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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det finns ett samband mellan dålig munhälsa och ett flertal sjukdomar, nedsatt 

livskvalitet och välbefinnande. Vid stigande ålder och sjukdom ökar risken för att drabbas av 

ohälsa i munnen. Ett av de vanligaste problemen med munnen var muntorrhet och drabbar 

äldre personer i högre grad. Vid fasta var muntorrhet ett vanligt beskrivet problem. På grund 

av hög arbetsbelastning och prioriteringar av omvårdnadsåtgärder, kan munvården bli 

bortprioriterad.   

 

Syfte: Syftet var att undersöka hur äldre patienter som fastar upplever sin munhälsa under 

vårdtiden på en kirurgavdelning. 

  

Metod: En deskriptiv kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. 27 patienter 

som var över 65 år och fastade eller fastat 3 dagar under vårdtiden intervjuades på fyra 

kirurgiska vårdavdelningar. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

  

Resultat: Alla patienter upplevde någon form av obehag från munnen vid fasta, vanligast var 

muntorrhet i varierad grad. Stöd och hjälpmedel kring munvård erbjöds i varierande grad och 

munvårdsrutinerna under vårdtiden var inte densamma som hemma. Information om 

muntorrhet, hjälpmedel mot detta och rutiner vid munvård saknades. Vårdpersonalen 

uppmärksammade inte alltid patienternas behov av stöd vid munvård. Patienterna efterfrågar 

sällan hjälp och stöd då de helst inte vill be om hjälp. 

  

Slutsats: Patienternas basala behov av munvård uppfylldes inte. Alla patienter upplevde 

obehag och torrhet i munnen i samband med fasta. Det behöver skapas riktlinjer, rutiner samt 

utöka informationen kring munvård i det dagliga omvårdnadsarbetet. 

Specialistsjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden kring munhälsa. 

 

Nyckelord: Munhälsa, Äldre, Fasta, Patientupplevelser, Kvalitativ intervjustudie 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Background: There is a correlation between poor oral health and several diseases, decreased 

quality of life and lowered wellbeing. The risk of poor oral health increases with rising age 

and disease. One of the most common oral problems is xerostomia, which is more frequent 

among elderly. Whilst fasting, xerostomia was often described as a problem. Due to a heavy 

workload and care priorities of health care staff, patients’ oral care may be neglected. 

  

Aim: The aim of this study was to examine how fasting elderly patients experience their oral 

health during hospitalisation at a surgery department. 

  

Method: A qualitative descriptive interview study based on semi-structured interviews. 27 

patients over 65 years of age who were fasting or had fasted approximately 3 days during 

their hospitalisation at one of four different surgery departments were interviewed. The 

interviews were analysed using qualitative content analysis. 

  

Results: All patients experienced discomfort of some form related to the mouth during the 

period of fasting, most common was xerostomia in greater or lesser extent. Support and 

assistance regarding oral care were offered to various degrees and the care routines during the 

hospitalisation were not the same as at home. Information about xerostomia, remedies for it 

and oral care procedures were lacking. The health care staff did not always pay attention to 

the patients’ need for support in oral care. Patients rarely asked for support as they generally 

avoided asking for any help. 

  

Conclusions: Patients basic needs regarding oral care was not met. All patients included in 

this study experienced oral discomfort and xerostomia while fasting. Guidelines, routines and 

increasing information regarding oral care in the daily care work is needed. Specialist nurses 

play a key role in securing good oral care. 

  

Keyword: Oral health, Elderly, Fasting, Patient experiences, Qualitative interview study 
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BAKGRUND 

Äldres munhälsa och riskfaktorer 

World Health Organization (2003) definierar god munhälsa med att människan ska vara fri 

från smärta och sår i munnen samt frånvaro av sjukdom. En god munhälsa är viktigt för 

patientens allmänna hälsa, möjlighet till nutrition och läkning, självkänsla, livskvalitet samt 

välbefinnande (Andersson & Nordenram, 2004; Ghezzi & Ship, 2007; WHO, 2003). Vid 

sjukdom och när hälsan sviktar vill patienterna att munhälsan ska fortsätta vara densamma 

som innan, det är därför viktigt att behålla sina dagliga munvårdsrutiner. Att behålla 

munvårdsrutinerna minskar känslan av sjukdom och ökar känslan av självbestämmande 

(Niesten, van Mourik och van der Sanden, 2013). Således är det därför viktigt att munvård 

främjas och prioriteras hos patienter som är inneliggande en längre tid på sjukhus (Peltola, 

Vehkalahti & Wuolijoki- Saaristo, 2004). 

Svårigheter att behålla en god munhälsa ökar med åldern och risken att drabbas av ohälsa i 

munnen ökar. Detta påverkas av nedsatt syn, mobilitet, kognitivitet, samt aktiviteter i dagliga 

livet (ADL) (Ghezzi & Ship, 2007; Strömberg, Hagman Gustafsson, Holmén, Wårdh & 

Gabre, 2012; Närhi & Syrjälä, 2017). Risk för nedsatt munhälsa ökar vid en ohälsosam diet 

innehållande mycket socker, tobaksbruk samt en hög konsumtion av alkohol (World Health 

Organization, 2018). Ytterligare riskfaktorer för nedsatt munhälsa är undernäring, dysfagi 

och muntorrhet (SKL, 2014; Lindmark, Jansson, Lannering & Johansson, 2017). 

Bristande uppmärksamhet av munvård i omvårdnaden kan påverka patientens aptit och leda 

till en ökad risk för infektioner (Quinn et al. 2014). Äldre personer har också en högre grad 

av plack i munnen. Detta leder till en ökad benäget av bakterier i munnen vilket kan vid 

sjukdom ge högre risk för respiratoriska infektioner och parodontala sjukdomar i munhålan 

(Scannapieco & Cantos, 2016; Scannapieco & Shay, 2014; Strömberg et al., 2012). God 

munvård är därmed en viktig omvårdnadsrutin hos äldre för att minska tillväxten av plack 

och de komplikationer detta kan innebära (Scannapieco & Shay, 2014; Strömberg et al., 

2012). Ett samband finns mellan sjukdomarna i munnen och hjärt-kärlsjukdomar, cancer, 

kroniska luftvägssjukdomar och diabetes (World Health Organization, 2018). Ett exempel på 

detta är en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt vid tandlossning (Ryden et al., 2016; Buhlin, 

Gustafsson, Håkansson & Klinge, 2002). 
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Muntorrhet 

Muntorrhet är ett av de vanligast förekommande problemen med munnen, både med och utan 

användning av läkemedel (Andersson, Hallberg, Lorefält, Unosson & Renvert, 2004). En ofta 

större användning av läkemedel hos äldre innebär att de i större utsträckning drabbas av 

biverkningar som muntorrhet. Muntorrhet kan i sin tur leda till svårigheter att svälja, äta, tala, 

dålig andedräkt, sveda, nedsatt välmående och bidra till utveckling av karies. Därför är detta 

viktigt att uppmärksamma i vården av äldre (Närhi & Syrjälä, 2017; Terezakis, Needleman, 

Kumar, Moles & Agudo, 2011; Andersson et al., 2004). Vid vård på sjukhus är risken för 

muntorrhet stor på grund av det ofta försämrade allmäntillståndet (Terezakis et al., 2011).  

Äldre 

En annan faktor att beakta vid vård av äldre är kostnaden för hälso- och sjukvård. Hälso- och 

sjukvårdskostnaderna har fördubblats de senaste 15 åren. Detta beror delvis på en ökad 

befolkning men även en ökad mängd äldre. För en person i åldern 65–95+, var år 2016 cirka 

60 000 kr per person och år. Medan det för åldersgruppen 20–50 år, var under 20 000 kr per 

person och år. I hälso- och sjukvården är det därmed viktigt att minska och förebygga ohälsa 

och komplikationerna, för att på så sätt minska kostnaderna för vård av äldre personer 

(Gralén, Hjalte & Persson, 2019). Antalet personer över 65 år i Sverige var år 2018 cirka två 

miljoner. Denna grupp antas öka fram till år 2040 och kommer då vara cirka 2,6 miljoner där 

det primärt är gruppen över 85 år som kommer att stå för ökningen (Boverket, 2018). 

