
 

Institutionen för kirurgiska vetenskaper  

 

 

 

 

”Hemma skulle jag aldrig gå och lägga mig 

utan att borsta tänderna, men det har jag gjort 

här!” 
 

Intervjustudie om munvård på kirurgiska vårdavdelningar 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Författare Handledare 

Elina Åslin Anna-Karin Gunnarsson 

Jenny Johansson 
 

 
2020-08-25 Examinator 

Eva Jangland 



2 
 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Munvård är en viktig del av omvårdnaden. En dålig munhälsa kan leda till flera 

risker exempelvis malnutrition. En dålig munhälsa ökar även risken för systemiska 

sjukdomar. Trots detta så är munvården lågt prioriterad hos vårdpersonalen och den missas 

ofta när tid och resurser inte räcker till.  

Syfte: Att kartlägga hur patienter på kirurgiska vårdavdelningar upplever hjälp och stöd vid 

munvård, samt vilken information de får om munvård.  

Metod: En deskriptiv kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med patienter (42) på 

kirurgiska vårdavdelningar. Data analyserades med konventionell innehållsanalys. 

Fundamentals of Care användes som teoretiskt ramverk. 

Resultat: Patienterna gav i huvudsak uttryck för brister gällande både stöd och information 

kring munvård. Patienter med större omvårdnadsbehov upplevde dels fler brister och dels att 

dessa fick fler negativa konsekvenser för deras hälsa och välbefinnande. Den hjälp som 

erbjöds var främst att patienterna fick hjälpmedel men inget praktiskt stöd och den 

information som gavs var i huvudsak anpassad efter de problem patienterna upplevde. De som 

inte upplevt bristande information eller stöd var mer nöjda med vården i sin helhet.  

Slutsats: Patienter upplever bristande stöd och information om munvård vilket resulterar i 

negativa konsekvenser och onödigt lidande. Det finns en kunskapsbrist hos vårdpersonal 

gällande munvård som behöver fyllas genom tydligare rutiner och implementering av 

förbättringsarbeten som bygger på den senaste evidensen. 

Nyckelord 

Munvård, Information, Fundamentals of Care, Omvårdnad 
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ABSTRACT 

Background: Oral care is an important part of nursing. A poor oral hygiene can lead to 

several risks such as malnutrition. Poor oral health also increases the risk of systemic 

diseases. Despite this, oral care is a low priority among the nursing staff and is often omitted 

when time and resources are insufficient.  

Aim: To map how patients in surgical wards experience help and support with oral care and 

which information they receive about oral care. 

Method: A qualitative descriptive approach with semi-structured interviews with patients 

(42) on surgical wards. The data was analyzed with conventional content analysis. 

Fundamentals of Care were used as a theoretical framework. 

Result: Patients in general expressed a lack of both support and information regarding oral 

care. Patients with more complex needs for nursing interventions experienced a greater lack 

of support and information which led to more negative consequences for their health and 

well-being. Patients were often offered aids for oral care but no practical support. Information 

was mainly directed to the problems experienced by patients. Patients who were satisfied with 

the amount of support and information they were given were also more satisfied with their 

experience of overall care. 

Conclusion: Patients experience a lack of support and information regarding oral care which 

led to more negative consequences and unnecessary suffering. There is a lack of knowledge 

about oral care among the nursing staff which needs to be addressed through better routines 

and the implementation of improvements work based on the latest evidence. 

Keyword 

Oral care, Information, Fundamentals of Care, Nursing 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Sjuksköterskan har omvårdnad som huvudansvar och ska arbeta för att främja hälsa och 

välbefinnande samt förebygga ohälsa och lindra lidande hos patienterna (Svensk 

Sjuksköterskeförening [SSF], 2014). I omvårdnaden ingår munvård, vilket hör till personlig 

hygien som är ett av de grundläggande behoven som beskrivs i ramverket Fundamentals of 

Care (Learning Collaborative, 2019; Kitson, Conroy, Wengström, Profetto-McGrath & 

Robertson-Malt, 2010). Den kirurgiska vården står inför stora förändringar och utmaningar i 

form av kortare vårdtider, färre vårdplatser och högre omsättning av sjuksköterskor (Brasaite, 

Kaunomen & Suominem, 2015; Jangland, Nyberg & Yngman-Uhlin, 2016), samtidigt som 

antalet utförda operationer ökat markant de senaste 20 åren (Socialstyrelsen, 2019a). 

Forskning visar att när resurserna minskar och arbetsbelastningen ökar nedprioriteras viktiga 

omvårdnadsåtgärder, där munvård rapporteras vara en av de vanligaste (Ausserhofer et al., 

2014; Sager & AbuAlRub, 2018; Winsett, Rottet, Schmitt, Wathen & Wilson 2016; Wårdh, 

Hallberg, Berggren, Andersson & Sörensen, 2000). 

Munhälsa 

Munhälsa är en viktig indikator över en individs hälsa, välbefinnande och livskvalitet (Gil-

Montoya, Ferreira de Mello, Barrios, Gonzalez-Moles & Bravo, 2015; WHO, 2019). En god 

munhälsa är viktigt oavsett ålder och borde därför vara en del av folkhälsoarbetet. I Sverige 

har detta arbete kommit långt vilket har bidragit till att invånarna överlag har en god 

tandstatus och munhälsa (Vårdhandboken, 2018a). Munhälsa definieras av WHO (2003) som 

“att vara fri från kronisk mun- och ansiktssmärta, mun- och halscancer, oral infektion och sår, 

periodontal sjukdom, tandröta, tandförlust och andra sjukdomar och störningar som begränsar 

individens kapacitet att bita, tugga, le, tala och psykosocialt välbefinnande”. Att bli inlagd på 

sjukhus innebär ofta en försämrad munhälsa för patienter (Gibney, Wright, Sharma, D´Souza 

& Naganathan, 2017; Konradsen, Trosborg, Christensen & Pedersen, 2012; Terezakis, 

Needleman, Kumar, Moles, & Agudo, 2011), vilket kan bero på nedsatt fysisk förmåga, 

kritisk sjukdom, avsaknad av tandborste och tandkräm, samt muntorrhet till följd av fasta 

och/eller biverkningar av läkemedel (Danckert, Plummer & Williams, 2016; Van Noort et al., 

2020). 
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Vad kan bristande munvård leda till? 

Dålig munhälsa är en av de vanligaste orsakerna till malnutrition, då individens förmåga att 

tugga och svälja kan påverkas, vilket kan leda till bristande intag av energi- och 

näringsämnen. Detta kan i sin tur påverka individens allmänna hälsa då ett adekvat 

näringsintag är viktigt för att bibehålla en god hälsa (Gil-Montoya et al., 2015; US 

Departement of Health and Human Services, 2000; Vårdhandboken, 2018b). Förutom att 

fördröja tillfrisknandet vid sjukdom leder malnutrition till flera andra risker som fördröjd 

sårläkning, försämrad muskelfunktion samt nedsatt hjärt-och lungfunktion. Malnutrition kan 

ses som en vårdskada i sig men kan alltså också leda till andra vårdskador som risk för 

fallskador eller trycksår, vilka kan förlänga vårdtillfället för patienten. Dålig munhälsa kan 

också uppstå som en följd av malnutrition då en bristande kosthållning kan medföra en 

minskad salivproduktion, vilket ökar risken för karies. Således kan en dålig munhälsa också 

betraktas som en vårdskada (Socialstyrelsen, 2020). Vårdskada definieras som “lidande, 

kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som uppstått vid patientens kontakt 

med hälso- och sjukvården” (Socialstyrelsen, 2019b). Karies ökar risken för 

tandköttssjukdomar (Alpert, 2017) vilka sammankopplats med ökad risk för systemiska 

sjukdomar som exempelvis diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och respiratoriska infektioner 

(Alpert, 2017; El-Solh et al. 2004; Gil-Montoya et al., 2015). En dålig munhälsa kan även 

bidra till sociala, ekonomiska och psykosociala konsekvenser och därmed påverka individens 

livskvalitet och välbefinnande på ett negativt sätt (Gil-Montoya et al., 2015; WHO, 2003). Det 

bästa sättet att förebygga sjukdomar i munhålan är att utbilda patienter om dessa samband 

samt varför det är viktigt med munvård och vad en dålig munhälsa kan ge för konsekvenser 

(Alpert, 2017).  

En dålig munhälsa kan också leda till att patienter drabbas av sjukhusförvärvad pneumoni, då 

oral kolonisering av respiratoriska patogener har ett samband med pneumoni (El-Solh et al., 

2004; Heo, Haase, Lesse, Gill & Scannapieco, 2008; Quagliarello et al., 2005; Quinn, 

Giuliano & Baker, 2020). Utan regelbunden munvård förändras patientens bakterieflora i 

munnen, patogener som orsakar pneumoni börjar växa i plack på tänderna och 

mikroaspirationer av dessa kan orsaka pneumoni, även hos yngre och tidigare friska patienter 

(Quinn et al., 2020). Pneumoni kan förlänga vårdtiden och även vara en orsak till 

återinläggning inom 30 dagar. Patienter som skrivs in från hemmet och som under vårdtiden 

drabbas av pneumoni klarar ibland inte av att skrivas ut till hemmet, utan kan behöva komma 

in på särskilt boende istället. Detta leder till förlängda vårdtider och ökade kostnader för 
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samhället (Tesoro, Peyser & Villarente, 2018). Pneumoni klassificeras som en vårdrelaterad 

infektion (VRI) och därmed en vårdskada. Det är den andra vanligaste orsaken till att 

patienter avlider av VRI och är en vanlig orsak till att vårdtiden blir förlängd (Socialstyrelsen, 

2019b). 

