (Polit & 

Beck 2010). 

Då enkäterna delades ut var tanken att dessa skulle samlas ihop efter en vecka eftersom 

skribenterna ansåg att denna tidsram skulle räcka till, då det endast var åtta frågor som skulle 

besvaras genom att ringa in något av alternativen. Sjuksköterskorna kände till att studien 

skulle utföras under den specifika veckan tack vare att skribenterna hade i förhand meddelat 

detta via e-post. Då endast en liten del av sjuksköterskorna fyllde i enkäten (mindre än 50 %) 

beslöt sig skribenterna för att förlänga tiden med ytterligare en vecka. Detta ledde till att 

tidsramen förändrades för skribenterna, men påverkade dock inte utförandet negativt. 

Studiens styrka anses vara inklusionskriterierna (specialistsjuksköterska inom intensivsjuk-

vård) därför att det motsvarar studiens syfte, samt att majoriteten av dessa hade lång 

yrkeserfarenhet av intensivvård. Eftersom enkäten är baserad på vetenskapliga artiklar samt 

pilottestad i två omgångar anser skribenterna att enkätfrågorna har hög validitet. Styrkan 

ligger även i skribenternas noggrannhet i att formulera enkäten och att de medverkande var 

anonyma och inte heller i beroendeställning till skribenterna.  

Då det gäller attitydmätning, och för att undvika felkällor, kan man t.ex. använda ”split-half-

metoden” för att testa studiens reliabilitet (Olsson & Sörensen 2011). Skribenterna har inte 

testat studiens reliabilitet, vilket anses vara en svaghet. Däremot betraktar Olsson & Sörensen 
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(2011) att hög validitet normalt medför hög reliabilitet, vilket är en fördel gällande studiens 

reliabilitet. 

Att studien har en låg generaliserbarhet då endast 63,3 % av total tjänstgörande personal 

deltog anses vara en svaghet. Även det faktum att antalet deltagare var begränsat innebär att 

överförbarheten är låg. Enligt Polit & Beck (2010) bör svarsfrekvensen vara över 65% för att 

den ska vara representativ för populationen. Hade skribenterna exempelvis gjort dagligt besök 

då enkäterna var utdelade på respektive avdelning samt haft personlig kontakt med 

sjuksköterskorna, hade detta kunnat bidra till förbättrad svarsfrekvens.  

Under analysen upptäcktes det att tio sjuksköterskor hade skrivit för hand ”gammal 

utbildning” under demografiska data delen, där de redovisar för sin utbildningsgrad. Detta 

berodde på att de hade en äldre utbildning där det varken krävdes kandidat- eller magister 

examen, men hade gått en intensivvårdsutbildning och kunde därmed inkluderas i studien. 

Det faktum att det gjordes en språkbegränsning till engelska vid sökning av artiklarna kan ha 

resulterat i bortfall av relevanta artiklar, vilket anses vara en svaghet i studien. Däremot valde 

skribenterna att jämföra studiens resultat med studier publicerade under senaste decenniet, för 

att på bästa sätt främja lärandet av evidensbaserad omvårdnad, vilket är en styrka med 

studien. 

Forsberg & Wengström (2008) betraktar att det är vanligt att forskaren reflekterar över sitt 

personliga och professionella framåtskridande under studiens utförande. I detta avseende vill 

skribenterna belysa att de utvecklats professionellt, då de utökat sina kunskaper om munvård 

och även tillägnat sig konsten att skriva uppsats. Det sist nämnda är oerhört viktigt för 

skribenterna, då de kommer att fortsätta forska efter specialistutbildningens genomförande.  

Även det faktum att svenska inte är skribenternas modersmål har haft ett positivt inflytande 

och bidragit till en personlig språkutveckling. 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultaten av studien diskuteras under olika kategorier, som rör sjuksköterskornas priori-

teringar, upplevelser och grundläggande kunskap kring munvård hos den allvarligt sjuka 

patienten i allmänhet, och därmed deras inställning kring munvård i praktiken.  