Fasta 

Fasta kan ske på alla avdelningar på ett sjukhus, en av de vanligaste avdelningarna där fasta 

sker är på en kirurgavdelning. Anledning till att patienter fastar på sjukhus är flera och kan 

exempelvis vara inför undersökningar, pre- och postoperativt eller som en del av 

symtomlindringen (Carey, Conchin & Bloomfield-Stone, 2015). Fasta kan betraktas både 

som en negativ och positiv upplevelse. Vid de tillfällen fastan lindrar ett symtom betraktar 

patienten ofta det som något positivt. De gånger som fasta upplevs som något negativt var de 

jobbigaste faktorerna törst och muntorrhet. Några patienterna beskrev också besvär med 

läppar, tunga och hals. För att minska de negativa upplevelserna av fasta är det därför viktigt 

med en adekvat munvård (Carey et al., 2015). 



3 

 

Utebliven omvårdnad 

Missed nursing care är ett engelskt begrepp som innebär att omvårdnad av patienterna inte 

utförs fullständigt. I denna studie översätts missed nursing care till utebliven omvårdnad. Det 

finns flera orsaker till att omvårdnad uteblir. En av dessa är att sjuksköterskan blir avbruten i 

sitt omvårdnadsarbete eller att många saker behöver utföras samtidigt (Saqer & AbuAlRub, 

2018). Enligt sjuksköterskorna som ingick i studien av Saqer och AbuAlRub (2018) var några 

av de moment som inte utfördes på ett tillfredsställande sätt mobilisering, munvård, nutrition, 

vändning och utskrivning av patienterna.  

Munvård ingår i den basala omvårdnaden och inte som en enskild daglig rutin. Anledningar 

till att sjuksköterskor inte prioriterar de moment som föll bort, som exempelvis munvård, 

kopplades till tidsbrist, materialbrist, brist på hälso- och sjukvårdspersonal, att andra behov 

prioriteras högre samt bristande kommunikation mellan sjuksköterskorna (Saqer & 

AbuAlRub, 2018; Coker, Ploeg, Kaasalainen & Carter, 2017). Konsekvenserna av utebliven 

omvårdnad kan leda till att patienterna blir lidande. Samband finns mellan utebliven 

omvårdnad och bristfällig munvård (Kalisch, Mc Laughlin & Waller Dabney, 2012).  

Nya arbetssätt behöver identifieras där munvård blir en del av den dagliga rutinen för att 

förebygga dålig munhälsa (Coker et al., 2017). Många äldre patienter förlitar sig på att 

vårdpersonalen ska stödja dem i munvården. För att undvika ohälsa i munnen behöver 

personalen främja patienternas förståelse av munvård och patienterna behöver bli tillfrågade 

och få stöd vid behov (Coker,, 2017). 

Teoretisk utgångspunkt 

Fundamentals of Care är ett ramverk inom omvårdnad som beskriver de grundläggande 

fysiska, psykiska och relationella behoven. Det centrala i ramverket är relationen mellan 

patient och sjuksköterska men berör även familjen och hälsosystemet. I Fundamentals of 

Care kontex beskrivs de faktorer som kan påverka de grundläggande behoven på en system 

och politisk nivå som resurser, arbetskultur och ledarskap inom hälso- och sjukvården (Feo et 

al., 2017; Kitson, Conroy, Kuluski, Locock & Lyons, 2013). De fundamentala fysiska 

behoven kan definieras med personlig hygien, munvård, känna sig bekväm samt uppleva sig 

säker. De psykosociala behoven innebär en god kommunikation, att få känna sig delaktig och 

informerad, personlig integritet, värdighet, respekt, utbildning och information. Även att få 

känna emotionellt välmående, möjlighet till självbestämmande, samt att värderingar och att 
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åsikter får uttryckas och ska respekteras är viktigt (Feo et al., 2017). De relationella behoven 

innebär att sjuksköterskan ska aktivt lyssna, visa empati, engagemang, medkänsla, närvaro, 

stödja och involvera patientens familj och vårdgivare. Sjuksköterskan ska arbeta tillsammans 

med patienten för att bestämma, uppnå och utvärdera mål, samt hjälpa patienten att känna sig 

lugn. Arbetar sjuksköterskan utifrån detta så tillgodoses patientens relationella behov (Feo et 

al., 2017).  

Fundamentals of Care beskriver hur patientens fundamentala behov av omvårdnad ska bli 

tillgodosedda. Genom att lägga fokus på relationen mellan patient och sjuksköterska samt 

sjuksköterskans engagemang i att vårda patienten kan kvaliteten på omvårdnaden förbättras 

(Kitson, et al 2013). När en god relation mellan patienten och sjuksköterskan upprättats och 

patientens fysiska, psykosociala och emotionella behov identifierats, främjas en 

personcentrerad omvårdnad. En personcentrerad omvårdnad kan stödja tillfrisknande och ett 

optimalt välmående för patienten kan uppnås (Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 2012). 

Problemformulering 

Åldrande, sjukdom, läkemedel, minskad ork och initiativförmåga är faktorer som bidrar till 

sämre munhälsa, speciellt om flera av dessa faktorer förekommer samtidigt. Även fasta 

påverkar munhälsan då salivproduktionen inte stimuleras på samma sätt som vid måltider. 

Det är därför viktigt att munhälsa uppmärksammas, stöds och sköts under vårdtiden. Det är 

känt att dålig munhälsa minskar livskvalitet, självkänsla och socialt liv. I forskningen ges 

inget tydligt svar i hur patienterna upplever sin munhälsa vid fasta och om patienter får den 

munvård de behöver. Det råder även oklarheter i vilken utsträckning hälso- och 

sjukvårdspersonal erbjuder det stöd vid munvård som patienter förväntar sig. Att forskningen 

inte är tillfredsställande är problematiskt då patienter eventuellt inte får den omvårdnad de 

behöver och har rätt till. En fördjupad förståelse kring patienternas upplevelser av munhälsa 

vid fasta kan bidra till att identifiera förbättringsförslag för att utveckla och förbättra 

omvårdnaden på den kirurgiska vårdavdelningen. 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur äldre patienter som fastar upplever sin munhälsa under vårdtiden 

på en kirurgavdelning. 
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METOD 

Design 

För att beskriva patienternas upplevelse av sin munhälsa valdes en kvalitativ metod med en 

deskriptiv ansats. Med en kvalitativ forskningsmetod fördjupas förståelse utifrån människors 

synvinkel, erfarenheter och känslor kring det valda ämnet. Deskriptiv ansats passar väl när 

den beskrivande upplevelsen från människan vill identifieras och tolkas. Genom de 

fördjupade beskrivningarna och dess skillnader och variationer är det forskarens uppgift att 

fånga kärnan i budskapet (Polit & Beck, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). Ramverket 

Fundamentals of Care användes som utgångspunkt i arbetet då det har patientens 

grundläggande omvårdnadsbehov i fokus (Feo et al., 2017). 

Urval 

Ett bekvämlighets urval baserat på inklusionskriterier användes för att identifiera lämpliga 

patienter att inkludera i studien. Inklusionskriterierna innebar att patienten skulle vara över 65 

år och ha varit fastande i tre dagar. De kunde ha fått börjat äta och dricka när intervjun 

genomfördes men skulle tidigare under vårdtiden varit fastande minst tre dagar. Wihlborg 

(2017) och Henricson & Billhult (2017) skriver att det är av stor vikt att de personer som ska 

ingå i en studie har en så stor och varierande erfarenhet av situationen som ska studeras som 

möjligt. Utöver inklusionskriterier bestämdes även ett antal exklusionskriterier där personer 

som inte pratar flytande svenska och led av kognitiv svikt exkluderades. Patienten skulle 

således vara tillräckligt fysiskt och psykiskt välmående för att orka delta i en intervju.  

