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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Patienten som vårdas oralt intuberad på intensivvårdsavdelning får successivt 

försämrad munhälsa. Endotrakealtuben orsakar muntorrhet, risk för trycksår samt ansamling 

av bakterier och plack, vilket innebär ett lidande för patienten i form av påverkad munhälsa. 

Studien fokuserar på specialistsjuksköterskans roll att förebygga och lindra patientens lidande 

genom att undersöka munvårdsåtgärder som påverkar munhälsa.  

Syfte: Att sammanställa munvårdsåtgärder som påverkar munhälsa hos patienter som vårdas 

oralt intuberade. 

Metod: Kvantitativ litteraturstudie med systematisk ansats. Munvårdsåtgärdernas påverkan på 

munhälsa har i studierna undersökts genom olika utfallsmått och metoder. Resultatet av 

munvårdsåtgärdernas påverkan på munhälsa sammanställdes genom kategorierna munskölj, 

mekanisk rengöring, munvårdsprotokoll och fixation av endotrakealtub, uppdelat på 

utfallsmåtten bakterier och plack samt munslemhinnans status. 

Resultat: De munskölj som undersöktes resulterade i varierat positiv, utebliven och negativ 

påverkan på bakterier och plack samt munslemhinnan. Alla metoder av mekanisk rengöring 

hade positiv påverkan på munhälsa. Munvårdsprotokoll med individanpassad frekvens och 

ompositionering av endotrakealtuben hade positiv påverkan på munhälsa. Fixationer av 

endotrakealtuben påverkade munslemhinnan både positivt och negativt. 

Slutsats: Munvårdsåtgärder påverkar munhälsa hos patienten som vårdas oralt intuberad med 

både positiv, utebliven och negativ påverkan. Specialistsjuksköterskan kan förebygga samt 

lindra patientens lidande genom bedömning av munhälsan och tillämpning av 

individanpassade munvårdsåtgärder. Eftersom munvårdsåtgärder även kan leda till negativ 

påverkan på munhälsa är det av stor vikt att specialistsjuksköterskan även utvärderar effekten 

av tillämpade munvårdsåtgärder. 
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ABSTRACT  

Background: Patients who is orally intubated in intensive care units gradually deteriorates 

oral health. Endotracheal tubes causes dry mouth, pressure ulcers, bacteria and plaque, which 

implies suffering from affected oral health. The study focuses in the specialist nurse's role in 

preventing and alleviating patients’ suffering by examining measures of oral care which 

affects oral health.  

Aim: To compile measures of oral care that affect oral health in patients who are orally 

intubated. 

Method: Quantitative literature review with systematic approach. The impact of oral care on 

oral health has in the studies been measured through different outcomes and methods. The 

result of the oral cares’ impact on oral health were compiled through the categories 

mouthwash, mechanical cleaning, oral care protocol and endotracheal tube fixation, divided 

by the outcomes bacteria and plaque and the status of oral mucosa. 

Results: Mouthwashes resulted in varied positive, absent and negative effects on bacteria and 

plaque as well as the oral mucosa. All methods of mechanical cleaning had a positive effect 

on oral health. Oral care protocols with individualized frequency and repositioning of the 

endotracheal tube had a positive effect on oral health. Endotracheal tube fixations affected the 

oral mucosa both positively and negatively. 

Conclusion: Oral care affects oral health of patients who are orally intubated with both 

positively, absent and negatively effect. Specialist nurses can prevent and alleviate the 

patient's suffering with assessment of oral health and individualized oral care. It is of utmost 

importance that the nurse evaluates the effect since oral care also can result in negative impact 

on oral health.  
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BAKGRUND 

Teoretisk utgångspunkt 

Att uppleva lidande är oundvikligt i livet (Eriksson, 2015) och i princip ofrånkomligt för 

intensivvårdspatienter. Erikssons teori om lidande (2015) beskriver sjukdomslidande som 

kroppslig smärta eller obehag, fokuserat till specifika kroppsdelar på grund av 

grundsjukdomen eller behandlingsåtgärder. Vårdlidande beskrivs som utebliven eller 

otillräcklig vård, som en negativ följd av vårdpersonalens kunskapsbrist. Lidande är 

självupplevt och kan uttryckas både verbalt och fysiskt (Eriksson, 2015) men 

intensivvårdspatienter som vårdas oralt intuberade begränsas i dessa uttryck, på grund av 

sjukdomstillstånd samt läkemedels- och ventilatorbehandling. 