Vid chi
2
 test samt Fishers exakta test fick olika variabler kategoriseras för att kunna utföra den 

statistiska analysen.  
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5.2.1 Prioritering av munvård hos den allvarligt sjuka patienten 

De flesta deltagarna prioriterar munvård i sin vardagspraxis som medel till hög, vilket 

stämmer bra med resultaten av tidigare studier (Binkley et al. 2004, Hanneman & Gusick 

2005, Rello et al. 2007, Türk et al. 2012).   

Sjuksköterskans uppgifter på en IVA är bred och vid vissa tillfällen kan det bli riktigt 

stressigt. Grap et al. (2003) finner att munvård prioriterades lågt då patientens tillstånd var 

akut. Däremot konstaterar Furr et al. (2004) att de sjuksköterskor som säger sig ha tillräckligt 

med tid för att utföra munvård och som samtidigt uppfattar munvård som en hög prioritet (och 

en icke obehaglig uppgift) var de som utförde munvård av högsta kvalitet. 

Ett signifikant samband mellan utbildningsnivå och prioritering av munvård kunde bevisas, 

(ju högre utbildningsnivå desto högre prioritering), vilket stämmer bra med resultatet från 

tidigare studier (Feider et al. 2010). Däremot fanns det inget signifikant samband mellan antal 

år yrkeserfarenhet som IVA-sjuksköterskor och frekvensen av själv utförande av munvård, 

vilket stämmer bra med resultatet från Lin et al. (2011), där ingen signifikant korrelation 

mellan sjuksköterskornas kunskap och inställning kring munvård och utbildningsnivå eller 

ålder kunde konstateras.  

Att prioritera bland olika åtgärder eller behandlingar vid ett visst tillfälle hör till 

sjuksköterskans vardag. Där utav möjligheten att delegera vissa omvårdnadsåtgärder till 

undersköterskorna, som t.ex. munvård. Resultaten i studien visar att de flesta sjuksköterskor 

involveras i utförande av munvård ”någon gång” eller ”ofta”, och att ingen ”alltid” utförde 

munvård. Munro & Grap (2004) finner att utförande av munvård enligt evidensbaserad 

omvårdnad förebygger VAP genom att minska koncentrationen av bakterier i munhålan. På så 

vis, om sjuksköterskorna inte inser att munvård förebygger VAP, så kommer de förmodligen 

att fortsätta delegera denna viktiga åtgärd, vilket innebär att munvård inte prioriteras högt hos 

den ansvarige sjuksköterskan. Inget signifikant samband konstaterades mellan sjukskö-

terskornas yrkeserfarenhet på IVA och deras uppfattning av munvård som enbart en 

undersköterskeuppgift; Ka Yi & Ying Yu (2010) betraktar att munvård inte borde uppfattas av 

sjuksköterskorna som enbart en åtgärd för att tillföra komfort, upprätthålla patientens dignitet 

eller som en rutin som måste utföras, utan även som en förebyggande åtgärd mot VAP och 

systemiska infektioner.  
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I denna studie, där de flesta sjuksköterskor som delegerar munvård anger att de följer upp 

patientens munstatus (genom att fråga undersköterskan) ”någon gång” eller ”ofta”, medan det 

finns en del som intresserar sig ”sällan” och t.o.m. en som aldrig frågar. Det är konstaterat att 

en adekvat bedömning av munstatus och munvård anses ha viktigt inflytande i förebyggandet 

av VAP (Fields 2008, Hutchins et al. 2009).  

Denna bristande inställning bekräftas vid en senare fråga i enkäten, där de flesta 

sjuksköterskorna tycker att munvård är, i alla fall delvis, undersköterskornas arbete. 