 

Studien genomfördes på fyra kirurgiska vårdavdelningar på ett sjukhus i Mellansverige. 

Planen var initialt att studien skulle utföras på två kirurgavdelningar. Patientunderlaget på 

dessa två avdelningar bedömdes efter start av datainsamling vara för litet för att kunna uppnå 

ett tillfredsställande antal intervjuer inom den förutbestämda tidsramen. För att öka 

patientunderlaget inkluderades ytterligare två kirurgavdelningar. Patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna identifieras med hjälp av patientansvarig sjuksköterska eller 

undersköterska på de kirurgiska vårdavdelningarna, dessa tillfrågades sedan om deltagande i 

studien.  

 

Initialt beräknades cirka tio patienter inkluderas i studien. Intervjuerna beräknades från början 

att bli cirka 10–15 minuter långa. De blev dock kortare än väntat och därför bedömdes flera 



6 

 

patienter behöva inkluderas. När en mättnad bedömdes vara uppnådd avslutades 

datainsamlingen. Detta då ingen mera data bedömdes kunna tillföra ytterligare information 

till materialet. Antalet deltagare kunde då bedömas som tillräckligt (Polit & Beck, 2018). 

Totalt tillfrågades 29 personer om deltagande och 27 valde att delta. Fördelning och 

egenskaper hos de som deltog i studien beskrivs i tabell 1. 

Tabell 1: Egenskaper hos deltagarna i studien. 

Kön: (antal) 

Kvinnor 

Män  

 

8 

19 

Ålder (år) 65-86 

Medelålder (år) 75 

Tandstatus (antal) 

Egna tänder (inkl bryggor)  

Proteser (inkl delproteser)  

 

21 

6*   

Tandborste (antal) 

Egen med sig 

Fått på sjukhus 

Egen + fått på sjukhuset 

Ingen  

 

18 

4 

3 

2  

Tid med fasta (dagar) 

3–4 

5–10 

>10 

Oklart  

 

12 

9** 

4 

2   

Orsak till fasta (antal) 

Operation 

Undersökningar 

Utredningar 

Symtomlindring 

Oklart  

 

19 

1 

1 

2 

4 

*(två informanter hade delprotes uppe samt bryggor nere samt en patient var tandlös nere 

men protes uppe - båda inkluderat i proteser) 

**(fyra informanter hade under tidsperioden gjort avsteg från fastan) 

Kontext 

Initialt startade datainsamlingen på två kirurgavdelningar, varav en vårdade patienter med 

kärlkirurgiska och akuta kirurgiska sjukdomar och den andra vårdade även de patienter med 

akuta kirurgiska sjukdomar samt patienter som genomgått HIPEC (Hypertermisk 
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Intraperitoneal Chemoterapi). Totalt vårdades 20–24 patienter på de båda avdelningarna. För 

att utöka patientunderlaget bestämdes att datainsamling skulle ske på ytterligare två 

avdelningar, även dessa var kirurgavdelningar. Den första av dessa avdelningar vårdade 

patienter med kolorektala sjukdomar. Avdelningen hade 10 vårdplatser. Denna avdelning 

stängdes dock under pågående datainsamling så endast några få intervjuer genomfördes där. 

Den återstående kirurgavdelningen vårdade patienter med transplantation, lever- och 

pankreaskirurgi, endokrin-bröstkirurgi och esofagus-ventrikelkirurgi samt viss del 

akutkirurgi. Avdelningen hade 24 vårdplatser. Inga transplantation eller endokrin-bröstkirurgi 

patienter inkluderades i studien då de fastar i låg omfattning. 

Vid inskrivning på avdelningarna tillfrågades patienterna om de har egna tänder eller 

proteser. Inga andra speciella dokumenterade riktlinjer kring munvård finns, utan ingår i den 

basala omvårdnaden och ska utföras minst morgon och kväll eller vid behov. Den basala 

omvårdnaden utförs i första hand av undersköterskor medan den specifika omvårdnaden 

utförs av sjuksköterskor. Identifieras problem med munhälsan görs en individuell vårdplan i 

journalen. Ingen registrering i Senior alert görs gällande munhälsa. 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer med delvis öppna frågor användes som datainsamlingsmetod. 

Som hjälp användes en intervjuguide med frågor som inte behövde ställas i någon speciell 

ordning men de formulerades ändå utifrån en viss struktur. Detta baserades på vad som kom 

upp under intervjun och utifrån det anpassades frågorna, således fångades den enskilde 

individens egna och fullständiga berättelser. Intervjuaren hade även som uppgift att 

uppmuntra informanten att tala fritt kring frågorna (Polit & Beck, 2018; Danielsson, 2017). I 

första delen av intervjuguiden (Bilaga 1) fanns bakgrundsfrågor om kön, ålder, längd på 

fastan, varför informanten fastar samt om de har tandborste. Den andra delen bestod av ett 

antal huvudfrågor som berör hur äldre patienter upplevde sin munhälsa i samband med fasta.  

 

För att testa intervjuguiden (Bilaga 1) och intervjumetoden genomfördes innan starten av 

datainsamlingen en provintervju på en patient. Genom en provintervju fick den som 

intervjuar träna på rollen samt gavs möjlighet att identifiera eventuella förbättringar i 

intervjuguiden. Det säkerställdes också att syftet kunde besvaras med hjälp av frågorna och 

möjlighet gavs att omformulera intervjuguiden (Danielson, 2017; Polit & Beck, 2018). 

Innehållet från provintervjun bedömdes svara på studiens syfte och inkluderades i analysen. 
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Tillvägagångssätt 

Ett skriftligt tillstånd för att samla in data inhämtades hos klinikens verksamhetschef. Berörda 

avdelningschefer på kirurgavdelningen informerades om studien och de informerade sedan 

personalen att datainsamling skulle ske på avdelningen.  

Datainsamlingen och identifiering av lämpliga patienter skedde på eftermiddagar och kvällar 

med hjälp av patientansvarig sjuksköterska eller undersköterska på avdelningen. De patienter 

som av vårdpersonalen bedömdes orka genomföra en intervju samt uppfyllde samtliga 

inklusionskriterier, tillfrågades sedan om intresse att delta i studien av författarna. I samband 

med detta delades ett informationsbrev (Bilaga 2) ut för mer information om studien. Valde 

patienten att delta i studien signerades sedan en samtyckesblankett (Bilaga 3). Patienten 

bestämde tidpunkten då intervjun kunde genomföras men ambitionen var att genomföra 

intervjun i samband med godkännandet av deltagande i studien. Detta blev också utfallet vid 

samtliga intervjuer. 

Hänsyn har tagits till miljö och klädsel under intervjuerna. Intervjun skedde enskilt med 

patienten, antingen inne på patientens rum eller i ett annat ostört rum på avdelningen. 

Majoriteten av patienterna vårdades i enkelrum och då utfördes intervjuerna där. När så inte 

var fallet skedde val av plats i samråd med patienten. Att intervjun genomfördes i en trygg 

och ostörd miljö är av stor vikt för att få informanten att anpassa sig till situationen och bli 

bekväm. Ett lättförståeligt språk användes också av författarna. Detta ökade möjligheterna till 

att intervjun skulle bli innehållsrik och djup i relation till studiens syfte (Danielson, 2017). 

Författarnas tanke var att ha privata kläder för att utmärka sig som studenter och inte riskera 

att förknippas med sjukvårdspersonal samt även få en neutralare position till patienten. Vid 

första datainsamlings tillfället var författarna privat klädda. På grund av viruspandemi 

(COVID-19) i samhället och besöksförbud på sjukhuset, bedömdes det av författarna att det 

var bättre ur hygiensynpunkt att ha arbetskläder. Författarna var därmed arbetsklädda vid de 

resterande datainsamlingars tillfällen. Författarna bar namnskylt från universitet för att 

identifiera sig som student och inte vårdpersonal.  