Varför brister munvården inom slutenvården 

Munvård hör till den basala omvårdnaden (Vårdhandboken, 2018c) och patienter som är 

inlagda på kirurgiska vårdavdelningar uppger att brister i kommunikationen mellan dem och 

sjuksköterskor är vanligt och bidrar till brister i den basala omvårdnaden (Bagnasco et al., 

2019). Munvård tillsammans med att utbilda och informera patienter och närstående är 

omvårdnadsåtgärder som ofta prioriteras bort av sjuksköterskor (Ausserhofer et al., 2014; 

Groenkjaer, 2015; Friese, Kalisch & Lee, 2013; Wårdh et al., 2000). Sjuksköterskor redogör 

för att orsaker till detta främst är personalbrist, ett för stort antal patienter att ansvara för 

(Ausserhofer et al, 2014; El-Soussi & Asfour, 2017; Kalisch, 2006; Kalisch, Gosselin & Choi, 

2012a; Odgaard & Kothari, 2019; Sager & AbuAlRub, 2018; Schubert et al., 2013; Wårdh et 

al., 2000), samt bristande rutiner gällande munvård (Coker, Ploeg, Kaasalainen & Carter, 

2017; El-Soussi & Asfour, 2017; Wårdh et al., 2000). Patientens inställning till munvård kan 

också utgöra en anledning till varför den brister. Om patienten inte vill samarbeta upplever 

sjuksköterskor att munvården blir ett övergrepp, varför den inte utförs vilket utgör ett etiskt 

dilemma (Coker et al., 2017; Wårdh et al., 2000). Om patienten sköter sig självständigt kan 

det kännas inkräktande att fråga om patienten behöver hjälp med munvården (Coker et al., 

2017). En del sjuksköterskor uttrycker även att det är motbjudande att sköta patienters 

munhygien (Wårdh et al., 2000). Patienter uppmuntras inte till att själva sköta sin munvård 

och erbjuds inte heller alltid hjälp om de inte klarar av det självständigt (Coker, Ploeg, 

Kaasalainen & Carter, 2016). Munvård presenteras också många gånger som något som är 

valfritt och när den väl utförs är det ofta med varierande kvalitet (Coker et al., 2017). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Fundamentals of Care är ett teoretiskt ramverk eller omvårdnadsmodell som kan användas för 

att förbättra kvaliteten på omvårdnaden och därmed även höja patientsäkerheten. I modellen 

beskrivs vilka grundläggande omvårdnadsbehov som behöver tillgodoses för att patienten ska 

känna välbefinnande och livskvalitet. Genom att använda Fundamentals of Care som både 

synsätt och arbetssätt kan patientens unika omvårdnadsbehov tillgodoses vilket hjälper till att 

minska risken att omvårdnadsåtgärder missas (Feo & Kitson, 2015; Kitson et al., 2010). 
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Fundamentals of Care innehåller tre dimensioner, vilka alla är beroende av varandra. (Feo et 

al., 2017; Kitson, 2018). Dimensionera visas nedan i figur 1 

 
Figur 1. Illustration över Fundamentals of Care och dess olika dimensioner. (Källa: The International Learning 

Collaborative, 2019). 

 

Den yttre dimensionen speglar de olika organisationer där sjuksköterskor arbetar. Dessa 

spelar en avgörande roll för att hjälpa eller förhindra sjuksköterskan att leverera vård av god 

kvalitet. Här inkluderas resurser, kultur, ledarskap, utvärdering och feedback samt politiska 

krav (Kitson, 2018). Nästa dimension utgår från patientens behov både de psykiska, fysiska 

och relationella. De fysiska behoven innefattar personlig hygien, där munvården ingår men 

även att få vara säker, ren, varm, att få äta och dricka, vila och sova, toalettbehov, att få 

mobiliseras samt att få hjälp med läkemedelsadministrering. De psykosociala behoven handlar 

om att få vara lugn, emotionellt välmående, hoppfull, respekterad, involverad, informerad och 

värdig. De relationella behoven uppnås genom att sjuksköterskan är empatisk, respektfull, 

medkännande, konsekvent samt försäkrar att målen som sätts upp nås och att vården ges med 

kontinuitet (Feo et al., 2017). Den innersta dimensionen dvs kärnan i ramverket symboliserar 

vårdrelationen den visar vad som krävs för att uppnå en god relation mellan patient och 

sjuksköterska. För att uppnå en god vårdrelation behöver sjuksköterskan inge och utveckla ett 

förtroende med patienten. Det krävs också att sjuksköterskan bedömer olika situationer och 

förutser och fastställer vilka behov patienten har, för att patienten ska känna sig fysiskt, 

psykiskt och emotionellt trygg. För att göra detta på ett adekvat sätt krävs att sjuksköterskan 

lär känna patienten och dennes unika problem. Vårdrelationen är en process som inte enbart 

reflekterar ett möte, utan är något som bör underhållas och utvärderas under hela 

vårdperioden (Kitson, 2018). I detta examensarbete har Fundamentals of Care använts som 

teoretisk utgångspunkt genom hela arbetet och diskuterats mot arbetets resultat. 
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Problemformulering 

Inom våra verksamma år inom den kirurgiska vården har vi uppmärksammat att munvården 

ofta förbises, att patienterna inte ber om hjälp fast att de egentligen skulle behöva och att 

dagar med hög arbetsbelastning är munvården ett av de områden som nedprioriteras. Detta 

trots att forskning visar att utebliven munvård kan leda till obehag, lidande och 

komplikationer för patienterna. Det finns dock begränsat med forskning som belyser munvård 

på kirurgiska vårdavdelningar, vilket skapade ett intresse för att studera i vilken utsträckning 

patienter på kirurgiska vårdavdelningar får sina behov gällande munvård tillgodosedda. 

 

Syfte  

Att kartlägga hur patienter på kirurgiska vårdavdelningar upplever hjälp och stöd vid 

munvård, samt vilken information de får om munvård.  

METOD 

Design 

En kvalitativ deskriptiv design med induktiv ansats användes för att besvara syftet där 

patienters upplevelser efterfrågades. Enligt Polit och Beck (2012) är en kvalitativ metod 

användbar när målet är att beskriva människors upplevelser, erfarenheter och uppfattningar av 

ett fenomen. En induktiv ansats utgår från innehållet i insamlade data (Danielson, 2012a) och 

är att föredra när kunskap om fenomenet som ska undersökas är begränsad (Elo & Kyngäs, 

2007; SBU, 2014). Det finns begränsat med forskning som berör hur patienter på kirurgiska 

vårdavdelningar upplever munvården, varför en induktiv ansats den ansågs lämplig. 

Ramverket Fundamentals of Care har använts som teoretisk utgångspunkt i arbetet (Feo et al., 

2017). 

 

Urval 

Informanterna rekryterades från tre kirurgavdelningar på två sjukhus i mellansverige, ett 

länssjukhus och ett universitetssjukhus (kommer benämnas sjukhus A- och B). Patientgrupper 

som vårdas på avdelningarna är de med sjukdom i övre eller nedre gastrointestinalkanalen, 

öron näsa hals, urologiska organ, kärl, traumapatienter samt de som genomgått njur- och/eller 

pankreastransplantation. För att rekrytera informanter på sjukhus A konsulterades den 

platsansvariga sjuksköterskan. På sjukhus B saknas den tjänsten varför patientansvariga 

sjuksköterskor konsulterades för att identifiera patienter som uppfyllde inklusionskriterierna. 

Urvalet skedde genom bekvämlighetsurval där samtliga patienter som uppfyllde 
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inklusionskriterierna tillfrågades att delta. Ett bekvämlighetsurval är ett snabbt och effektivt 

och särskilt användbart när informanter ska rekryteras från en specifik kontext (Polit & Beck, 

2012) varför det ansågs lämpligt.  

Inklusionskriterier var att patienten var inneliggande på kirurgisk vårdavdelning och skulle ha 

varit inneliggande i minst 24 timmar. Exklusionskriterier var patienter under 18 år, icke 

svensktalande, de med kognitiv nedsättning, patienter i livets slutskede och patienter med 

misstänkt eller konstaterad Covid-19 smitta. 

Totalt tillfrågades 67 patienter om deltagande varav 49 tackade ja och 18 avböjde att delta. 

Därefter föll ytterligare 7 bort på grund av att de hann skrivas ut innan intervjuerna hann 

utföras. Totalt inkluderades 42 patienter i examensarbetet, demografiska data över patienterna 

presenteras i tabell 1 

Tabell 1: Demografisk information om informanter

Antal kvinnor    20 

Antal män    22

Ålder     31–86 

Medianålder    69 

Medelålder     65,8

Akut inläggning (antal)   15 

Elektiv inläggning (antal)   27

Antal dagar inneliggande   2–85 

Medianvärde av inneliggande dagar   6 

Medelvärdet av inneliggande dagar  10,5

Fastande (antal)    23 

Ej fastande (antal)   18 

Enteral nutrition   1

Sköter sig själv (antal)   29 

Behov av stöd av personal för att ta sig ur sängen (antal) 11 

Sängbunden (antal)   2

Antal som genomgått större kirurgi   31 

Antal som någon gång under VTF behövt hjälp med ADL  26 

Antal som upplevt besvär från munhålan   32 

 

Kontext 

Intervjuerna genomfördes när informanterna var inlagd på någon av de tre kirurgiska 

vårdavdelningarna på sjukhus A och B. På sjukhus A får alla patienter som skrivs in inför 

planerad operation en broschyr som innehåller ett kort stycke om munhälsa och munhygien. 

På sjukhus B tillhandahålls inte patienterna någon preoperativ information som innefattar 
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munvård. Gemensamt för avdelningarna på båda sjukhusen är att det saknas skriftliga rutiner 

för hur munvården ska ombesörjas. Vidare är dokumentationen bristfällig och innefattar ofta 

enbart information om patienten har egna tänder eller inte, samtidigt dokumenteras inte vilka 

åtgärder som initierats för att förbättra munhygienen. På samtliga avdelningar är det också 

vanligast undersköterskor som utför munvården och om den dokumenteras är det av 

sjuksköterskan. Ingen av avdelningarna använder ett standardiserat mätinstrument för 

munhälsa. 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer användes vid datainsamlingen då de är användbara för att få 

förståelse av olika situationer och fenomen, intervjuformen möjliggör dessutom att forma 

intervjuerna med frågor som är relevanta för det som ska studeras (Danielson, 2012b; Polit & 

Beck, 2012). En intervjuguide innehållande huvudfrågor utifrån syftet samt stödord och 

följdfrågor användes (bilaga 1). Informanterna uppmanades att tala fritt med egna ord utifrån 

de frågor som ställdes. Innan datainsamlingen genomfördes två pilotintervjuer med syfte att 

kontrollera den tekniska utrustningen samt eventuellt behov av att justera frågorna i 

intervjuguiden. Dessa genomfördes separat av författarna varefter de transkriberades och 

diskuterades. Intervjuguiden kompletterades med ytterligare följdfrågor och stödord innan 

datainsamlingen påbörjades. 