Skribenterna ser allvarligt på det faktum att även två av deltagarna tycker munvård är helt och 

hållet undersköterskornas arbete. Ross & Crumpler (2007) hävdar att genom att ge 

munvårdutbildning till personalen, ökar frekvensen på utförandet av munvård och därmed 

förbättras kvaliteten av munvård för intuberade patienter. Sole et al. (2003) konstaterar att 

vikten med munvård hos den intuberade patienten och respiratorbehandling inte betonas av de 

flesta sjuksköterskeutbildningarna, trots att detta ämne borde ingå som en viktig del av 

utbildningen. 

De flesta av sjuksköterskorna i studien uppger att de upplever att deras tid under arbetspasset, 

i stort sätt, inte räcker till för att själva kunna sköta munvården, fyra sjuksköterskor upplever 

att de hinner med munvård ”nästan alltid” eller ”alltid”. Det är märkligt att de flesta 

sjuksköterskor prioriterar munvård högt men att de däremot ofta inte hinner med den delen av 

omvårdnaden. Costello & Coyne (2008) anger i sin studie de orsaker som hindrar 

sjuksköterskorna från att utföra munvård, nämligen brist på tid, brist på munvårdskitt, brist på 

tandkräm och tandborste, att patienten är förvirrad eller icke samarbetsvillig, bristande 

utbildning inom munvård och uppfattningen att munvård är en låg prioritering i deras arbete. 

Berry & Davidson (2006) betraktar att optimal munvård på IVA är ett utmanande uppdrag 

pga. mekaniska hinder (tube, ev. gastrisk kateter, etc.), sjuksköterskans uppfattning av 

patientens illabefinnande, patientens egen uppfattning av illabefinnande och 

kommunikationshinder.  

5.2.2 Evidensbaserad omvårdnad och sjuksköterskors inställning kring munvård 

Syfte med att fråga sjuksköterskorna om deras inställning kring ren sugning av munhålan och 

svalget inför bäddning eller lägesändring var att fördjupa sig i sjuksköterskornas kunskaper 

kring ett förebyggande syfte med munvården. Frekvent endotracheal sugning av respiratorisk 

sekret är nödvändigt i förebyggandet av VAP (Westwell 2008). De flesta av sjuksköterskorna 

påstår att de utför denna åtgärd ”ofta”, vilken tyder på att de är väl medvetna om syftet med 
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sugning av sekret. Dock fanns det de som gjorde det ”sällan” eller ”aldrig” (6,5 %). I denna 

aspekt visar det sig att bristande inställning kring munvård hos sjuksköterskorna torde bidra 

till ökade antal VAP på de undersökta IVA.  

Något positiv i studiens resultat är att de flesta sjuksköterskor svarade ”tandborstning” 

gällande frågan som berör den effektivaste metoden för borttagning av beläggningar på 

tänderna. Flera studier har konstaterat att för att ta bort bakterier från oropharynx så krävs det 

att ta bort beläggningar på tänderna, och enda sättet att effektivt göra det är genom 

tandborstning (El-Solh et al. 2004, Shin 2004). 

De flesta av sjuksköterskorna som deltog i studien visste om att det fanns ett PM på deras 

avdelning som styr utförandet av munvård. Fem sjuksköterskor svarar (nästan en femte-del av 

deltagarna) att de inte känner till om det finns ett sådant PM. Cason et al. (2007) konstaterar 

att på de IVA där det finns protokoll som reglerar utförandet av munvård, så syns en 

förbättring hos sjuksköterskornas genomförande av munvård. Skribenterna tycker att 

sjuksköterskorna bör informeras om avdelningens PM gällande munvård, som åtgärd för en 

förbättrad kvalité av omvårdnaden i allmänhet, och munvård i synnerhet. Lin et al. (2011) 

anser att genom att uppmuntra sjuksköterskorna att använda sig av olika kunskapskällor 

(tidskrifter, utbildningsprogram inom egen verksamhet, etc.) får sjuksköterskorna ny kunskap 

som de kan tillämpa till munvård i sin kliniska praxis. Grap et al. (2003) påvisar behovet att 

standardisera munvård pga. olika orsaker, där det viktigaste är att förebygga VAP hos 

patienter som får mekaniskt andningsstöd.  