Intervjuerna utfördes tillsammans av båda författarna, där en intervjuade och den andra skötte 

inspelningen av intervjufrågorna på en av författarnas mobiltelefon samt antecknade 

bakgrundsfrågorna. Intervjun transkriberades sedan ordagrant utav författarna. Vid 

sammanställning av materialet lästes samtliga intervjuer igenom flera gånger av båda 

författarna. 
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Forskningsetiska överväganden 

Informanterna får inte riskeras att ta skada, utnyttjas eller såras vid deltagande i studier. 

Enligt göra- gott- principen är det en etisk skyldighet att inte skada deltagarna och maximera 

möjliga fördelar och minimera skada. Riskerna med studien ska alltid vägas mot vinsterna 

som kan genereras och i denna studie bedömdes vinsterna överväga riskerna. Detta då risken 

för att informanterna ska komma till skada ansågs som liten. Dock måste den personliga 

integriteten respekteras och data som anses känslig behandlas respektfullt (Kjellström, 2017). 

Målet var att studien ska leda till att omvårdnaden kan utvecklas och förbättras för 

patienterna.  

Alla patienter som uppfyllde inklusionskriterierna och tillfrågades om deltagande i studien 

har fått både muntlig och skriftlig information (Bilaga 2) om studien innan datainsamlingen 

påbörjades. De fick upplysning om vad deltagandet kommer innebära för dem, samt hade 

möjlighet att ställa frågor innan de beslutade sig för att delta. Informationen rörde 

bestämmande om deltagande samt att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande, 

utan att den fortsatta vården kommer att påverkas (Kjellström, 2017). Data som samlades in 

hanterades konfidentiellt. Endast författarna och handledaren har haft tillgång till 

intervjumaterialet och diskutera det emellan sig. Obehöriga har inte fått tagit del av 

materialet. Inga svar i studien kunde kopplas till en enskild person, detta då materialet 

avidentifieras genom att varje intervju tilldelades ett nummer (Kvale & Brinkmann, 2014; 

Trost, 2010). 

Valde patienten att delta i studien inhämtades skriftligt samtycke (Bilaga 3) från patienten. 

Intervjuerna spelades in på författarnas mobiltelefoner, sedan flyttades ljudfilen över till 

författarens privata dator och raderades från mobiltelefonen. När ljudfilen transkriberats 

förvarades textdokumentet på samma dator, som hade ett lösenord för inloggning. Utskrifter 

av textdokumentet förvarades inlåst i en av författarnas hem. Det insamlade materialet som 

ljudfiler, den transkriberade texten på datorn och utskrifterna samt samtyckesblanketterna 

kommer efter att examensarbetet är godkänt att kasseras (Kjellström, 2017). På en av 

kirurgavdelningarna där studien genomfördes arbetade en av författarna och det fanns risk för 

påverkan på patienternas frivillighet att delta om patienten erhållit vård av författaren. Dessa 

patienter tillfrågades och intervjuades därför av den andra författaren som inte arbetar på 

avdelningen. Författaren som arbetade på avdelningen deltog på intervjuerna och skötte 

ljudinspelningen.  
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Bearbetning och analys 

Studien syftade till att undersöka människors upplevelser och den insamlade datan 

bearbetades och analyserades med en konventionell kvalitativ innehållsanalys av Hsieh och 

Shannon (2005). En induktiv ansats valdes inför bearbetningen av materialet då texten 

förutsättningslöst granskades för att svara på syftet (Fridlund & Mårtensson, 2017; Hsieh & 

Shannon, 2005).  

Konventionell innehållsanalys användes (Hsieh & Shannon, 2005). Efter att intervjuerna 

transkriberades ordagrant, startade analysen med att intervjumaterialet lästes igenom 

noggrant flera gånger, enskilt av författarna. Detta för att få en bra överblick och 

förutsättningslöst få en uppfattning av materialet i sin helhet (Henricson & Billhult, 2017; 

Hsieh & Shannon, 2005). Därefter diskuterades texterna tillsammans av författarna och 

analysen genomfördes gemensamt. Stycken i texterna som vid första intrycket verkade var 

nyckelord eller nyckelkoncept fungerade som kod och markerades i dokumentet på datorn, 

som ett första steg i analysen. De meningar som innehöll koder bildade meningsenheter. 

Dessa meningsenheter kopierades sedan och klistrades in i ett nytt dokument där meningarna 

bröts ner och fördelades utifrån sin innebörd till subkategorier. Subkategorier kategoriserades 

och grupperades därefter ihop med de som var relaterade och sammanlänkade till varandra. 

Kategorier växte sedan fram utifrån de grupperade subkategorierna, vilka presenteras i 

resultatet (Hsieh & Shannon, 2005). För exempel på tillvägagångssättet av analysprocessen, 

se tabell 2.  

Tabell 2. Exempel på innehållsanalysens tillvägagångssätt 

Meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

“…Ja… det är som att ha... vad kan man 

säga... som att ha tidningspapper i 

munnen...” 

Jobbigt att vara 

torr i munnen 

Muntorrhet Besvär i 

munnen 

“…Och i början var det svårt att borsta 

tänderna... borstat har jag gjort men även 

om jag känner det varit sämre. De var de 

tre första dagarna har de varit en gång om 

dagen...”  

Tandborstningen 

blev inte utförd 

som vanligt 

Ändrade 

munvårdsrutiner 

Skötsel 

av 

munnen 
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RESULTAT 

Tre kategorier och sju subkategorier identifierades, kategorierna var Besvär i munnen, Skötsel 

av munnen samt Tillgodosedd munvård. De tre kategorierna beskriver äldres patienters 

upplevelser av sin munhälsa i samband med fasta. Resultatet presenteras i tabell tre och i 

löpande text samt beläggs med citat ur intervjutexterna. 

 

Tabell 3. Indelning av subkategorier och kategorier 

Kategorier Subkategorier 

Besvär i munnen Känsla av obehag i munnen 

Muntorrhet  

Skötsel av munnen Ändrade munvårdsrutiner 

Åtgärder mot muntorrhet 

Bristande information 

Tillgodosedd munvård Utebliven munvård 

Viljan att vara självständig 

Besvär i munnen 

Denna kategori resulterade i två subkategorier: Känsla av obehag i munnen och Muntorrhet. 

Subkategorierna innehöll patienternas negativa upplevelser i munnen i samband med fasta 

under vårdtiden. 

Känsla av obehag i munnen 

Upplevelserna och känslan i munnen vid fasta var generellt negativa och uppfattades vara 

mer eller mindre obehagliga och besvärliga för patienterna. Det som beskrevs som obehagligt 

från munnen var klibbighet, beläggningar på tänderna och i övriga munhålan, dålig 

andedräkt, ändrad eller nedsatt smakupplevelse, unkenhet, törst samt slem i munnen hos de 

patienter som hade ventrikelsond. En patient beskrev känslan i munnen vid fastan: 

“…det blir mycket beläggningar fast man inte äter...” (Intervju 5) 

Patienterna som blivit opererade beskrev även att de upplevde en annan känsla i munnen 

postoperativt. Detta tolkades av patienterna som att det berodde på att de varit intuberade i 

samband med operationen. Detta beskrevs av en kvinna: 
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“…ja jag tycker det är en äcklig smak men det är väl klart man har ju narkosen och 

allt...” (Intervju 21)  

Muntorrhet 

Hos en del av patienter var muntorrheten det mest besvärande problemet i munnen under 

vårdtiden. Orsakerna till den beskrivna torrheten kunde vara fasta postoperativt, fasta under 

längre perioder med eller utan parenteral näring, läkemedel, syrgasbehandling samt 

symtomlindring som behandling. Muntorrheten beskrevs av patienterna som känslan av en 

konstant törst och vissa upplevde den mest besvärligt nattetid när de vaknade. Många 

upplevde att det blev klibbigt i munnen och upplevde att tungan och läpparna klibbade fast, 

vilket beskrevs som obehagligt. Torrheten kunde upplevas som det mest påtagliga problemet 

trots att patienterna ibland genomgått svåra behandlingar och operationer. Torrheten i 

munnen beskrevs som besvärlig och en patient beskrev känslan i munnen: 

“…Ja.… det är som att ha... vad kan man säga... som att ha tidningspapper i 

munnen...” (Intervju 27) 

Patienter beskrev att muntorrheten påverkade deras tal och sätt att uttrycka sig till 

vårdpersonalen. Speciellt på morgonen när de vaknade av att vårdpersonalen kom in till dem 

och de var helt torra i munnen. Muntorrheten upplevdes även bli värre under samtal. En av 

patienterna beskriver sin påverkan på rösten med orden: 

”…det är ju torrt långt ner i halsen... jag låter ju normalt inte på det här sättet...” 