Risken är alltså stor att drabbas av sjukdoms- och vårdlidande som kritiskt sjuk patient på 

intensivvårdsavdelning. Hos patienter som vårdas oralt intuberade ger endotrakealtuben 

upphov till sjukdomslidande samtidigt som vårdlidande kan uppkomma om patienten inte får 

korrekta munvårdsåtgärder, vilket enligt Eriksson (2015) innebär onödigt lidande för 

patienten. I Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom intensivvård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2020) beskrivs det att lidande ska lindras i syfte att göra gott. Lidande 

kan lindras genom individuellt anpassade och korrekt tillämpade omvårdnadsåtgärder 

(Eriksson, 2015). Sjukdomslidande kan lindras genom att inte låta munhälsan försämras mer 

än nödvändigt och vårdlidande går att förebygga genom korrekt utförd munvård men kan 

försämras vid felaktiga eller uteblivna åtgärder. 

I denna litteraturstudie sammanställs munvårdsåtgärders påverkan på munhälsa hos patienter 

som vårdas oralt intuberade med utgångspunkt i Erikssons teori om lidande. Påverkad 

munhälsa är relevant i förhållande till omvårdnadsteorin eftersom oralt intuberade patienter 

utsätts för sjukdomslidande på grund av endotrakealtuben och riskerar att utsättas för 

vårdlidande om munvård uteblir eller är otillräcklig. 
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Patienten som vårdas oralt intuberad 

Lidandet av endotrakealtuben  

Årligen vårdas cirka 14 000 personer i ventilator på Sveriges intensivvårdsavdelningar 

(Svenska intensivvårdsregistret, 2019). Ventilatorvård är en behandlingsåtgärd som i och med 

endotrakealtubens placering i mun och svalg innebär smärta och lidande för patienten, som på 

grund av detta erhåller sederande och/eller smärtlindrande läkemedel (Samuelson, 2011). 

Lidandet som endotrakealtuben orsakar fortsätter även efter extubering för många patienter, 

med besvär som sår, nedsatt salivproduktion, nedsatt munrörlighet och röstproblem (Brodsky 

m.fl., 2018; Chen m.fl., 2018; Shinn m.fl., 2019) vilka kan kvarstå i två veckor eller mer 

(Chen m.fl., 2018). Patienter minns lidande från intensivvårdstiden som törst, smärta vid 

sugning i munnen och smärta av endotrakealtuben (Khalaila m.fl., 2011). En av 

specialistsjuksköterskans uppgifter är att lindra patientens lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2020), men lidandet är svårt att identifiera hos denna patientgrupp på 

grund av deras tillfälligt nedsatta förmåga att kommunicera (Dale, Smith, Burry, & Rose, 

2018; Varndell, Fry, & Elliott, 2017). Endotrakealtubens placering i munnen försvårar 

bedömning av munhälsa samt utförandet av munvård (Dale, Angus, Sutherland, Dev, & Rose, 

2020; Dale m.fl., 2018) genom att den tar upp mycket plats och är i vägen för utrustningen 

som behövs för att rengöra patientens mun (Dale, Angus, Sinuff, & Rose, 2016). Patienten 

kan bita ihop tänderna vid försök till munvård vilket kan tolkas av specialistsjuksköterskor 

som upplevelse av obehag eller smärta. Munvården utförs ofta samtidigt som andra 

omvårdnadsåtgärder, som vid vändningar när slem behöver sugas bort eller i samband med 

övrig klinisk bedömning av patienten. Specialistsjuksköterskor anser att munvård är viktig för 

patientens välbefinnande och värdighet utöver att undvika infektioner (Dale m.fl., 2016). 