Sista frågan i enkäten syftade på att ta reda på sjuksköterskornas kunskap om den effektivaste 

metoden för att få bort beläggningar på tänderna, nämligen tandborstning (Yildiz et al. 2013). 

Respiratoriska sjukdomar tillsammans med koloniserade beläggningar på tänderna associeras 

med lunginflammation och vårdrelaterade infektioner (El-Solh et al. 2004), även kardio-

vaskulär sjukdom (Furr et al. 2004). Däremot finns det begränsad data som förknippar 

borttagning av beläggningarna på tänderna med minskad incidens av VAP (Munro et al. 

2006). Daniel et al. (2004) anger utifrån sin studie att sjuksköterskor inser vikten av munvård 

men saknar tillräckligt kunskap om munhälsa och utförandet av munvård. Det var en väldigt 

positiv resultat då majoriteten av sjuksköterskorna svarade ”tandborstning”, då detta tyder på 

en bra allmän kunskap kring munvård, som är en del av omvårdnaden. 
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6. SLUTSATSER 

Sjuksköterskorna prioriterar munvård högt men däremot anser de att dess utförande är snarast 

en undersköterskeuppgift. Inte alla sjuksköterskor utför munvård enligt resultatet av 

enkätstudien. 

Det visar sig att sjuksköterskorna är ofta ointresserade av patientens munstatus, då de inte 

frågar sina medarbetare om deras bedömning efter utförd munhygien. Detta tolkas som en 

bristande inställning hos sjuksköterskorna, då rikligt med forskning har konstaterat vikten av 

munvård, speciellt i förebyggande syfte i sjukhusvistelse sammanhang. Studien visar att 

sjuksköterskorna inte upplever sig ha tillräckligt med tid för att själva sköta munvård, vilket 

kan vara en anledning till att de delegerar denna åtgärd. 

Trots att de flesta sjuksköterskor verkar vara insatta i förebyggande åtgärder relaterade till 

munvård (ren-sugning, tandborstning), finns fortfarande en del som inte sköter sitt arbete från 

en evidensbaserad omvårdnad. Det förväntas en vård av kvalité på IVA, speciellt med tanke 

på den, i princip, väl utbildade personalen. Bristande kunskaper hos personal kan bidra till att 

förlänga patientens sjukhusvistelse, en ökad mortalitet och ge högre kostnader.   

Då en del av sjuksköterskorna inte känner till befintligheten av ett styrdokument (PM) på 

deras IVA som beskriver utförandet av munvård tyder på ett lågt intresse bland 

sjuksköterskorna i detta ämne. 

7. KLINISK IMPLIKATION 

VAP såväl som en rad systemiska infektioner är förekommande komplikationer hos IVA-

patienter. Vikten med munvård som förebyggande åtgärd mot dessa sjukdomar har 

konstaterats i ett flertal vetenskapliga artiklar.  

Intensivvårdssjuksköterskor skulle dra nytta av att uppdatera sig inom evidensbaserad 

munvård. Förebyggande syfte med munvård bör betonas vid inlärandet.  

Verksamhetscheferna uppmuntras påminna personalen om vikten med munvård, kanske t.o.m. 

se till att personalen får utbildning i det. En uppdatering i aktuell evidensbaserad omvårdnad 

kring munvård kan leda till en förändring i sjuksköterskornas attityd kring munvård till det 

positiva, och i sin tur till förbättrad kvalité i vården och därmed förbättrade resultat. 
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Sjuksköterskorna bör engagera sig bättre i munvård, kanske den enklaste utgångspunken är att 

uppmärksamma dem om det PM som finns och som styr dess utförande på de olika 

avdelningarna. 
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Bilaga 1. 