(Intervju 14) 

Skötsel av munnen 

Denna kategori resulterades i tre subkategorier: Ändrade munvårdsrutiner, Åtgärder mot 

muntorrhet samt Bristande information. Dessa subkategorier beskriver vilken munvård som 

utfördes och vilka hjälpmedel patienterna fick för att lindra besvären från munnen samt att de 

saknade information kring skötsel av munnen under fastan.  

Ändrade munvårdsrutiner 

Ett flertal olika faktorer påverkade patienternas förmåga att utföra munvård. Några av dessa 

faktorer var, immobilisering relaterat till postoperativ smärta, nedsatt ork och energi, att 

patienterna var uppkopplade till olika infusioner, syrgas, urinkateter, dränage och övriga 
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pumpar. Dessa olika faktorer innebar att patienterna upplevde att de behövde assistans för att 

kunna mobilisera sig i och ur sängen för att antingen borsta tänderna på sängkanten eller 

mobilisera sig till badrummet. Patienterna upplevde till exempel att de i början av vårdtiden 

ofta var så orkeslösa och påverkade av sitt sjukdomstillstånd att munvård inte alls utfördes de 

första dagarna av vårdtiden Vartefter patienterna upplevde sig piggare ökade orken, 

smärtorna blev mindre och det blev lättare med mobilisering, då upplevdes också munvården 

som viktigt igen och utfördes mer frekvent. De ändrade munvårdsrutinerna beskrevs enligt 

följande av en patient: 

“…Och i början var det svårt att borsta tänderna... borstat har jag gjort men även om 

jag känner det varit sämre. De var de tre första dagarna har de varit en gång om 

dagen...” (Intervju 5) 

Upplevelsen av att borsta tänderna varierade bland patienterna. Hur ofta patienterna borstade 

tänderna jämfört mot vad de gjorde när de var friska och hemma varierade. Vissa borstade 

oftare, som vanligt, en del färre och några orkade inte borsta tänderna alls. Orsakerna till att 

patienterna inte borstade tänderna kunde var orkeslöshet, dålig mobilitet med mera, i princip 

samma anledningar som de som ledde till förändrade munvårdrutiner. Tandborstningen 

upplevdes inte alltid vara prioriterad av patienterna, då patienterna själva prioriterade andra 

omvårdnadsbehov framför munvården, som exempelvis smärtlindring. Om tandborstningen 

utfördes upplevde många att den vara av sämre kvalitet än hemma.  De flesta av patienterna 

upplevde ändå tandborstningen som något positivt och uppskattat, trots att vägen dit kunde 

vara ansträngande. En patient beskrev känslan av att borsta tänderna:  

“...Skönt! Det blir en annan smak i munnen...” (Intervju 7)  

Åtgärder mot muntorrhet 

En åtgärd mot muntorrhet var att använda hjälpmedel som tillförde fukt till munnen. Detta 

gjordes vanligtvis med hjälp av en skumgummitork som var fuktad med vatten. Även 

munspray, gel och cerat användes för att lindra muntorrheten. Även att borsta tänderna 

upplevdes som en åtgärd samt att skölja munnen med vatten. Bland de patienter som upplevt 

torrhet i munnen hade i princip samtliga erhållits skumgummitorkar av vårdpersonalen. Bland 

de övriga hjälpmedlen varierade det stort vad som erbjudit till patienterna. En del patienter 

hade erbjudits flera hjälpmedel medan andra endast fått skumgummitork. Bästa åtgärden mot 

muntorrheten var att få börja dricka igen och många av patienterna besvärades av törst. De 
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längtade efter dagen då de skulle få börja dricka igen. En kvinna beskrev att muntorrheten 

hade blivit bättre när hon fick dricka igen: 

 

”… det blir ju bättre när man får börja dricka lite grann i alla fall. Jag har ju haft 

och dutta lite och det blir inte lika bra…” (Intervju 18)  

Patienterna hade olika erfarenheter av de olika hjälpmedlen, hur länge effekterna varade i 

munnen samt känslan av att använda dem. De flesta beskrev att hjälpmedlen lindrade för 

stunden men att de hade en kortvarig effekt och det blev ganska snabbt torrt i munnen igen. 

En patient beskrev detta på följande sätt: 

”… Det blev fort ganska torrt igen... Jag fick använda de ganska mycket...”  

(Intervju 5) 

Bristande information 

Det fanns en uppfattning hos en del patienter att de vid fasta absolut inte av misstag fick 

svälja ner vatten eller tandkräm när munvård skulle utföras. Därav tolkades det som att de 

inte fick borsta tänderna när de fastade eller att de skulle vara sparsamma med att fukta 

munnen. Det fanns en rädsla för att förstöra den utförda operationen eller riskera att inte följa 

läkarens ordination och att det skulle vara negativt för dem längre fram. Ingen tydlig 

information gällande vilka riktlinjer som gällde verkade inte ha nått fram till patienterna. En 

patient upplevde situationen såhär: 

“…Jag fick inte ens borsta tänderna… eller det kanske jag fick göra men det gjorde 

jag inte, jag var rädd att jag skulle få vätska i munnen...” (Intervju 17) 

Flera av patienterna beskrev att muntorrhet vid fasta inte var något som de fått information 

om eller haft kunskap om sedan tidigare. Det kom således som en otrevlig oväntad 

överraskning som inte alla visste vad de kunde göra för att lindra. En patient beskrev följande 

efter att ha opererats: 

“…Man kan ju inte tänka sig att det skulle bli så. Man pratar ju bara som planerat 

vad biverkningar och så... inget...” (Intervju 24) 

Det upplevdes även saknas information kring vilka hjälpmedel som fanns för att lindra besvär 

från munnen som exempelvis muntorrheten. En del av patienterna hade inte fått information 
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kring att detta kunde uppstå. Vilket föranledde att en del patienter upplevde att det inte fanns 

något att göra åt muntorrheten under fastan och efterfrågade därför inte någon hjälp.  

Tillgodosedd munvård 

Denna kategori resulterades i två subkategorier: Utebliven munvård och Viljan att vara 

självständig. Dessa subkategorier beskriver om munvård utfördes och/eller uppmärksamdes 

samt vilket stöd som gavs till patienterna. Subkategorierna beskriver även om patienterna 

själva bedömdes klara sin munvård samt i vilken utsträckning de efterfrågar om hjälp.  

Utebliven munvård 

En del patienter upplevde att de inte hade fått en förfrågan eller blivit erbjudna hjälp med 

munvården. Patienterna upplevde att det fanns en stor variation mellan vårdpersonal, vilka 

som erbjöd stöd och uppmärksammade deras munhälsa under vårdtiden. Oavsett om 

patienterna själva hade bett om hjälp eller om vårdpersonalen erbjudit hjälp så var alla 

patienterna nöjda med den hjälp av munvård som utförts. En patient beskrev att ingen 

uppmärksammat hans munhälsa: 

“...det är ingen som frågat om någon munhälsa, den har inte varit på tal...”  