Patientens munhälsa 

Patienter har ofta nedsatt munhälsa redan när de kommer till intensivvården (Jones, Munro, & 

Grap, 2011; Porto m.fl., 2016b) och dessutom försämras munhälsan successivt under 

vårdtiden i ventilator hos patienter som vårdas intuberade (Celik & Eser, 2017; Landgraf, 

Reinheimer, Merlin, Couto, & Souza, 2017; Prendergast, Hallberg, Jahnke, Kleiman, & 

Hagell, 2009). Efter ett par dygn i ventilator ses kraftigt försämrad munhälsa med svullna, 

såriga läppar och tunga, dålig andedräkt och ansamling av plack hos majoriteten av 

patienterna (Saensom, Merchant, Wara‐aswapati, Ruaisungnoen, & Pitiphat, 2016). Plack 

ansamlas på tänderna, mestadels långt bak på kindtänder som kan vara svåra att nå när en 

endotrakealtub finns på plats (Jones m.fl., 2011). Plack är en mikrobiell biofilm som består av 
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en avancerad sammansättning av bakterier. Biofilmen har i normalt tillstånd en god symbios 

med munslemhinna och tandkött, men patogena bakterier kan ta över och kolonisera vid 

nedsatt munhälsa och då kan placket istället leda till inflammation i munnen (Seneviratne, 

Zhang, & Samaranayake, 2011). Bakterier koloniserar både i munnen och på 

endotrakealtuben (Porto m.fl., 2016a). Dessa ansamlingar av bakterier kan leda till besvär 

som infektioner i munslemhinnan (Dennesen m.fl., 2003) och korrelerar till allvarligare grad 

av trycksår i munnen (Kim, Nah, Kim, Kim, & Kim, 2021). Bakterierna kan också ge upphov 

till ventilator-associerad pneumoni (VAP) om de når lungorna (Sands m.fl., 2017).  

Intensivvårdspatienten har nästan helt upphört salivflöde och därmed torra slemhinnor 

(Dennesen m.fl., 2003). Dessutom försämras muntorrheten för patienten som vårdas oralt 

intuberad genom att endotrakealtuben förhindrar patienten att stänga munnen (Celik & Eser, 

2017; Samuelson, 2011). Muntorrhet gör patienten mer mottaglig för infektioner i munnen, 

eftersom saliven utgör en viktig del av munnens naturliga skydd mot angrepp av bakterier 

(Hof, Veerman, Amerongen, & Ligtenberg, 2014). Både endotrakealtuben och fixationen kan 

ge upphov till trycksår i mun och på läppar som kan uppkomma hastigt (Kim m.fl., 2019) 

vilket är ett stort problem på intensivvårdsavdelningar (Hanonu & Karadag, 2016). På vilket 

sätt vårdpersonalen fäster endotrakealtuben har betydelse för utvecklingen av trycksår 

(Kuniavsky, Vilenchik, & Lubanetz, 2020). 

Patientens munvård 

Bedömningsskalor, såsom OAG (Oral Assessment Guide), BOAS (Beck Oral Assessment 

Scale) och ONCG (Oral Nursing Care Guideline), tillämpas i syfte att förbättra munhälsan 

hos patienten som vårdas oralt intuberad genom att munvården individanpassas (Ames m.fl., 

2011; Celik & Eser, 2017; Khasanah, Sae-Sia, & Damkliang, 2019; Ory m.fl., 2017; Ross & 

Crumpler, 2007). Specialistsjuksköterskor på Sveriges intensivvårdsavdelningar utför i 

dagsläget munvård på patienter utan bedömningsskalor, men önskar att sådana implementeras 

för att munvården ska utgå från varje enskild patients behov (Andersson, Wilde-Larsson, & 

Persenius, 2019).  