 

Tillvägagångssätt 

Information om examensarbetet skickades ut till verksamhetscheferna för de aktuella 

avdelningarna och skriftligt tillstånd för genomförande inhämtades. Därefter informerades 

avdelningarnas enhetschefer och övrig personal muntligt och skriftligt (bilaga 2). Intervjuerna 

genomfördes separat av studenterna. När informanter som uppfyllde inklusionskriterierna 

identifierats kontaktades de av studenterna och fick skriftlig (bilaga 3) och muntlig 

information om studien. De som valde att delta fick skriva på samtyckesblanketten (bilaga 4) 

innan intervjuerna, vilka genomfördes i samband med detta. Intervjuerna varade mellan 2–12 

minuter och spelades in med diktafonfunktion på studenternas privata mobiltelefoner. För att 

informanterna skulle känna sig trygga i att tala fritt genomfördes de i enskilda rum på 

avdelningarna. Studenterna hade privata kläder på sig för att försöka skapa en neural ställning 

mellan sig själva och informanten (Danielson, 2012b). Intervjuerna avslutades med att det 

som framkommit summerades, för att se om informanten hade något ytterligare att tillägga 
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(Danielson, 2012b; Polit & Beck, 2012). Transkriberingen påbörjades samma dag som 

intervjun ägt rum för att känslor kring intervjun skulle finnas kvar färskt i minnet. Under 

datainsamlingens gång adderades ytterligare ett exklusionskriterium; misstänkt eller 

konstaterat Covid-19 smitta. På grund av rådande omständigheter i samhället drog 

datainsamlingen ut på tiden då de båda studenterna fick vara hemma med förkylningssymtom. 

På grund av detta genomfördes de flesta intervjuerna på sjukhus A.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Informanterna fick skriftlig och muntlig information om studien samt om att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande utan efterföljande konsekvenser. Alla svar från informanterna 

har avidentifierats för att deras identitet inte ska kunna röjas. Ljudfilerna från intervjuerna 

överfördes till lösenordskyddade datorer vilka inte varit tillgängliga för några andra än 

studenterna och handledare. Efter godkänt arbete kommer insamlad data och 

samtyckesblanketter att makuleras. Forskning ska bedrivas på ett sådant sätt att ingen far illa 

(Vetenskapsrådet, 2017), varför patienter med kognitiv nedsättning exkluderades då de ej var 

kapabla att lämna ett informerat samtycke samt skulle kunna blivit förvirrade och frustrerade 

under en intervju. Patienter i livets slutskede exkluderades då deras tid är begränsad och det 

ansågs inte etiskt försvarbart att inkludera dem. Personer som ej talar svenska exkluderades då 

översättningar eller tolkningar skulle kunna påverka resultatet. 

Intervjuerna genomfördes på de avdelningar där författarna är yrkesverksamma, vilket enligt 

Polit och Beck (2012) kan påverka den information som informanterna väljer att delge sig 

utav, då det kan finnas en etablerad relation mellan informant och den som genomför 

intervjun. Dock bidrar ofta resultatet av en kvalitativ studie till mer nytta än skada för 

patienterna trots den etablerade relationen. För att säkerställa att informanterna inte 

exploaterades på grund av eventuell vårdrelation med studenterna informerades de om att 

deras deltagande eller icke deltagande i detta examensarbete inte på något sätt skulle påverka 

deras framtida vård (Polit & Beck, 2012). 

 

Bearbetning och analys 

En kvalitativ innehållsanalys användes då det är en lämplig metod när en viss grad av tolkning 

av datas mening och innebörd sker. Innehållsanalys användes till en början för att analysera 

texter inom massmedia och utvecklades därifrån till att sedan användas inom 

omvårdnadsforskningen (Danielson, 2012a). Innehållsanalys är beskrivningar av textens 

innehåll, med olika grader av tolkning men ändå nära informanternas upplevelse (Graneheim, 
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Lindgren & Lundman, 2017). För att bäst besvara arbetets syfte användes konventionell 

innehållsanalys enligt Hsieh & Shannon (2005) Denna metod är användbar när syftet är att 

beskriva ett fenomen när tidigare forskning om fenomenet är begränsat. När analysen påbörjas 

finns inga förkonstruerade kategorier utan istället kommer kategorierna fram utifrån den 

insamlade data (Hsieh & Shannon, 2005). Intervjuerna transkriberades och lästes igenom 

upprepade gånger från början till slut för att få en fördjupad känsla och förståelse för helheten. 

Därefter lästes de igenom mer ordagrant och ord eller meningar som ansågs representera 

nyckelbegrepp färgmarkerades. Tankar och intryck kring nyckelbegreppen skrevs ned i 

marginalen, vilket resulterade i koder. Efter att sex av intervjuerna analyserats bestämdes ett 

antal preliminära koder vilka användes i den fortsatta analysen av övriga intervjuer. Om nya 

nyckelbegrepp dök upp vilka inte passade någon av de preliminära koderna skapades nya. 

Kodningen av de sex första texterna genomfördes gemensamt för att säkerställa att 

analysmetoden och de preliminära koderna uppfattats lika. Därefter analyserades och kodades 

resterande texter enligt ovanstående steg separat av studenterna för att uppnå objektivitet. 

Efter detta diskuterades analysen tills konsensus uppnåtts kring koderna. I nästa steg 

sorterades och organiserades koderna in i kluster baserat på likheter. Dessa kluster 

bearbetades sedan ned till sex subkategorier utifrån hur de relaterade till varandra. Till sist 

delades subkategorierna in i två kategorier. Då syftet var tvådelat analyserades de olika 

delarna separat i skilda processer. En förenklad förklaring av analysens olika steg presenteras 

nedan.  

 

Tabell 2: Exempel över analysprocessen 

Meningsbärande enhet     Kod     Kluster         Subkategori     Kategori 

“...jag har fått klara mig väldigt 

mycket själv på den här 

avdelningen å de har man väl 

kanske som policy att man ska 

göra, man säger ju ofta att hör 

av dig om det är nånting, men 

det jag kände är att man kunde 

fått lite mer stöd första kvällen 

där i varje fall när man var 

nyopererad” 

Upplevelser av att 

behöva klara sig 

själv, behov av 

mer praktiskt stöd 

Förväntad 

förmåga till 

egenvård som 

patienten inte har 

ger bristande 

munvård 

Patienten – den som 

har huvudansvaret för 

munvården 

Att bli eller inte bli 

erbjuden hjälp och 

stöd - positiva och 

negativa 

konsekvenser 

”ja jag tror att man måste 

kraften är så dålig efter en sån 

här stor operation satt enkla 

tillvägagångssätt när man 

borstar tänderna... eller nånting 

som gör att man gör de för nu 

hoppar man ju de” 

Önskan om 

information om 

tips på alternativa 

sätt att sköta 

munvården 

Avsaknad av 

information leder 

till försämrad 

munhälsa hos 

patienterna. 

Vilken information 

uttrycker patienterna 

att de saknar 

Hur informeras 

patienter om 

munvård - positiva 

och negativa 

upplevelser 
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1. Texterna lästes igenom upprepade gånger från början till slut för att få en känsla av 

helheten.  

2. Texterna lästes ordagrant och nyckelord eller nyckelbegrepp färgmarkerades. Tankar 

och intryck skrevs ned.  

3. Koder skapades med hjälp av nyckelbegreppen och de nedskrivna tankarna.  

4. Koderna organiserades in i kluster baserat på hur de relaterade till varandra. 

5. Kluster bearbetades och kondenserades ned till subkategorier. 

6. Utifrån subkategorierna skapades två övergripande kategorier. Exempel på 

analysprocessens steg presenteras i tabell 2 ovan. 

RESULTAT 

Dataanalysen som besvarade den första delen av syftet “att kartlägga om patienter på 

kirurgiska vårdavdelningar får hjälp och stöd vid munvård” utmynnande i kategorin Att bli 

eller inte bli erbjuden hjälp och stöd - positiva och negativa konsekvenser med tre 

subkategorier. Andra delen av syftet “vilken information de får om munvård” resulterade i 

kategorin Information om munvård och hur patienterna upplever den varierar med tre 

subkategorier. Dessa presenteras nedan i tabell 3.  

 

Tabell 3 Översikt av kategorier och subkategorier 

Kategorier 

Att bli eller inte bli erbjuden hjälp och stöd – 

positiva och negativa konsekvenser 

Information om munvård och hur patienterna 

upplever den varierar 

Subkategorier Subkategorier 

Att bli erbjuden stöd och hjälp – viktig och positiv 

del i patienternas omvårdnad 

Informationen patienterna får - ytlig men ofta 

individuellt anpassad 

Munvården brister – otillräckligt eller obefintligt 

stöd påverkar patienterna negativt 

Patienternas informationsbehov - individuella, 

varierande och ouppmärksammade 

Patienternas ansvar - att be om hjälp och stöd med 

munvård samt säkerställa att den genomförs 

Information patienterna saknar - grundläggande 

om munvård, förväntade besvär och hur de lindras 

 

Att bli eller inte bli erbjuden hjälp och stöd - positiva och negativa konsekvenser 

Under denna kategori presenteras patienters upplevelser av att antingen bli erbjudna eller 

sakna hjälp och stöd med munvården, samt vad detta bidrar till för positiva och negativa 

konsekvenser, såväl psykiskt som fysiskt. Här beskrivs också hur patienter uppfattar att de 

själva har huvudansvaret för sin munvård. 
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Att bli erbjuden stöd och hjälp – viktig och positiv del i patienternas omvårdnad 

Den vanligaste aspekten av stöd och hjälp som beskrevs av patienter var att de, oftast i 

vårdtidens början, blivit erbjudna tandborste och tandkräm om de inte hade detta med sig.  