November/2013 

Till all sjuksköterskepersonal på IVA. 

Hej!  

Vi är 2 blivande intensivvårdssjuksköterskor som studerar på Umeå Universitet. Vi ska göra 

en enkätstudie för att sedan skriva ett magisterarbete om sjuksköterskans attityd kring mun-

vård hos IVA-patienter, där tanken är att kunna bidra till en förbättrad vård med patienten i 

fokus. Vi har Verksamhetschefens godkännande och ber nu om er medverkan för att kunna 

utföra studien. 

Enkäterna kommer att delas ut under vecka 47, deltagandet är förstås frivilligt, men vi vore 

väldigt tacksamma om ni ägnar en liten stund av er tid för att svara på frågorna, det tar bara 

några minuter. Era svar behandlas anonymt och kommer sedan att ligga till grund för vår ma-

gisteruppsats.  

 

Tack på förhand, med vänlig hälsning, 

Iván Isidoro Giráldez  Shemir Quni               

i_ig@hotmail.com  shemirquni@hotmail.com                

076-777 70 52  073-766 71 53 

_________________________________________________________________ 

Handledare, 

Kerstin Edin       

kerstin.edin@nurs.umu.se                    

+46 (0)90-786 92 55 
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Bilaga 2.       

 

Vi tackar på förhand för din medverkan i denna studie. Var snäll och svara på följande 

frågor:       

Kön______  Ålder______                                        

Antal år yrkeserfarenhet som sjuksköterska______                

Antal år yrkeserfarenhet som sjuksköterska på intensivvårdsavdelning______                   

Är du specialistutbildad sjuksköterska? Ja □  Nej □                    

Om ”ja”, vilken specialitet? _________________________                  

Din högsta utbildningsnivå:     

 A. Kandidatexamen.         

 B. Magisterexamen.    

 C. Masterexamen    

 D. Doktorsexamen.     

1) Hur prioriterar du munvård hos den allvarligt sjuka patienten?     

 (1= låg prioritet, 5= hög prioritet)   

  1 2 3 4 5 

2) Hur ofta är du direkt involverad i munvård hos patienten, alltså att du själv utför vården 

och inspekterar munhålan?     

 A. Aldrig.     

 B. Sällan.     

 C. Någon gång.    

 D. Ofta.     

 E. Alltid. 

3) Hur bra stämmer följande påstående för dig:                  

”Att sköta munvård är undersköterskors arbete.”   

 A. Stämmer inte alls.    

 B. Stämmer delvis.     

 C. Stämmer helt. 



  

 

4) Då du inte är direkt involverad i patientens munvård, hur ofta frågar du då de underskö-

terskor du arbetar med om deras bedömning beträffande munstatus efter utförd munvård?

      

 A. Aldrig.     

 B. Sällan.     

 C. Någon gång.    

 D. Ofta.     

 E. Alltid. 

5) Hur ofta ren suger du munhålan och svalget hos intuberade patienter inför bäddning eller 

lägesändring?     

 A. Aldrig.     

 B. Sällan.     

 C. Någon gång.    

 D. Ofta.     

 E. Alltid. 

6) Upplever du att tiden räcker till för att kunna utföra munvård hos dina patienter?

 A. Aldrig.     

 B. Sällan.     

 C. Någon gång.    

 D. Ofta.     

 E. Alltid. 

7) Känner du till om det finns något PM om utförande av munvård på din avdelning?

 A. Nej, det finns inte.    

 B. Jag vet inte om det finns ett sådant PM.  

 C. Ja, det finns. 

8) Vilket av följande alternativ anser du vara den effektivaste metoden för att ta bort belägg-

ningar på tänderna?     

 A. Bomullspinne.    

 B. Tandborste.    

 C. Gasbinda.     

 D. Vet ej. 