För att främja god munhälsa hos patienter som vårdas oralt intuberade tillämpas 

munvårdsåtgärder som bland annat mekanisk rengöring med tandborstar, användning av 

lösningar och munskölj (Celik & Eser, 2017; Estaji, Alinejad, Rakhshani, & Rad, 2016; 

Vilela, Ferreira, Santos, & de Rezende, 2015), munsvabbar (Saddki, Mohamad Sani, & Tin-

Oo, 2017) och ompositionering av endotrakealtubens läge (Wickberg & Falk, 2017; 

Zaratkiewicz, Teegardin, & Whitney, 2012). En vanligt förekommande munskölj som 
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används i syfte att minska antalet bakterier i munnen och förekomsten av VAP är klorhexidin, 

men klorhexidin kan även orsaka biverkningar som snarare försämrar munhälsan än lindrar 

(Plantinga m.fl., 2016). 

En stor del av forskningen som undersöker effekterna av munvårdsåtgärder fokuserar just på 

utfallet av VAP (Amaral, Cortês, & Pires, 2009; Mietto, Pinciroli, Patel, & Berra, 2013; 

Roberts & Moule, 2011; Zhao m.fl., 2020). Specialistsjuksköterskor inom intensivvård 

värdesätter munvård högt i teorin men upplever bristfällig kunskap inom området och i 

praktiken prioriteras medicinskt inriktade åtgärder i större utsträckning (Berry, Davidson, 

Masters, & Rolls, 2007; Dale, Angus, Sinuff, & Mykhalovskiy, 2013). Sjuksköterskors 

utförande av munvård ska grundas på evidensbaserad omvårdnadskunskap men gör inte alltid 

det i praktiken (Cutler & Davis, 2005; Dale m.fl., 2013; Ganz m.fl., 2009).  

 

Problemformulering 

Att som patient vårdas oralt intuberad på intensivvårdsavdelning ger upphov till ett 

sjukdomslidande i form av påverkad munhälsa på grund av endotrakealtubens negativa 

konsekvenser i munnen. Icke evidensbaserade munvårdsåtgärder i form av felaktig, 

otillräcklig eller utebliven munvård riskerar även att leda till ett vårdlidande för patienten. 

Munvård är en komplex omvårdnadsuppgift för specialistsjuksköterskor inom intensivvård 

eftersom patienternas munhälsa ofta är nedsatt sedan tidigare och dessutom försämras under 

vårdtiden. Befintlig forskning påvisar att munvårdsåtgärder är av stor vikt att tillämpa för att 

minska förekomsten av VAP men kunskapsläget behöver förstärkas med fokus på omvårdnad, 

i syfte att lindra sjukdomslidande och förebygga vårdlidande med hjälp av munvårdsåtgärder. 

Därför kan sammanställning av munvårdsåtgärder, som påverkar munhälsa hos patienten som 

vårdas oralt intuberad, leda till ökad kunskap för specialistsjuksköterskan. 

 

Syfte 

Syftet var att sammanställa munvårdsåtgärder som påverkar munhälsa hos patienter som 

vårdas oralt intuberade. 
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METOD  

Design 

En kvantitativ litteraturstudie med systematisk ansats genomfördes för att sammanställa det 

nuvarande forskningsläget vilket möjliggör att förnyad kunskap kan implementeras i kliniken 

(Rosén, 2017). Påverkad munhälsa definierades utifrån Erikssons teori (2015) om sjukdoms- 

och vårdlidande. 

 

Sökstrategi 

Utformning av litteratursökning  

En tankekarta kring ämnet munhälsa och munvård genomfördes. Därefter söktes fritt i 

databaser kring ämnet munvård och munhälsa inom intensivvård för att urskilja vilka 

nyckelord och ord i text som tillämpades i studier. Dessa ord utvecklades och översattes till 

engelska ämnesord, så kallade MeSH-termer, genom Svensk-MeSH (Karolinska Institutet, 

i.d.). Två databaser, PubMed och Cinahl, användes för att finna så många relevanta studier 

som möjligt. PubMed och Cinahl är två stora databaser med inriktning mot omvårdnad och 

MeSH-termer kan användas i båda. För att inkludera forskning som inte var indexerad enligt 

MeSH-systemet, samt för att inkludera ord som används i studier som inte är MeSH-termer, 

skapades en samling av synonymer inför sökningen.  