Patienter beskrev besvär från munhålan som vanligt förekommande och det uppfattades som 

positivt när personalen frågade om patienterna upplevde exempelvis muntorrhet eller andra 

besvär från munhålan. Patienter som upplevde besvär betonade särskilt vikten av att få 

adekvata hjälpmedel för att komma till bukt med dem. De vanligaste hjälpmedel (förutom 

tandkräm och tandborste) patienterna blev erbjudna var: “munsvabbar” att fukta 

munslemhinnan med, både med och utan olja, salivstimulerande tabletter och spray för att 

stimulera salivproduktionen. Patienter beskrev också hur de fått stöd i form av uppmuntran till 

egenvård mot muntorrhet, som att exempelvis skölja munnen med vichyvatten för att lindra 

obehaget. Patienter erbjöds flertalet olika hjälpmedel för besvär i munhålan, dock var det en 

individuell uppfattning om vilka hjälpmedel som fungerade. En del patienter upplevde vissa 

hjälpmedel som fruktansvärda och hemska, medan andra upplevde lindring med enbart hjälp 

av tandborste och tandkräm. När hjälpmedel erbjöds automatiskt av personal utan att patienter 

behövde efterfråga dem upplevdes detta som extra positivt. En patient som blivit erbjuden 

flera olika hjälpmedel mot muntorrhet berättade följande: 

“de kom dom in med automatiskt …. allt sånt där här är (kort tystnad) på högsta nivå vill jag nog 

säga…. så de får man, de behöver man inte tjata så mycket om de får man ändå” Kvinna 79 år 

 

Patienter som blivit erbjudna assistans med munvården uttryckte att detta var en viktig del 

under tiden de vårdades på sjukhus. Den bestod många gånger av praktisk hjälp med att 

exempelvis borsta tänderna eller fukta munnen när de inte klarat det själva. Detta kunde 

exempelvis vara efter större operationer eller i början av vårdtiden. Patienter som upplevt 

denna orkeslöshet och trötthet beskrev hur de blivit erbjudna hjälp att sköta munvården, men 

ibland varit för trötta för att ta emot den. De uppgav också att personalens försök till hjälp 

kunde uppfattas som irriterande om de inte hade orken att medverka. En patient som 

genomgått större kirurgi gav detta svar på frågan om hon blivit erbjuden hjälp med att borsta 

tänderna: 

“jo de var en uska som kom in här och skulle ha upp mig då var jag helt slut då hade jag suttit med 

kuratorn 1 timme och så hade jag suttit uppe och ätit frukost och tänkte att nu ska jag försöka ta mig 

till sängen och då skulle hon ha in mig där och jag skulle både tvätta mig å och borsta tänderna å och 

allt sånt där men nu är jag lite obstinat så jag vägrade jag sa jag går till säng“ Kvinna 76 år 
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Stödet kunde också ges i form av en påminnelse i samband med den övriga omvårdnaden då 

munvården inte alltid var patientens huvudfokus när de kände sig trötta och orkeslösa pga. sin 

sjukdom. Denna påminnelse fungerade då också som en uppmuntran till egenvård för 

patienterna. Patienter som skötte munvården självständigt och som ändå blivit tillfrågade om 

behov av hjälp och stöd med munvården upplevde det positivt att personalen frågade. 

 

Munvården brister – otillräckligt eller obefintligt stöd påverkar patienterna negativt 

Bristande eller utebliven hjälp och stöd med munvården beskrevs på olika sätt av patienterna. 

En del uppgav att de inte blivit tillfrågade om behov av stöd och hjälp med att sköta 

munvården, medan andra inte fått frågan om de upplevt besvär med munnen eller blivit 

erbjudna hjälpmedel. Patienter gav varierande beskrivningar av vilka negativa konsekvenser 

dessa brister lett till. Patienter som var eller hade varit i behov av fysiskt stöd för att kunna ta 

sig upp från sängen och/eller borsta tänderna uttryckte att de önskat mer stöd med munvården. 

Detta var exempelvis patienter som genomgått större kirurgiska ingrepp i buken, vilket 

medfört att de under de första dagarna inte orkat eller klarat av att sköta munvården 

självständigt. Detta gällde även patienter som var eller varit kritiskt sjuka vid inläggningen. 

Ändå uppgav patienter att de under dessa dagar inte blivit erbjudna hjälp att borsta tänderna 

eller fukta munnen. För vissa hade det gått flera dagar innan de borstat tänderna första gången 

sedan inläggningen eller operationen. Patienter uppgav att de varit för trötta för att tänka på 

det själva och uttryckte att de hade varit i behov av mer hjälp av personalen speciellt den 

första tiden, exempelvis genom att få borsta tänderna i sängen istället för att kliva upp och ta 

sig till badrummet. En patient som inte blivit tillfrågad om assistans eller hjälp de första 

dagarna berättade följande: 

“Jag kom på här en dag när jag satt och borstade tänderna, att det hade gått fyra dagar sen jag 

överhuvudtaget hade plockat ut den där ur munnen (pekar på överprotes). Och de har ju varit 

intorkade“ Kvinna 80 år 

 

Patienter uppgav att de blivit erbjudna hjälpmedel och/eller viss praktisk hjälp med 

munvården, men gav ändå uttryck för avsaknad av stöd. De saknade bland annat andra 

och/eller fler hjälpmedel mot muntorrhet, alternativa sätt att få hjälp att utföra munvården på, 

mer praktiskt stöd, stöd i form av påminnelser och uppmuntran till egenvård, eller att få 

erbjudande om hjälp. Det var vanligt förekommande att de fått hjälpmedel men inte blivit 

tillfrågade om de hade behov av hjälp och stöd med att exempelvis fukta munnen eller borsta 

tänderna. En patient som var sängbunden och helt beroende av personalens hjälp hade både 
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fått flertalet hjälpmedel och hjälp med tandborstning, men upplevde ändå stora besvär från 

munnen. Detta ledde till missnöje med munvården och en känsla av att personalen enbart 

gjorde det de var tvungna att göra. Patienten gav följande svar på frågan om den önskat mer 

hjälp att sköta munnen: 

“Ja man måste ju få nån hjälp så det känns bra” Kvinna 84 år 

 

En annan patient berättade att hon fått hjälpmedel för munvård, men hade önskat praktisk 

hjälp att borsta tänderna då hon var för orkeslös för att själv sköta det på ett tillfredsställande 

sätt. Samma patient beskrev också hur personalen alltid verkade stressade när de skulle 

assistera vid tandborstningen, vilket ledde till känslan av att inte hinna få munhålan ren. 

“Nej, har man fått den där tandborsten och tandkrämen så verkar ju det vara bra. Innan de säger “är 

du klar snart” (patienten imiterar personalen)” Kvinna 78 år 

 

Patienter beskrev att när personalen inte erbjöd eller frågade om behov fanns av hjälp och stöd 

bidrog det till intrycket att munvården inte var högt prioriterad. Andra patienter uppgav att 

munvården var något de själva inte prioriterade, speciellt de första dagarna postoperativt då de 

inte orkat be om- eller ta emot hjälp. Bristande stöd upplevdes också när personalen varken 

frågade eller uppmärksammade om patienter upplevde besvär från munnen. För de som varit i 

för dåligt skick för att själva be om, eller ta emot hjälp med munvården innebar detta att 

muntorrhet eller munsvamp inte upptäcktes och behandlingen fördröjdes. Dessa besvär 

orsakade symtom som dålig smak, obehag och smärta vilket kunde leda till bristande aptit, 

dåligt matintag och viktnedgång. En patient uppgav att det tagit flera dagar innan en 

svampinfektion uppmärksammats och beskrev konsekvenserna av detta på följande sätt: 

”jag hinner gå ner så mycket i vikt innan vi kommer på va de är för nått...jag slutar äta helt, det går 

inte att äta...det finns ingen smak som smakar som de ska…. den ändrar smak maten, de går inte att 

svälja de är så hemskt” Kvinna 54år 

 

Patienternas ansvar - att be om hjälp och stöd med munvård samt säkerställa att den 

genomförs 

Patienter uppgav att de själva behövde fråga om hjälpmedel, praktisk hjälp eller stöd med 

munvården och att de sällan eller aldrig blev erbjudna detta av personalen. Att själv vara 

ansvarig och drivande i att få hjälp och stöd upplevdes olika mellan patienterna. En del 

tycktes inte alls bekymras av det då de var så pass pigga att de skötte det mesta självständigt 

och upplevde det som självklart att själva kommunicera eventuella behov till personalen. En 
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patient uttryckte följande: 

“jag har hela tiden fått uppmaningen att “är de nånting så säger du till, är de nånting så säger du 

till”, de är ju upp till mig också att säga till” Man 72 år 

 

Detta skapade ändå funderingar hos patienter över vad som hänt om de av olika anledningar 

inte kunnat eller orkat be om hjälp. 

“...nu är jag så pass pigg i huvudet så jag vet ju själv om och borsta tänderna, men man tänker, man 

kan ju ligga i flera dagar utan att få borsta tänderna. Å de vet jag ju inte om de är nån som har frågat 

eller skulle ha frågat, och de tycker jag att man kan göra faktiskt” Kvinna 80 år 

 

Patienter beskrev hur det lett till bristande munhygien med efterföljande negativa 

konsekvenser, då inget skedde om de inte frågade själva, vilket de inte alltid orkade göra. Det 

var framförallt de första dagarna då patienterna kände sig som mest sårbara och utlämnade, de 

önskade att personalen aktivt erbjudit hjälp och stöd. Patienter var inte alltid bekväma med att 

be om hjälp när de behövde det, vilket exempelvis kunde bero på att patienten inte kände 

personalen eller en rädsla över att uppfattas som besvärlig. 

“min önskan är att man skulle vara lite mer på och erbjuda... man är ganska utlämnad när man är 

nyopererad, och man är lite försynt innan man vet vilka som jobbar. Och ja man är lite så, sen blir det 

ju ett förhållningssätt, man lär känna varandra mer och känner igen ansiktena, men i början är man 

lite mer så.” Kvinna 65 år 

 

Patienter upplevde att personalen förväntade att de skulle klara sig själva i större utsträckning 

än vad de för tillfället klarade av. De hoppade ibland över munvården när de var för trötta och 

uppgav att de fick skylla sig själva om tänderna inte blev borstade när de inte bett om hjälp. 

En patient beskrev hur erbjudandet om hjälp enbart kommit någon enstaka gång och uttryckte 

en önskan om mer stöd i form av uppmuntran till egenvård, för att inte hoppa över 

tandborstningen. 

“Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det riktigt för jag tycker inte om att be om hjälp jag…. de 

känns fånigt och behöva hjälp med sånt. Så samtidigt så får jag väl skylla mig själv. Jag hade, jag kan 

ju tänka mig att jag skulle säkert kunna få hjälp om jag verkligen hade bett om det, men det har jag ju 

aldrig gjort egentligen.” Kvinna 73 år 

 

Informationen om munvård och hur patienterna upplever den varierar 

Innehållet i denna kategori redogör för vilken information patienterna uppfattar att de fått 

under vårdtiden, deras olika upplevda behov av information, samt vilken information de 
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uppger att de saknar och önskat mer av. 

 

Informationen patienterna får - ytlig men ofta individuellt anpassad 

Den vanligaste informationen som patienterna erhållit var att det var viktigt att borsta 

tänderna. Annan information gavs mer efter vilka besvär patienterna påtalat, exempelvis om 

hjälpmedel och hur dessa skulle användas. Patienter som var eller hade varit fastande hade fått 

information om hur det kunde påverka munnen och förslag på egenvård för att lindra besvär 

som kunde uppstå. 

“då fick jag dels tipset …. att gurgla och spotta ur med kolsyrat vatten och även en salva som jag 

sprutar in några gånger om dagen det är väll de hela” Kvinna 59 år 

 

Patienter berättade att innan operationen hade de fått en broschyr där information om 

munvård ingick. Detta upplevdes som positivt då de kunde ta del av informationen när det 

passade dem bäst och bidrog till att de var förberedda på vilken hjälp som fanns att få mot 

exempelvis muntorrhet. En patient beskrev det på följande sätt: 

”jag visste att jag skulle få tussar jag hade läst om det själv… därför visste jag att de fanns dom här 

tussarna och när jag pratade med mina döttrar efter att vi träffat läkarna så sa jag att de måste ju för 

fan gå att få nånting “säg till bara att du ska ha tussar” (patienten citerar sina döttrar)” Man 75 år 

 

En del patienter som opererats uppgav att de fått bra preoperativ information om munvård. 

Informationen hade de fått av läkare på sina respektive hemsjukhus i samband med att de 

planerades för kirurgi. Den handlade då om vikten av en ren munhåla för att minska 

infektionsrisken och rekommendationer om att besöka tandhygienist regelbundet innan 

operationen. 

 

Patienternas informationsbehov - varierande, individuella och ouppmärksammade 

Patienter uppgav att de ofta inte fått någon information om munvård. Hur patienter upplevde 

avsaknaden av information varierande, de som uppgav att de inte hade något behov av 

information, påverkades inte heller negativt av att den uteblivit. Anledning till att de inte 

kände ett behov av information kunde bero på endera att det var en enkel och vardaglig syssla 

som de alltid klarat av att sköta själva eller att de redan besatt tillräckligt med kunskap. 

Följande svar uppgavs av en patient som fick frågan om hen varit i behov av mer information 

under vårdtiden: 

“Nej jag har så bra information för jag går regelbundet hos tandläkaren” Kvinna 86 år 
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Patienter som uppgav att de inte fått någon information om munvård, men att de heller inte 

hade något behov av den, kunde ändå ge uttryck för ouppmärksammade behov av 

information. De kunde beskriva besvär som muntorrhet som något de bara accepterade 

eftersom att personalen ändå inte kunde hjälpa dem, vilket ger signaler av att sakna 

information kring vilken hjälp och vilka hjälpmedel personalen kan erbjuda. Samma patient 

som citeras ovan fick frågan om hon blivit erbjuden munspray eller salivstimulerande tabletter 

mot muntorrheten: 

“Nej men jag har inte sagt något om muntorrheten för att jag är så torr, men jag får ju dropp, så det 

är enda sättet de kan hjälpa mig med.” Kvinna 86 år 

 

En annan patients svar på frågan om han kände att han fått det stöd han behövde med 

munvården, ringar in det som beskrivs ovan på ett bra sätt, vet inte patienten vad som finns att 

tillgå, vet den inte heller om den saknat något: 

”det är klart att jag, jag har ingen erfarenhet jag vet ju inte vad jag inte har fått” Man 72 år 

 

Hur patienterna föredrog att ta emot informationen varierade också. En del föredrog att få den 

muntligt medan andra ville ha den skriftligt. Patienter uttryckte att de borde finnas broschyrer 

om munvård då det kan vara lättare att läsa sig till informationen. Patienter uttryckte att de 

ibland var för trötta eller sjuka för att ta till sig informationen som gavs. En patient som 

kommit in akut till sjukhuset beskrev det enligt följande: 

”ja nu var jag så dålig när jag kom in så att jag hade inte jag kunde inte tillgodogöra mig nån 

information överhuvudtaget” Man 64 år 

 

Information patienterna saknar – grundläggande om munvård, förväntade besvär och hur 

de kan lindras 

Patienter som upplevde besvär från munnen menade att information om detta i ett tidigt skede 

hade varit till hjälp. De uppgav att de inte var förberedda på att de skulle bli så torra i munnen 

och att de saknade tips och förslag på olika hjälpmedel för att lindra dessa besvär. Patienterna 

hade önskat en förvarning om att det är ett vanligt besvär och menade att de då hade 

prioriterat munvården högre, då de främst fokuserat på sjukdomen som de drabbats av och 

kanske inte brytt sig om att borsta tänderna. 

“Ja ska jag vara efterklok om jag hade förvarnats så hade det kanske inte gått så långt i munnen” 

Kvinna 69 år 
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Patienter som fått information uttryckte att den varit ytlig och att de hade varit i behov av 

ytterligare information, främst om hur besvär från munnen kan lindras. En patient uttryckte 

det på följande sätt: 

“ja kanske de hade varit bra att få veta lite mer om de där” Man 79 år 

Information om orsak till besvären var också något patienterna saknade. En patient hade fått 

berättat för sig att muntorrheten kunde bero på narkosen, men inte fått någon närmare 

förklaring. Patienter som lades in elektivt önskade att de hade fått information innan om hur 

munhålan kunde drabbas så de hade kunnat packa med exempelvis munskölj för att kunna 

uppleva en fräschare känsla i munnen. De som uttryckte denna önskan hade inte fått någon 

skriftlig broschyr innan operationen. Patienter som genomgått större kirurgi uppgav att de 

saknade information om hur de skulle tänka efter operationen. De visste att de var mer 

infektionskänsliga och de hade exempelvis önskat information om de ska vara extra noga med 

munhygienen postoperativt, hur ofta de skulle borsta tänderna och om de skulle använda 

bakteriedödande munskölj. 

”en har ju lite frågor angående de här, nu har jag ju infektionsrisk så nu ska man inte rota då men sen 

är de när allt är ok då om de blir så om man ska ta bort såna gamla fyllningar förstår du mig då? Jag 

har ju så mycket gamla kvicksilverfyllningar om de kan vara bra då eller om man ska låta de va?” 

Man 58 år 

Patienter som var eller hade varit svårt sjuka eller genomgått stor kirurgi hade önskat 

information om hur de lättast hade kunnat sköta munhygien när de inte orkade ta sig till 

handfatet. Det var vanligt att de hoppade över munvården då det tog för mycket på krafterna 

att ta sig upp och sköta sin hygien. 

”ja jag tror att man måste, kraften är så dålig efter en sån här stor operation satt enkla 

tillvägagångssätt när man borstar tänderna... eller nånting som gör att man gör det för nu hoppar 

man ju de” Kvinna 54 år 

 

DISKUSSION 

Munvården framstod som en viktig del av omvårdnaden och när patienterna upplevde att 

deras behov av stöd och hjälp tillgodosedda de sig nöjda. Patienter uppgav en bristande 

munvård där otillräckligt eller obefintligt stöd påverkat dem negativt på olika sätt. En del 

patienter hade inte borstat tänderna på flera dagar på grund av att de inte fått hjälp. 

Patienterna upplevde sig själva som ansvariga för att aktivt be om hjälp eller stöd med 
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munvården då personalen varken eller prioritera den. Patienterna önskade att personalen 

skulle erbjuda hjälp och stöd med munvården mer aktivt. 

Patienter uppgav att de sällan fick någon speciell information om munvård. Den information 

de fick var ytlig och rörde ofta de besvär patienterna upplevde från munhålan. Informationen 

gavs på olika sätt, patienterna kunde få den muntligt eller skriftligt innan vårdtillfället. 

Somliga uppgav att de inte hade något behov av information om munvård då de ansåg sig veta 

hur de skulle ta hand om sin munhygien. Patienter önskade mer grundläggande information 

om munvård samt om förväntade besvär och hur dessa kan lindras.  

 

Resultatdiskussion 

Att bli erbjuden stöd och hjälp - viktig och positiv del i patienternas omvårdnad 

Patienter som uppgav att personalen uppmärksammar och svarar upp mot deras behov 

menade att detta bidrog till känslor av trygghet och tillfredsställelse med vården. Tidigare 

forskning visar liknande resultat där patienter beskriver att munvård och att få upprätthålla 

sina vanliga munvårdsrutiner är viktiga för att bibehålla känslan av autonomi och 

självkontroll. Detta är extra betydelsefullt om patienten behöver hjälp med basal omvårdnad 

(Niesten, van Mourik & van der Sanden, 2013). När vårdpersonalen uppmärksammar och 

stödjer dessa omvårdnadsbehov leder det inte enbart till en förbättrad munhälsa utan också till 

att patienterna känner sig sedda, omhändertagna och respekterade, vilket i sin tur hjälper dem 

bevara värdigheten i en utsatt situation (Bagnasco et al., 2019; Niesten et al., 2013). 

 

Patienternas ansvar - att be om hjälp och stöd med munvård samt säkerställa att den 

genomförs 

Normalt är munvården individens ansvar, men vid sjukhusvård då olika förmågor kan svikta 

faller den under sjuksköterskans omvårdnadsansvar (Konradsen et al., 2012). 