 (Intervju 3)  

Att munvården ibland uteblev kunde bero på att patienterna upplevde att vårdpersonalen inte 

alltid hade tid att uppmärksamma deras besvär i munnen. Detta innebar att problemet inte 

diskuterades och uppmärksammades. Detta ledde till att patienter upplevde att det inte fanns 

så mycket mer att göra åt problemen i munnen. Trots detta uttryckte de flesta patienterna att 

de utifrån omständigheterna, att deras munhälsa blivit tillgodosedd. Uppfattning varierade lite 

beroende hur viktigt de själva ansåg munhälsan var för dem. En kvinnlig patient beskrev att 

munhälsan var viktigt för henne: 

“…Jo jag tycker det för mitt välbefinnande är viktigt eller patienternas välbefinnande, 

för att få hjälp med munhälsan...” (Intervju 21) 

Viljan att vara självständig  

Patienterna beskrev själva att de inte ville eller vågade be vårdpersonalen om hjälp med 

munvården. Det fanns en upplevelse av att de själva skulle klara av att borsta sina tänder. 

Samt att de var upp till patienterna själva att tandborstningen blev utförd under vårdtiden. 
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Orsaken till detta upplevdes bero på att tandborstningen normalt är något som utförs 

självständigt. Patienterna uttryckte dock att om de skulle bett om hjälp skulle de säkerligen 

fått det. En kvinna beskrev varför hon inte bett om hjälp fast hon egentligen behövt hjälp med 

munvården: 

“…jag hade ju säkert fått hjälp om jag hade bett någon i personalen och hjälpa mig, 

men det har jag ju inte gjort, jag tycker inte om att be om hjälp...” (Intervju 25) 

DISKUSSION 

Studien syfte var att beskriva äldre patienters upplevelser av sin munhälsa i samband med 

fasta under vårdtiden på en kirurgisk vårdavdelning. Analysen resulterade i tre kategorier, 

besvär i munnen, skötsel av munnen och tillgodosedd munvård. Under dessa tre kategorier 

identifierades också sju subkategorier.  

Alla patienter upplevde någon form av obehag från munnen vid fasta, vanligast var 

muntorrhet i varierad grad. Diverse hjälpmedel och stöd mot muntorrheten erbjöds i varierad 

grad under vårdtiden och munvårdsrutinerna ändrades för patienterna. Information om 

muntorrhet, hjälpmedel och rutiner vid munvård var bristfälliga. Detta i kombination med 

nedsatt ork och välmående hos patienterna föranledde att munvård uteblev. Vårdpersonalen 

uppmärksammade inte alltid patienternas behov av stöd vid munvård och patienterna 

efterfrågar inte alltid hjälp och stöd av personalen, då de helst inte vill be om hjälp. Den 

munvård som blev utförd uppskattades av patienterna. 

Resultatdiskussion 

Besvär i munnen 

En stor majoritet av patienterna i studien upplevde någon form av obehag från munnen i 

samband med fasta. Muntorrhet beskrevs som ett av de jobbigaste besvären. Detta resultat 

stämmer överens med den litteratur som finns inom ämnet, exempelvis beskriver Andersson 

et al. (2004) också muntorrhet som det vanligast förekommande problemet. Vid sänkt 

allmäntillstånd är risken för muntorrhet ännu större (Terezakis et al., 2011). Vid fasta var 

törst och muntorrhet de jobbigaste faktorerna (Carey et al., 2015). Carey et al. (2015) 

rapporterar att det var viktigt med adekvat munvård för att minska de negativa upplevelserna 

av fastan. För att patientens emotionella välmående ska uppfyllas behöver de beskrivna 

problemen från munnen uppmärksammas och lindras (Feo et al., 2017). Det är således ett 
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välkänt problem att patienterna kan uppleva muntorrhet och andra besvär från munnen i 

samband fasta. Vilket även resultatet i denna studie visar. Således behöver besvär i munnen 

vid fasta i större utsträckning uppmärksammas och lindras av vårdpersonalen under 

vårdtiden. Specialistsjuksköterskan besitter en större grad av kunskap och behöver därmed ta 

ansvar för att problemet uppmärksammas och åtgärdas. 

Skötsel av munnen 

Patienternas munvårdsrutiner ändrades under vårdtiden i samband med fastan. Patienterna 

upplevde att de på grund av immobilisering, nedsatt ork och/eller smärta, inte kunde utföra 

munvård som vanligt och således uteblev munvården. Munvård beskrevs kunna lindra besvär 

från munnen, även fast det inte hade någon långvarig effekt så uppskattades det ändå för 

stunden. Vid muntorrhet erbjöds olika hjälpmedel i varierad utsträckning. Det upplevdes även 

finnas en oklarhet, bland både patienter och vårdpersonal, kring vilka hjälpmedel som finns 

att tillgå. Patienterna beskrev att de inte heller visste vilka riktlinjer som gällde i samband 

med fastan. Det innebar att vissa patienter inte utförde någon munvård under tiden de fastade. 

Patienterna uppgav att de även saknade information kring att de med största sannolikhet 

skulle uppleva någon form av besvär från munnen i samband med att de fastade. Niesten et 

al. (2013) rapporterar att vid sjukdom och nedsatt allmäntillstånd vill patienterna att 

munhälsan ska fortsätta vara densamma som innan. Det är därför viktigt att behålla sina 

dagliga munvårdsrutiner, då det minskar känslan av sjukdom och ökar känslan av 

självbestämmande (Niesten et al., 2013). Bristen på munvård kan leda till problem med 

bakterier och svamp i munnen som påverkar patienternas välbefinnande samt allmänna hälsa 

(Andersson & Nordenram, 2004). Fundamentals of Care belyser vikten av patientdelaktighet 

samt god kommunikation mellan patienten och vårdpersonalen. Information behöver därför 

ges till patienten för att denne ska få sitt psykosociala behov uppfyllt (Feo et al., 2017). 

Alla patienter har rätt att få samma hjälpmedel och stöd under sin vårdtid. Vårdpersonalen 

behöver stödja patienten i att främja en god munhälsa och få behålla sina munvårdsrutiner 

under vårdtiden. Det finns ett behov av tydligare och mer utförlig information om munvård 

till patienterna, antingen vid inskrivning eller under vårdtiden. I samband med inskrivningen 

erhåller patienterna en varierande mängd information kring den planerade operationen eller 

akuta sjukdomstillståndet och där behöver munvård definieras tydligare, speciellt vid fasta. 

Specialistsjuksköterskor har med sin specialistkompetens en viktig roll att utbilda och 

tydligare lyfta fram munvården i omvårdnaden, både till patienter och vårdpersonal. 
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Tillgodosedd munvård 

I resultatet framgick det att munvård oftare uteblev i början av vårdtiden då patienterna i 

högre kände sig svaga och orkeslösa. Det identifierades utifrån patienternas svar att inga 

tydliga rutiner kring munvård fanns i det dagliga omvårdnadsarbetet. Kombinationen av att 

vårdpersonalen inte uppmärksammade patienternas behov av stöd vid munvård samt att 

patienterna själva inte efterfrågade någon hjälp föranledde att munvård uteblev. Enligt Coker 

et al. (2017) förlitar sig många äldre patienter på att vårdpersonalen ska stödja dem i 

munvården. Patienterna behöver bli tillfrågade och få stöd i munvården vid behov, detta för 

att undvika ohälsa i munnen. Kalisch et al. (2014) rapporterar att munvården var den 

vanligaste delen i omvårdnaden som uteblev under vårdtiden enligt patienterna själva. Att 

inte få sin munhälsa tillgodosedd med munvård uppfyller inte de grundläggande 

omvårdnadsbehoven som ingår i ramverket Fundamentals of Care. Det är av stor vikt att 

patienternas munhälsa uppmärksammas och tillgodoses för patienternas emotionella 

välmående ska uppfyllas (Feo et al., 2017). 