Möten med bibliotekarier utvecklade kunskapen gällande sökningar i respektive databas samt 

kombinering av sökord, för att optimera sökningarna. Utefter detta skapades blocken 

intensivvård, intuberad patient, munhälsa och munvård. I sökblocket munhälsa skapades 

sökord som representerade vår definition av lidande med utgångspunkt i Erikssons teori 

(2015). Sökblocket munvård representerade munvårdsåtgärder som kan lindra dessa lidanden. 

I varje block tillämpades så många synonymer som möjligt med booleska termen OR mellan 

orden för att öka sensitiviteten och inverka expanderande i sökningen. De fyra sökblocken 

kombinerades med varandra genom booleska termen AND för att specificera och avgränsa 

sökningen (Karlsson, 2017) (Bilaga 2 & 3). Inklusionskriterierna var interventionsstudier 

tillgängliga i fulltext av kvantitativ design som undersökt påverkan av munvårdsåtgärder på 

munhälsa, publicerade mellan år 2011 och 2021 och som endast inkluderade vuxna som 

vårdades intuberade i ventilator på intensivvårdsavdelning. Studier från alla länder 

inkluderades. Ytterligare ett inklusionskriterium var de studier som redogjorde för 

forskningsetiska överväganden. Exklusionskriterierna var studier skrivna på annat språk än 

svenska eller engelska. 
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Urval 

Litteratursökningen i PubMed 

respektive Cinahl, som genomfördes 

i april 2021, generade totalt 516 

respektive 157 studier vilka 

granskades utifrån Roséns (2017) 

tillvägagångssätt, beskrivet i text 

samt flödesschema (Figur 1). 

Grovsållning av studierna 

genomfördes först, där endast titel 

och sammanfattning granskades mot 

syftet. Denna första genomgång 

resulterade i inklusion av 36 studier 

från PubMed respektive 14 studier 

från Cinahl som valdes ut för 

fulltextläsning. Referenslistor till de 

inkluderade studierna granskades, 

vilket resulterade i att två studier, 

som även de bedömdes svara på 

studiens syfte, inkluderades 

manuellt. Efter att fem dubbletter 

sorterats bort och fulltextläsning 

genomförts av alla återstående studier, inkluderades 22 studier vidare till kvalitetsgranskning. 

Anledningar till att studier exkluderades under fulltextläsning var annan population, språk, 

utfallsmått eller design än beskrivet i inklusionskriterier samt avsaknad av etiskt resonemang. 

Två studier exkluderades på grund av att de bedömdes till hög risk för bias.  

 

Bearbetning och analys 

Granskning av bias  

För att bedöma om resultaten från inkluderade studier riskerade att vara osäkra (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, 2020) eller att fel slutsats dragits på grund av 

annan orsak än slumpen (Billhult, 2017) granskades studierna gällande risk för bias. De två 

studier som bedömdes till hög risk för bias exkluderades för att inte riskera ett snedvridet 

Figur 1: Flödesschema över urval av studier. 
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resultat i denna studie, i enlighet med Rosén (2017). Bedömningen utfördes med validerade 

granskningsmallar för randomiserade respektive icke-randomiserade studier (Bilaga 4) utifrån 

SBU:s metodbok (SBU, 2020). Med hjälp av granskningsmallarna bedömdes studiernas risk 

för bias gällande gruppindelning, avvikelser från planerade interventioner, bortfall, mätning 

av utfall, rapportering samt intressekonflikter. Tillhörande kriterier från SBU:s metodbok 

(SBU, 2020) användes som manual vid granskningen (Bilaga 5) och för att öka förståelsen för 

granskningsmallarna samt utvärdera att kriterierna uppfattades på likvärdigt sätt av 

författarna, utfördes de två första granskningarna tillsammans. Resterande studier granskades 

separat av båda författarna med efterföljande konsensusdiskussion för gemensam bedömning 

om risken för bias på studien bedömdes till låg, måttlig eller hög samt på icke-randomiserade 

studier oacceptabelt hög. Studiernas bedömda risk för bias presenteras i tabell (Bilaga 1).  