Ändå uppger patienter att munvård är något de borde klara självständigt trots nedsatt 

allmäntillstånd och de upplever dessutom att detta förväntas av dem, varför de skuldbelägger 

sig själva om munvården uteblir. Förmågor, vilja och behov av delaktighet är individuellt och 

det krävs att sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt och goda kommunikationsförmågor 

för att kartlägga i vilken utsträckning olika individer kan eller vill vara delaktiga i 

vårdprocessen (Vårdhandboken, 2020). Ansvaret att stödja patientens förmåga till 

självbestämmande och delaktighet blir ännu större om autonomin är nedsatt av exempelvis 

sjukdom (SSF, 2016). Resultatet i föreliggande arbete belyser att sjuksköterskor inte 

kartlägger patientens omvårdnadsbehov, behov av hjälp och stöd samt i vilken grad patienter 
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kan och vill vara delaktiga, vilket leder till att patienter förväntas ta ett för stort ansvar sett till 

deras allmäntillstånd. Tidigare forskning som studerat egenvård ur ett etiskt perspektiv menar 

att egenvården blir omöjlig att uppnå, när patienter med nedsatt autonomi upplever att de 

förväntas ta ett för stort egenvårdsansvar utan stöd eller hjälp från personalen. Detta kan leda 

till att omvårdnadsåtgärder missas och att patienter upplever skuldkänslor för att de inte klarat 

av att sköta sig själva (Greaney, 2020). Patienter som inte klarade av att borsta tänderna och 

som heller inte bett om hjälp beskrev också att de uppfattade personalen som stressad och 

därför undvek att besvära dem. Även andra studier belyser att patienter som upplever 

personalbrist inte ber om hjälp när de behöver (Cho, Mark, Knafl, Chang & Yoon, 2017; 

Gustafsson, Leino-Kilpi, Prga, Suhonen & Stolt, 2020; Jangland, Teodorsson, Molander & 

Muntlin Athlin, 2018; Niesten et al., 2013; Van Noort et al., 2017), vilket visat sig resultera i 

fler missade omvårdnadsåtgärder och sämre erfarenheter av vården (Aiken et al., 2018; Lake, 

Germack & Viscardi, 2016; Gustafsson et al., 2020). Dessa upplevelser av bristande resurser 

och konsekvenser av dem kan kopplas till den yttre dimensionen av Fundamentals of Care, 

där organisationen har en avgörande roll för sjuksköterskans möjligheter att leverera en vård 

av hög kvalitet. Tiden, arbetsbelastningen och arbetsmiljön måste vara tillräckligt bra 

anpassad för att sjuksköterskan ska kunna leverera en personcentrerad vård (Kitson, Marshall, 

Basset & Zeitz, 2012) och därmed nå fram till kärnan i Fundamentals of Care. 

 

Munvården brister – otillräckligt eller obefintligt stöd påverkar patienterna negativt 

I resultatet framgår att patienter upplevde stora brister med munvården vilket leder till 

negativa konsekvenser såväl fysiskt som psykiskt. Patienter som genomgått större bukkirurgi 

uppgav att de första dagarna efter operationen varit förknippade med nedsatt allmäntillstånd 

och trötthet, vilket bidragit till att de inte klarat av att sköta munvården utan hjälp. Forskning 

visar att en bra munhygien är extra viktig för kirurgiska patienter då en god munvård före och 

efter kirurgiska ingrepp minskar risken för postoperativa komplikationer som 

sjukhusförvärvad pneumoni (Akutsu et al., 2010; Barnes, 2014; Ford, 2008; Pedersen, Larsen, 

& Håkonsen, 2016; Sato et al., 2011; Sato, Yoshihara & Miyazaki, 2006). Ändå uppgav 

patienter som varit i behov av stöd vid ADL att de fått hjälpmedel men inte blivit erbjudna 

assistans med munvården och att de själva inte orkat be om hjälp, varför den uteblivit. Detta 

stämmer överens med tidigare forskningsresultat där sjuksköterskans involvering och 

engagemang ofta uppges börja och sluta med att erbjuda tandkräm och tandborste (Moreno-

Monsiváis, Moreno-Rodríguez, & Interial-Guzmán, 2015) samt att vårdpersonal sällan eller 

aldrig erbjuder patienter hjälp med munvård, trots att de behöver hjälp med annan basal 
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omvårdnad (Coker et al., 2017; Kalisch, 2011). Patienter beskrev att personalen sällan eller 

aldrig frågade om eller uppmärksammade besvär från munhålan. Dessutom inspekterade 

personalen inte munhålan, trots att patienten hade påtalat besvär. Detta tyder på att 

sjuksköterskor på de aktuella avdelningarna har dålig kunskap om munhygien och munvård, 

varför de inte prioriterar den. Sjuksköterskans kunskap och attityder kring munvård 

tillsammans med avsaknad av rutiner och standardiserade bedömningsinstrument anses vara 

bidragande faktorer till varför munvården ofta brister eller inte utförs (Barnes, 2014; Van 

Noort et al., 2019). Många gånger ses den som något som utförs för patientens bekvämlighet 

och inte som en åtgärd för att förhindra ohälsa, vårdskador och allvarliga komplikationer 

(Barnes, 2014). Sjuksköterskor saknar också kunskap om hur och när olika produkter ska 

användas, hur olika besvär eller avvikelser identifieras samt hur munvården ska genomföras 

om patienten helt eller delvis har proteser eller egna tänder (Van Noort et al., 2019). Denna 

kunskapsbrist kan härledas till att munvård ofta beskrivs med varierande kvalitet och kvantitet 

inom omvårdnadslitteraturen (Barnes, 2014; Jablonski, 2012) samt att utbildning om munvård 

oftast är begränsad på arbetsplatser (Miegel & Wachtel, 2009). Sjuksköterskor menar att mer 

utbildning är nödvändig (Barnes, 2014; Coker et al., 2017; Van Noort et al., 2019; Miegel & 

Wachtel, 2009) och tidigare har olika utbildningsprogram som kombinerar teori och praktik 

visat sig förbättra såväl kunskap som attityder kring munvård, vilket lett till kliniska 

förbättringar och färre komplikationer (Miegel & Wachtel, 2009; Quinn et al., 2014). Ingen av 

de avdelningarna där intervjuerna genomfördes använder ett standardiserat 

bedömningsinstrument för munhälsa och samtliga saknar rutiner för munvård, vilket också 

lyfts som barriärer för en god munvård (El-Soussi & Asfour, 2017; Van Noort et al., 2019; 

Wårdh et al., 2000). Om kunskapen förbättras kan detta förväntas leda till att även 

dokumentationen kring munvård förbättras. En bättre dokumentation och individuella 

vårdplaner för munvård skulle ge bättre kontinuitet och förbättra munhälsan för patienterna 

(Miegel & Wachtel, 2009), varför detta bör lyftas fram och utvecklas i klinikerna. Den 

bristande munvården som beskrivs i resultatet kan ses genom ett helhetsperspektiv när den 

kopplas till de olika dimensionerna i Fundamentals of Care. När sjuksköterskan inte 

uppmärksammar eller svarar upp mot patienternas fysiska behov skapas heller inget 

förtroende med patienten. Detta kan resultera i känslor av otrygghet, speciellt om patienten är 

i ett extra utsatt läge med många komplexa omvårdnadsbehov. Detta leder i sin tur till att 

patientens psykosociala behov, som att få känna emotionellt välbefinnande och värdighet inte 

heller blir uppfyllda (Bagnasco et al., 2019). Brister i det basala kan således skapa en 
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kedjereaktion med negativa konsekvenser för patientens hälsa, välbefinnande och 

återhämtning.  

 

Informationen patienterna får - ytlig men ofta individuellt anpassad 

I sjuksköterskans uppgift ingår att informera och utbilda patienterna inom aktuella delar för 

deras vård för att de ska ges bästa möjlighet att klara av situationen de befinner sig i (SSF, 

2014; Van Noort et al., 2020). Att utbilda patienter i munvård minskar risken för systemiska 

följdsjukdomar (Alpert, 2017).  Informationen gavs utifrån vilka besvär patienterna påtalade 

eller utifrån deras situation. Men en vanlig uppfattning var total avsaknad av information om 

munvård. Bidragande orsaker till detta kan vara att information och utbildning av patienter 

prioriteras bort på grund av högt arbetstempo på avdelningarna. Detta bekräftar även tidigare 

forskning (Ausserhofer et al., 2014; Ball, Murrells, Rafferty, Morrow & Griffiths, 2013; 

Friese et al., 2013; Groenkjaer, 2015; Kalisch, McLaughlin & Dabney, 2012b; Papastavrou, 

Andreou & Efstathio, 2014; Papastavrou, Charalambous, Vryonides, Eleftheriou & 

Merkouris, 2016; Winsett et al., 2016). En del patienter uppgav att de fått information om 

munvård och munhygien av sin läkare på hemsjukhuset. Detta upplevdes av patienter som 

positivt och enligt Kalisch m.fl. (2012b) förväntar sig patienterna att information ska komma 

från hela vårdteamet och inte enbart från sjuksköterskorna. De patienter som fått information 

om munvård hade en förförståelse om vikten av en god munhygien innan operationen samt 

om vilka hjälpmedel som fanns att tillgå eller vilka besvär som kunde uppstå postoperativt. 

Att få bra information innan vårdtillfället bidrar till att patienter känner sig väl förbereda inför 

inläggningen (D’Andrea et al., 2018; Lane, Hamilton, MacDonald, Ellis & Howie, 2016; 

Ussher, Parton & Perz, 2018). Skriftlig information är bra att dela ut till alla patienter, men 

även muntlig information behövs då patienter som är svårt sjuka kan ha svårt att ta till sig den 

skriftliga informationen på grund av nedsatt ork (Jangland & Gunningberg, 2017). Detta 

stämmer överens med resultatet där en del patienter uppgav att de varit för sjuka eller för 

medtagna efter operationen och därför inte orkat läsa broschyrer eller liknande. 

 

Patienternas informationsbehov - individuella, varierande och ouppmärksammade 

Hur patienterna föredrog att få information varierade kraftigt från att det räckte med muntlig 

information som gavs vid ett tillfälle till de som ville ha upprepad information och då både 

muntligt och skriftligt. Upprepad information är bra då det kan vara svårt för patienter att ta 

till sig all information vid ett tillfälle (Muntlin Athlin, Brovall, Wengström, Conroy & Kitson, 
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2018). Informationsbehovet bland patienterna varierade, patienter som var svårt sjuka eller 

medtagna efter kirurgiska ingrepp hade olika behov. Då patienternas behov varierar är det 

viktigt att kommunicera med patienterna för att identifiera den enskilda individens behov, 

genom att lyssna byggs förtroende med patienterna. En god kommunikation bidrar även till 

trygghet vilket enligt patienterna är en viktig del i omvårdnaden (Avallin, Muntlin Athlin, 

Björck & Jangland, 2020; Jangland et al., 2018; Lane et al., 2016). Att patienterna känner sig 

trygga är ett av de psykosociala behoven i ramverket Fundamentals of Care (Feo et al., 2017). 