Den basala omvårdnaden innefattar munvård och vårdpersonal har till arbetsuppgift att den 

främjas på bästa sätt för patienten. Den basala omvårdnaden är främst undersköterskan 

uppgift att utföra, med sjuksköterskan som ledare. Det saknas tydliga standardiserade 

riktlinjer för hur ofta och när munhälsan ska uppmärksammas samt skötas under vårdtiden. 

Även här har specialistsjuksköterskan en viktig roll att fylla för att implementera 

omvårdnadsrutiner för god munhälsa. 

Vårdetisktperspektiv 

I resultatet framkom det att rutiner saknas för hur munvården ska skötas när patienterna 

fastar. Det har därmed identifierats att rutiner för att främja munhälsa behöver skapas för att 

minska lidande och ohälsa i munnen hos patienterna i samband med fasta. Enligt ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017) ska sjuksköterskan 

utarbeta riktlinjer för god omvårdnad och skapar förutsättningar för en arbetsmiljö som 

främjar god vård. Således är det sjuksköterskan som ska ansvara för att riktlinjer för hur och 

när munvård ska utföras finns på avdelningen. Rutiner och riktlinjer behövs för att främja att 

en god vård utförs i nära samarbete med undersköterskorna.  

I Värdegrunden för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016) beskrivs att i 

varje människas liv är lidandet och välbefinnandet en naturlig del. För varje enskild individ är 

detta en unik och en individuell upplevelse. När munvården uteblir och patienten upplever 
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problem med sin mun så måste personalen först bekräfta patientens lidande för att sedan 

kunna lindra detta (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016). Tillgänglig och närvarande 

personal underlättar patientens möjlighet att försonas med sitt lidande och förstå sin situation 

på ett nytt sätt. Allt lidande kan dock inte lindras men målet är att försöka lindra lidandet så 

mycket som är möjligt (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016).  

Samhällsperspektiv 

I resultatet beskrivs att munvården allt för ofta uteblir och inte uppmärksammas av 

vårdpersonalen. I Kompetensbeskrivningen för sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2017) står det att sjuksköterskan är ledare i det patientnära omvårdnadsarbetet och ska 

ge förutsättningar för en god och säker vård. Sjuksköterskan ska kunna leda, organisera, 

prioritera och samordna omvårdnadsarbetet, samt motivera och leda medarbetare. I detta 

ingår också att ge konstruktiv återkoppling i omvårdnadsarbetet. Detta innebär rent praktiskt 

att det är sjuksköterskan som leder arbetet tillsammans med undersköterskan och ansvarar för 

att munvården blir utförd och att munhälsan främjas.  

Sjuksköterskan delar tillsammans med samhället ansvaret för att främja insatser som 

tillgodoser en bra hälsa samt en säker vård (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). 

Genom att främja en god munhälsa under vårdtiden på en vårdavdelning minskas inte bara ett 

tillfälligt lidande utan det minskar även risken för att skador och ohälsa på tänder och i 

munhålan uppstår. Den ohälsan kan i värsta fall leda till en ökad kostnad för samhället i 

framtiden då patienten behöver extra vårdinsatser på grund av de skador/problem som 

orsakats under vårdtiden på grund av utebliven eller bristfällig munvård. Detta kan även 

innebära ett psykosocialt lidande för patienten. Det bör ligga i allas intresse att förebygga de 

komplikationer som kan uppstå både psykiskt och fysiskt för patienten när munvård uteblivit. 

Ett förebyggande arbete mot detta skulle i förlängningen kunna reducera den extra 

samhällskostnaden som i värsta fall kan uppstå i form av ökade vårdkostnader. Genom detta 

minskar inte bara vårdkostnaderna utan även det psykiska lidandet för patienten. 

Patienterna i resultatet saknar tillräckligt med information hur rutinerna kring munvård vid 

fasta ser ut. I Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård (2014) 

står det att professionen har en fördjupad kunskap kring information och kommunikation. 

Specialistsjuksköterskan ska aktivt engagera sig i arbetet med att utveckla system som stödjer 

kirurgiskt omvårdnadsarbete och har fokus i enskilda patienter och närståendes behov. 

Behovet av information och undervisning hos patienter samt kollegor ska identifieras av 
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specialistsjuksköterskan, detta genom att skapa lärande miljöer, material och rutiner 

(Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, 2014). 

Specialistsjuksköterskor kan således med sin specialistkompetens fortbilda kolleger i vikten 

av att munvården utförs och hur det praktiskt ska utföras. Patienter som är i behov av 

munvård behöver identifieras, främst de äldre patienterna med nedsatt allmäntillstånd som är 

i behov av mer omvårdnad. Även patienter som vanligtvis klarar sin ADL självständigt 

behöver också få sin munhälsa uppmärksammad. Kvaliteten på omvårdnaden kan förbättras 

då sjuksköterskan visar engagemang i att vårda patienten (Kitson, et al 2013). 

Metoddiskussion 

En kvalitativ studiedesign användes för att besvara studiens syfte. Detta gjordes för att få en 

fördjupad förståelse av området som studerades. En deskriptiv ansats valdes för att få tillgång 

till den beskrivande upplevelsen (Polit & Beck, 2018). Som urvalsmetod valdes 

bekvämlighetsurval, metoden har både för och nackdelar. En av fördelarna med metoden är 

att den är lätt att använda. Några av nackdelarna är att patienterna som ingår i studien ofta 

väljs för att de är relativt lättillgängliga och ofta aktivt väljer att delta i studien. Detta kan leda 

till att patienterna som ingår i studien inte är representativa för gruppen i helhet och studien 

får ett missvisande resultat (Polit & Beck, 2018).  

För att inkluderas i studien skulle patienten ha fastat i tre dagar. Detta för att patienten skulle 

haft chans att få en uppfattning om det erbjudits hjälp med munvård, om de utförts någon 

munvård under vårdtiden samt ha hunnit upplevt hur munhälsan påverkades vid fasta. Det är 

en förutsättning att patienterna som inkluderas har upplevt det fenomen som studeras, har de 

ingen erfarenhet av fenomenet blir det svårt att berätta (Henricson & Billhult, 2017). 

Patienterna bedömdes ha en bred erfarenhet kring det studerade ämnet, vilket styrker studiens 

giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

Den patientansvariga sjuksköterskan eller undersköterskan var den som avgjorde om 

patienten bedömdes vara tillräckligt fysiskt och psykiskt välmående för att delta i 

intervjustudien. I och med detta missades en patientgrupp som hade varit intressant att 

studera då patienter som inte bedömdes tillräckligt välmående potentiellt kan vara de som 

lider mest av dålig munhälsa. Vissa intervjupersoner är bättre än andra och en bra 

intervjuperson ger välmotiverade, sanningsenliga och konsekventa svar. De är även 

samarbetsvilliga och kan ge långa och livliga beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Det 
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kan således vara svårt att få bra intervjuer från en patient med kognitiv svikt som kan ha svårt 

att sätta ord på sina problem och svara adekvat på frågor. Risken är stor att dessa intervjuer 

blir innehållsfattiga trots att patienten skulle kunna delge värdefull information till studien. 

Det var rimligt att den ansvariga personalen för patienten avgjorde om de bedömdes klara av 

att delta på en intervju då de var insatta i patientens medicinska situation.  

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer med delvis öppna frågor. 

Öppna frågor inbringar svar på bland annat personliga upplevelser, erfarenheter, åsikter, och 

uppfattningar, vilket gjorde det till en lämplig datainsamlingsmetod för kvalitativa 

forskningsintervjuer (Polit & Beck, 2018). Intervjuerna utfördes av båda författarna 

tillsammans och de turades om att intervjua patienterna. Detta innebar trots att samma 

intervjuguide användes, utfördes inte intervjuerna på exakt samma sätt varje gång då 

författarna hade olika kvaliteter på att intervjua. Olika uppföljningsfrågor ställdes också 

beroende på vilka svar som erhölls från patienterna. Detta kan ha påverkat tillförlitligheten 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

Intervjuernas längd uppskattades innan studien påbörjades till mellan tio och 15 minuter. 