Många patienter upplevde inget behov av information då de ansåg att de hade god munhygien 

sedan tidigare och borstade tänderna två gånger om dagen i vanliga fall. Dock framkom under 

intervjuernas gång att flera av dessa patienter ändå hade önskat mer information om vilka 

besvär som kan uppstå vid sjukdom, kirurgiska ingrepp och mediciner samt vilka hjälpmedel 

som fanns att tillgå. Även Van Noort m.fl. (2020) kommer i sin studie fram till att patienter 

som anser sig ha kunskap om hur de ska sköta sin munhälsa saknar kunskap om hur den 

påverkas vid sjukdom. Om patienterna hade fått denna information skulle de ha varit bättre 

förberedda och därmed ha förutsättningen att själva kunnat bidra till att minska risken för 

komplikationer till följd av dålig munhälsa. Att ge patienter förutsättningar till att undvika 

komplikationer och besvär från munnen är viktigt då en ohygienisk munhåla kan leda till 

komplikationer som förlänger patienternas vårdtid som exempelvis pneumoni (Mitchell et al., 

2019). Om munhålan inte rengörs ordentligt ökar risken att få sjukhusförvärvad pneumoni 

redan efter 48 timmar även hos yngre tidigare friska patienter (Quinn et al., 2020). Att 

patienterna får förutsättningar till egenvård bidrar även till att de i större utsträckning kan 

påverka sin egen situation, de blir en del av vårdteamet vilket är en viktig del i det 

personcentrade arbetet. När kommunikationen är väl fungerande mellan patient och 

sjuksköterska blir patienten en likvärdig medlem i vårdteamet och då reduceras risken att 

omvårdnadsåtgärder missas (Avallin et. al., 2020). 

 

Information patienterna saknar - grundläggande om munvård, förväntade besvär och hur 

de lindras 

Patienterna menade att de saknade information om vilka besvär som kan uppstå under 

vårdtiden. Flera patienter påtalade att de informerat personalen om besvären från munnen och 

att de fått in hjälpmedel men att personalen inte utvärderat om de fungerat. De menade också 

att de fått bristfällig information om att det fanns andra hjälpmedel att tillgå.  Att patienterna 

känner att vårdpersonalen lyssnar på dem och att given information följs upp och utvärderas 

är viktigt för patienters välmående (Bagnasco et al., 2019). Information är en viktig del av 
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omvårdnaden och är ett av de psykosociala behoven som beskrivs i ramverket Fundamentals 

of Care. En tydlig information bidrar till att patienterna känner sig trygga och delaktiga i sin 

vård (Jangland et al., 2018), vilket i sin tur leder fram till kärnan i Fundamentals of Care, det 

vill säga att upprätta en god vårdrelation mellan patient och sjuksköterska (Feo et al, 2017; 

Kitson et al, 2010). 

 

Vårdetiska aspekter 

Sjuksköterskans arbete regleras av bland annat Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) där 

det framgår att vården ska ges med respekt för den enskilda människans värdighet, integritet 

och självbestämmande och samtidigt tillgodose individens behov av trygghet, kontinuitet och 

säkerhet. Vidare framgår i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2014) att det är 

sjuksköterskans skyldighet att se till att patientens värdighet och integritet skyddas. Detta kan 

exempelvis göras genom att värna om och respektera den sårbarhet patienter upplever i 

samband med beroende och ohälsa (SSF, 2016). I resultatet framgår dock att patienter som 

varit beroende av hjälp med ADL ibland inte rengjort munnen eller tagit ur tandproteser på 

flera dagar. Att det gått så lång tid indikerar att sjuksköterskan inte uppmärksammar och 

tillgodoser patienternas grundläggande behov när de är som mest utlämnande och sårbara. 

Detta överensstämmer med tidigare studier (Gustafsson et al., 2020) där patienter med 

försämrat hälsostatus och större omvårdnadsbehov rapporterar att omvårdnadsåtgärder missas 

oftare och i högre utsträckning än de med bättre hälsa. Sammantaget kan detta tolkas som en 

bristande etisk medvetenhet som resulterar i att vården inte ges i enlighet med varken 

professionsetik eller gällande lagstiftning. NFSK (2014) menar att specialistsjuksköterskan 

med inriktning mot kirurgisk vård ska ansvara för att omvårdnaden genomförs tillsammans 

med patienten på ett sådant sätt att integriteten och värdigheten bevaras. I ansvaret ingår också 

att konstruera och stödja det interprofessionella samarbetet mot ett personcentrerat 

förhållningssätt. Genom att ta stöd i Fundamentals of Care kan specialistsjuksköterskan 

tydliggöra hur patientens grundläggande behov bör tillgodoses för att uppnå en 

personcentrerad vård där patienten känner sig trygg, säker och delaktig. 

 

Klinisk relevans 

Resultatet visar att patienter i den kirurgiska vården upplever stora brister gällande såväl stöd 

som information kring munvård. Detta överensstämmer i huvudsak med tidigare 

forskningsresultat från olika kontexter varför det kan anses vara ett utbrett problem. 
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Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård har fördjupad kunskap och kompetens i att driva 

förbättringsarbeten och utbilda kollegor och studenter (NFSK, 2014) och eftersom det är 

tydligt att munvården behöver förbättras bör detta område prioriteras. För att detta ska kunna 

genomföras krävs en stödjande organisation där det finns tid för utbildning och utveckling. 

Med rätt förutsättningar kan specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård arbeta förebyggande 

genom att utbilda kollegor på arbetsplatsen om vikten av en god munvård. Samtidigt bör 

rutiner och standardiserade vårdplaner för munvård upprättas och/eller uppdateras efter den 

senaste evidensen, något som också ingår i specialistsjuksköterskans kompetens (NFSK, 

2014). 

 

Metoddiskussion 

Utifrån examensarbetets syfte valdes en kvalitativ deskriptiv design med induktiv ansats. 

Denna design är lämplig att använda när upplevelser av ett fenomen skall studeras (Danielson, 

2012a; SBU, 2014). För att kunna fånga patienters upplevelser genomfördes en intervjustudie 

med semistrukturerade frågor utformade för att kunna ge svar på syftet. I intervjuguiden fanns 

även förslag på följdfrågor och stödord som kunde användas om svaren inte bedömdes som 

tillräckligt utförliga. Att använda en intervjuguide med semistrukturerade frågor kan ge ett 

bättre flyt i intervjun där den som intervjuar kan anpassa frågorna efter vad som kommer fram 

under intervjun vilket minskar risken att interaktionen i intervjusituationen störs av att den 

som intervjuar är styrd av sin intervjuguide (Danielson, 2012a). Innan studien startade 

utfördes pilotintervjuer, studenterna genomförde pilotintervjuerna separat för att kontrollera 

om intervjuguiden gav svar på syftet samt att den tekniska utrustningen fungerade och för att 

känna på hur det är att intervjua då ingen av studenterna tidigare intervjuat i studiesyfte. 

Dessa intervjuer transkriberades och diskuterades gemensamt av de båda författarna innan 

datainsamlingen fortsatte och viss justering i intervjuguiden gjordes genom att lägga till 

följdfrågor och stödord som vi upplevde saknades för att bättre kunna besvara syftet med 

studien. Vi använde ett bekvämlighetsurval vilket ansågs vara lämpligt då vi ville inkludera 

alla patienter som vistades på de kirurgiska vårdavdelningarna och uppfyllde 

inklusionskriterierna under den period intervjuerna ägde rum. Detta för att få informanter i 

olika åldrar med olika kirurgiska sjukdomar för att försöka få ett överförbart resultat. Detta 

kändes extra viktigt då vi valde att exkludera patienter med kognitiv nedsättning, de som var i 

livets slutskede och de som inte talade svenska, då denna grupp av patienter är särskilt utsatt i 

en omvårdnadssituation. Vetenskapsrådet (2017) menar att forskning skall genomföras utan 

att orsaka skada och därför ansågs det inte etiskt försvarbart att inkludera dessa grupper. Men 
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vi tror att resultatet av detta arbete kan implementeras även på dessa grupper. Vi anser att det 

stora åldersspannet och den jämna fördelningen mellan kvinnor och män samt att 

informanterna vårdades för väldigt varierande tillstånd och sjukdomar stärker resultatets 

trovärdighet. För att ytterligare stärka trovärdigheten inkluderade vi flera informanter då 

intervjuerna blev korta och saknade en djupare beskrivning av fenomenet. Graneheim m.fl. 

(2017) menar att det inte är antalet informanter som styr trovärdigheten utan att det finns 

tillräckligt med data som kan styrka resultatet. I en studie är trovärdigheten i resultatet det 

yttersta målet och för att säkerställa denna är det viktigt att informanternas upplevelse syns 

(Graneheim et al., 2017; Polit & Beck, 2012). För att detta arbete skulle uppnå hög 

trovärdighet valde vi att ta stöd av Lincoln och Gubas ramverk gällande trovärdighet. 

Ramverket bygger på fyra kriterier, trovärdighet, pålitlighet, anpassningsbarhet och 

överförbarhet. Pålitligheten syftar till stabiliteten i resultatet över tid, skulle resultatet bli 

detsamma om studien genomfördes igen med liknande deltagare och i liknande kontext (Elo 

& Kyngäs, 2007; Polit & Beck, 2012). Därför valde vi att presentera demografiska data över 

informanterna och beskriva kontexten på de båda sjukhusen så det tydligt framgår vilka 

rutiner som finns på avdelningarna. Med anpassningsbarhet syftar Lincoln och Guba på 

objektiviteten, att resultatet representerar det som informanterna har sagt, att deras röster 

reflekterar resultatet och att det inte är studenternas förförståelse som syns (Polit & Beck, 

2012). Vi har därför valt ut citat av informanterna som speglar deras upplevelse då detta enligt 

Elo och Kyngäs (2007) stärker trovärdigheten. Det kan dock ses som en svaghet att 

intervjuerna genomfördes på de avdelningar där författarna är yrkesverksamma då det finns 

en förförståelse för rutiner på avdelningen. Enligt Graneheim m.fl. (2017) kan denna 

förförståelse kan ha påverkat hur frågorna till intervjuguiden formulerades samt hur de 

ställdes under intervjuerna. De menar dock att trovärdigheten kan stärkas om någon annan 

analyserar den transkriberade intervjun. Med hänsyn till detta valde vi att analysera varandras 

intervjuer för att få en objektiv analys av de insamlade materialet. Den etiska aspekten av att 

genomföra intervjuerna på våra respektive arbetsplatser diskuterades då Polit och Beck (2012) 

menar att en etablerad relation mellan den som intervjuar kan påverka vilken information 

informanten väljer att delge. I detta fall fanns dock ingen etablerad relation mellan 

informanterna och studenterna då datainsamlingen skedde under en tid när ingen av 

studenterna var kliniskt verksam. Sista kriteriet är överförbarhet vilket betyder i vilken 

utsträckning resultatet kan överföras till andra kontexter eller grupper (Polit & Beck, 2012). 

Då resultatet inte skiljer sig markant åt mellan de båda sjukhusen anser vi att det finns en 

pålitlighet i resultatet som stärker överförbarheten till andra kontexter. Vi valde att använda 
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oss av konventionell innehållsanalys eftersom det är en analysmetod som lämpar sig när det 

finns begränsat med forskning om ett ämne (Hsieh & Shannon, 2005). När vi sökte tidigare 

forskning inom detta ämne hittade vi ett begränsat antal artiklar som belyste detta ämne, 

varför vi ansåg att denna analysmetod var lämplig. En svaghet med innehållsanalys är att 

resultatet styrs av olika nivåer av abstraktion och tolkning vilket påverkar den totala 

trovärdigheten (Graneheim et al., 2017). Det kan således anses vara en svaghet i detta arbete 

då det finns en hög grad av tolkning i resultatet eftersom en latent innehållsanalys användes. 

För att stärka trovärdigheten och visa exempel på hur patienternas svar har tolkats presenteras 

vissa delar av analysen i tabellform. Enligt Graneheim m.fl. (2017) kan det ge läsaren en 

möjlighet att bedöma trovärdigheten i resultatet. Vidare styrks pålitligheten i resultatet av en 

tydligt beskriven analysfas (Graneheim et al., 2017), varför den också presenteras i punktform 

där varje del förklaras för att ge läsaren en tydlig bild över analysens alla steg. På grund av 

Covid-19 och det rådande läget i samhället under tiden arbetet genomfördes blev 

datainsamlingen något längre än planerat då båda författarna fick avbryta intervjuerna under 

några dagar på grund av förkylningssymtom. Under datainsamlingens gång fick ytterligare ett 

exklusionskriterium läggas till då patienter med konstaterad eller misstänkt Covid-19 smitta 

inte kunde intervjuas. Detta ledde till att patienter som annars hade kunnat intervjuas inte 

kunde inkluderas i arbetet. Vi tror dock inte att det slutgiltiga resultatet påverkats av detta då 

vi hade ett stort antal informanter i blandade åldrar med olika kirurgiska åkommor. Vårt 

resultat belyser stora brister i rörande munvård och informationen som ges kring den. Som 

tidigare nämnt exkluderades patienter med nedsatt kognitiv förmåga, patienter i livets 

slutskede samt patienter som inte talar svenska, varför resultatet inte innehåller information 

om hur deras behov av information och stöd kring munvården tillgodoses. En del av 

patienterna som intervjuades hade dock haft sviktande förmågor någon gång under vårdtiden 

och deras beskrivningar skulle därför kunna indikera att de med nedsatt kognitiv förmåga 

drabbas av fler missade omvårdnadsåtgärder rörande munvården. Framtida forskning bör 

undersöka om de patienter som inte kan förmedla sina omvårdnadsbehov får den hjälp de 

behöver med munvård samt om det finns skillnader i den hjälp och stöd som erbjuds. 

 

Slutsats 

Patienter på kirurgiska vårdavdelningar upplever att de får bristande information och stöd 

kring munvård. Detta resulterar i negativa konsekvenser och onödigt lidande för patienterna 

samtidigt som det kan bidra till komplikationer och förlängda vårdtider vilket innebär ökade 

kostnader för samhället. Det finns ett tydligt behov av att öka vårdpersonalens kunskap om 
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vikten av en god munvård, dessutom behöver rutiner utvecklas och implementeras för att 

säkerställa att den inte missas. Detta är något specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård bör vara 

drivande i genom att leda förbättringsarbetet. 

 

Elina Åslin och Jenny Johansson har i lika stor omfattning bidragit till alla delar i denna 

uppsats. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation: Hur många dagar inneliggande____ Inläggningsorsak_____________ 

Ålder___ Kön_____ Fastande_____ Sängbunden_____ Kan ta sig ur sängen själv_________ 

Hur mycket stöd behövs för att ta sig till toaletten________ Finns det yttre faktorer som 

hindrar dig från att ta dig ur sängen självständigt ex dränage, U-kad etc.__________________ 

 

❖ Kan du beskriva vilken information du fått om munvård? 

 

❖ Hade du önskat mer information? 

➢ Vilken typ av information hade du velat ha mer av? 

➢ När hade du velat ha mer information? I samband med inskrivningen eller fortlöpande 

under vårdtiden? 

 

❖ Har du blivit erbjuden hjälp med din munvård under din vårdtid? 

➢ Vilken hjälp har du blivit erbjuden 

➢ Är det någon som tittat dig i munnen under vårdtiden? 

 

❖ Hade du velat ha mer hjälp med din munvård? 

➢ I så fall vilken? 

 

❖ Har du blivit erbjuden hjälpmedel för att sköta din munhygien? 

➢ Vilken typ av hjälpmedel har du blivit erbjuden? 

➢ Hade du velat ha mer alternativ för att kunna sköta din munhygien? 

 

❖ Under vilken del av dagen har du fått mest hjälp med din munvård? 

➢ Vad tror du det beror på att du fick mest hjälp då? 

➢ Har du märkt någon skillnad om det är vardag eller helg? 

 

❖ Är det något mer du skulle vilja berätta om munvården på avdelningen? 

Följdfrågor: 

• Hur kändes det? 

• Kan du berätta mer om det? 

• Varför tror du att det är så? 
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Bilaga 2: Informationsbrev till avdelningschefer 
 

 

 

Information om ett examensarbete om munvård 

Vi är två stycken specialistsjuksköterskestudenter inom kirurgisk omvårdnad som skall skriva 

examensarbete om patienters upplevelse av information och stöd vid munvård. Vi skulle 

behöva hjälp av platsansvarig sjuksköterska att identifiera patienter som uppfyller 

inklusionskriterierna (se nedan). 

Syftet med studien är: Att kartlägga om patienter på kirurgiska vårdavdelningar får hjälp och 

stöd vid munvård samt vilken information de får om munvård. 

Studien är en intervjustudie där vi valt att inkludera patienter som är inneliggande på kirurgisk 

vårdavdelning och ha genomgått elektiv kirurgi, eller fått uppsöka sjukvården akut på grund 

av olika kirurgiska åkommor. Patienterna ska ha varit på avdelningen i minst 24 timmar. 

Exklusionskriterier är patienter under 18 år, de som inte talar svenska, de med kognitiv 

nedsättning samt patienter i livets slutskede. 

Intervjuerna beräknas ta ca 10 min/patient och kommer inte påverka det dagliga arbetet som 

bedrivs på avdelningen. Det är de ansvariga för examensarbetet som kommer att genomföra 

intervjuerna var för sig på sina respektive sjukhus (se kontaktuppgifter nedan). 

Ansvariga för studien är:                  Handledare: 
 

Elina Åslin    Anna-Karin Gunnarsson 

Specialistsjuksköterskestudent  Universitetslektor 

Uppsala universitet   Uppsala universitet 

Elina.Aslin.2706@student.uu.se  Anna-Karin.Gunnarsson@surgsci.uu.se 

 

Jenny Johansson 

Specialistsjuksköterskestudent 

Uppsala universitet 

Jenny.Karlsson.3059@student.uu.se 
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Bilaga 3: Informationsbrev till informanter 
 

 

Information och förfrågan om deltagande i ett examensarbete om munvård 

Vi vill fråga dig om du vill delta i en intervju inom ramen för ett examensarbete. I det här 

dokumentet får du information om examensarbetet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för examensarbete och varför vill ni att jag ska delta? 

Munhälsan är viktig för att man ska må bra. När man är sjuk kan man vara i behov av mer 

stöd för att klara av att sköta sin hygien där munvård är en viktig del. 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på om patienter får hjälp och stöd med 

munvården samt vilken information de får om munvård.  

Hur går intervjun till? 

Vi kommer att intervjua dig vid ett tillfälle, en intervju som tar ca 10 minuter och kommer att 

ske under tiden du vårdas på sjukhuset. Intervjuerna kommer spelas in och kommer efter 

avslutad studie att raderas. 

 

Möjliga följder och risker med att delta i intervjun 

Inga risker finns att delta i denna intervju. 

Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. 

All information som samlas in om dig kommer avidentifieras och förvaras på de båda 

studenternas datorer som ingen annan har tillträde till. Handledaren kommer att ta del av det 

avidentifierade materialet från intervjuerna. Efter avslutad studie kommer allt material att 

raderas. Alla uppgifter om dig kommer att hanteras enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR. 

 

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 den ansvariga för examensarbetet (se nedan). 

 

Ansvarig för studien är:        Handledare: 

Elina Åslin                  Anna-Karin Gunnarsson 

Specialistsjuksköterskestudent                Universitetslektor 

Uppsala universitet                 Uppsala universitet 

Elina.Aslin.2706@student.uu.se                anna-karin.gunnarsson@surgsci.uu.se 

Jenny Johansson 

Specialistsjuksköterskestudent 

Uppsala universitet 

Jenny.Karlsson.3059@student.uu.se 
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Bilaga 4: Samtyckesblankett 

 

 

Samtycke till att delta i examensarbetet: Får patienter på kirurgisk vårdavdelning stöd 

och information om munvård 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om examensarbetet och har haft möjlighet att 

ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

☐    Jag samtycker till att delta i examensarbetet: Får patienter på kirurgisk 

vårdavdelning stöd och information om munvård? 

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

forskningspersonsinformationen. 

  

 
 
 
 

Plats och datum Underskrift     
  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