Intervjuerna blev dock kortare än önskvärt och istället bara mellan fyra till 13 minuter. 

Faktumet att intervjuerna blev kortare än väntat ledde till att flera intervjuer behövde utföras 

än vad som var planerat. Istället för runt tio intervjuer bedömdes runt 30 stycken behövas för 

att kunna svara på syftet. Dessutom ledde viruspandemin, COVID-19 till att operationer 

ställdes in och patientunderlaget minskade. För att öka patientunderlaget bestämdes att 

insamlingen skulle ske på fyra avdelningar istället för två. Svaren i intervjuerna blev inte så 

utförliga som varit önskvärt, detta kan tänkas bero på flera anledningar. En av dessa var att 

ämnet som valdes var relativt smalt. Det smala ämnet ställde i sin tur höga krav på författarna 

att ha en god intervjuteknik och uppmuntra patienterna att tala fritt kring frågorna. En 

bristande intervjuteknik med frågor som inte lämnade utrymme för öppna svar tillsammans 

med det smala ämnet ledde till kortare och innehållsfattigare intervjuer än planerat. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att kvaliteten i den datan som samlas in vid en intervju beror på 

intervjuarens färdigheter och kräver omfattande träning. Intervjuerna förbättrades i takt med 

att författarna transkriberade och analyserade intervjuerna, således identifierade 

förbättringsområden och författarna fick en bättre intervjuteknik. 

Båda författarna har tidigare erfarenhet av arbete på kirurgiska vårdavdelningar och de 

patientgrupper som vårdas där. Därmed fanns en förförståelse om hur dessa patienter 
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upplever sin munhälsa vid fasta. Denna förförståelse gav styrka åt arbetet då det kan öppna 

för möjligheter att få en djupare förståelse och upptäcka ny kunskap (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). 

Analysprocessen genomfördes med konventionell innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon 

(2005). Denna analysmetod lämpade sig väl när syftet var att använda då syftet var att 

beskriva ett fenomen och denna design är lämplig att använda om studier inom området är få 

eller om teorier saknas inom område (Hsieh & Shannon, 2005). Studiens analysprocess 

beskrevs noggrant för att ge läsaren möjlighet att göra egna tolkningar av innehållet och de 

slutsatser som drogs, vilket ökar studiens giltighet och tillförlitlighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Ett annat sätt att öka studiens giltighet var att redovisa citat från 

deltagarna i löpande text under varje subkategori. Detta gav en större förståelse för resultatet 

och en god insyn i deltagarnas svar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna 

utförde analysen gemensamt och har diskuterat och reflekterat fram subkategorier och 

kategorier, detta ökar tillförlitligheten i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

En noggrann beskrivning har gjorts av urval, deltagare, datainsamling, kontext och analys, 

detta underlättar bedömningen av arbetets möjlighet till överförbarhet och även studiens 

tillförlitlighet stärks om det går att efterlikna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017; Polit 

& Beck, 2018). Studiens resultat bedöms kunna överföras och tillämpas på andra äldre 

patientgrupper som av olika anledningar fastar. Det skulle vara av intresse att göra liknande 

studier på patienter under 65 år och se om liknande resultat ses som hos de äldre. Även att 

undersöka om skillnader föreligger mellan patienter som genomgått elektiv kirurgi eller 

skrivits in akut. 

Slutsats 

Patienternas basala behov av munvård uppfylldes inte. Alla patienter upplevde obehag och 

torrhet i munnen i samband med fasta. Det saknas rutiner och riktlinjer kring hur munvård 

ska utföras. Munvård behöver bli en stående rutin i omvårdnadsarbetet och utföras 

kontinuerligt, baserat på tydliga riktlinjer. Patienterna behöver mer information kring vad det 

innebär att fasta och vilka hjälpmedel som finns för att lindra de besvär som uppstår på grund 

av fastan. Specialistsköterskor har en viktig roll att uppmärksamma och åtgärda dessa brister i 

omvårdnaden kring munhälsa.  
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Bilaga 1. Intervjuguide                                                                                                     

  

Du har nu fastat i flera dagar och jag önskar få ställa några frågor till dig om hur du upplever 

att din mun påverkats av detta.  

Inledning: 

Kön:  Man  Kvinna  

Ålder: 

Har du egna tänder eller del/helproteser? Tappat tänder? Lösa tänder? Sedan hur länge?  

Har du tandborste med dig eller fått här på sjukhuset? 

Hur länge har du fastat och varför? 

Intervjufrågor: 

- Kan du berätta hur det är med din mun just nu? 

- Hur har det varit tidigare under de dagarna du fastat? Hur upplever du det? 

- Upplever du att du fått besvär från munnen på grund av fastan? Hur har det 

påverkat dig?   

- Har du fått hjälp med eventuella problemen du beskriver? Vilken typ av hjälp 

fick du? 

- Hur upplever du din mun efter munvård? Gör det skillnad? 

- Har du känt att du behövt hjälp med att sköta din mun? Har du fått hjälp i så 

fall? Har du bett om hjälp? Vilket bemötande fick du? Hur ofta sker det? Vilken 

hjälp erbjöds? 

- Har dina munvårdsvanor förändrats i samband med sjukhusvistelsen eller 

fastan? Beskriv ev skillnader. Fördelar & nackdelar? Varför ev förändring? 

- Upplever du att du fått din munhälsa tillgodosed under vårdtiden? På vilket sätt? 

Vad saknas? 

- Är det något mera du vill tillägga angående det vi pratat om? 
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Bilaga 2. Informationsbrev till informanter  

 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie om munhälsa hos patienter 

som fastar på en kirurgavdelning.  

 

I det här dokumentet får du information om studien och om vad det innebär att delta. 

 

Projektets bakgrund och syfte 

Studien utförs inom ramen för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning kirurgisk 

vård vid Uppsala universitet och ska resultera i ett examensarbete. Resultatet av studien kan 

komma att innebära en ökad insikt och förståelse för hur äldre patienter som fastar upplever 

sin munhälsa på en kirurgisk vårdavdelning. Vilket är ett led i att utveckla omvårdnaden för 

patienterna. 

 

Hur går studien till?  

Vi vill intervjua dig vid ett tillfälle och ställa frågor om dina erfarenheter av din munhälsa i 

samband med fasta. Intervjun kommer ske här på avdelningen i ett avskilt rum och beräknas 

pågå i cirka 15 min.  

 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Inga risker ses med detta projekt.  

 

Vad händer med mina uppgifter? 

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få information hur dina 

personuppgifter kommer att användas. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så 

att inte obehöriga kan ta del av dem. Inga namn kommer att efterfrågas i intervjustudien 

således kommer inga svar att kunna kopplas till Dig som enskild person. Materialet 

avidentifieras genom att varje intervju tilldelas ett nummer. Endast författarna och 

handledaren har tillgång till inspelat material under projektets gång och kommer att raderas 

efter att examensarbetet är examinerat i juni 2020. 

 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 

kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. 

 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta de ansvariga för studien (se baksida). 
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Fortsättning informationsbrev 

 

 

 

 

 

Ansvariga för studien 

Anna Jansson & Isabella Kjellin                                  

Specialistsjuksköterskestudenter inom kirurgisk vård, Uppsala universitet.                 

Anna.Jansson.8040@student.uu.se & Isabella.Kjellin.9686@student.uu.se 

 

Handledare 

Anna-Karin Gunnarsson 

Universitetslektor, Specialistsjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet  

anna-karin.gunnarsson@surgsci.uu.se 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i intervjustudie om patienters upplevelse av sin munhälsa i 

samband med fasta. 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 

 __ Jag samtycker till att delta i studien 

  

__ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 

Plats och datum Underskrift 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