Bearbetning av studier 

Noggrann och upprepad genomgång av de inkluderade studierna utfördes av båda författarna 

efter att de granskats för att bearbeta innehållet. En överskådlig tabell skapades av de 

inkluderade studierna (Bilaga 1), vilka bestod av liknande studiepopulation men skiljde sig åt 

gällande interventioner, kontrollåtgärder och dess utfallsmått. Skillnaderna omöjliggjorde 

sammanställning av resultatet genom en metaanalys (SBU, 2020) och sammanställdes 

därför med hjälp av en narrativ analys genom kategorisering av data. Resultatet presenteras i 

en sammanvägd tolkning, beskrivet i text och tabeller (Folkhälsomyndigheten, 2017) (Tabell 

1, 2, 3 & 4). 

Vissa gemensamma nämnare i studierna urskiljdes gällande interventioner, utfallsmått och 

resultat. För att analysera och sammanställa resultatet delades studiernas innehåll upp i 

kategorier. Till en början utformades fyra kategorier av interventioner, bestående av 

munvårdsåtgärder munskölj, mekanisk rengöring, munvårdsprotokoll och fixation av 

endotrakrealtub. Inom respektive munvårdsåtgärd kategoriserades utfallet munhälsa, med 

utgångspunkt i Erikssons teori (2015) om lidande, definierat som ökad mängd bakterier och 

plack samt negativt påverkad munslemhinna. Därefter sammanställdes munhälsans påverkan 

av respektive munvårdsåtgärd och presenterades både i tabell och text som positiv, utebliven 

eller negativ påverkan. Studierna undersökte påverkan av olika delar av munslemhinnan med 

hjälp av visuella observationsskalor, vilka sammanfattades under kategorin munslemhinna. 

Vissa studier skiljde på bakteriearter, men för att möjliggöra sammanställning redovisades 

förekomsten av bakterier och plack sammantaget utan någon uppdelning. Studier innefattande 

munvårdsprotokoll bestod av flertalet interventioner per protokoll och redovisades därför 
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separat från de andra studierna, eftersom det inte gick att urskilja effekten av varje enskild 

munvårdsåtgärd.  

Slutligen diskuterades sammanvägd evidens för resultatet gällande risk för bias, bristande 

samstämmighet och bristande överförbarhet med utgångspunkt i GRADE-systemet (SBU, 

2020). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiskt motiv för denna litteraturstudie var att generera ett användbart resultat av god 

vetenskaplig kvalitet till det kliniska arbetet (Kjellström, 2017). Studiens resultat innefattar 

data från patienter, där individens integritet och anonymitet ska skyddas enligt 

Etikprövningslagen (SFS 2003:460). En kritiskt sjuk, intuberad patient på 

intensivvårdsavdelning har svårt att ta till sig information samt uttrycka informerat samtycke 

till att delta i en studie. Forskning får dock utföras trots att personer inte kan medge samtycke 

på grund av hälsotillstånd enligt Etikprövningslagen § 20-22 (SFS 2003:460). Om 

forskningen förväntas leda till ny kunskap och nytta samt innebär obetydlig risk för den 

deltagande patienten kan närmast anhörig eller annan förvaltare inkludera samtycke i 

personens ställe (SFS, 2003:460). Eftersom detta är en litteraturstudie har inte författarna 

själva tillfrågat deltagare om samtycke, hanterat personuppgifter eller annan känsliga data 

som kunnat härleda till någon specifik person. För att säkerställa att detta hanterats korrekt, 

har författarna läst varje enskild studies etiska tillvägagångssätt och därefter endast inkluderat 

de studier som tydligt redogjort för god etisk standard. 

 

RESULTAT 

Resultatet baseras på 20 kvantitativa studier, genomförda på patienter som vårdades oralt 

intuberade på intensivvårdsavdelning. Studierna undersökte munvårdsåtgärder bestående av 

munskölj, mekanisk rengöring, munvårdsprotokoll och fixation av endotrakealtuben samt 

påverkan av munhälsa med utfallet bakterier och plack samt munslemhinnans status genom 

varierande mätinstrument. Studierna genomfördes i tio olika länder. Av studierna var 17 

randomiserade kontrollerade studier, en kvasi-experimentell, en prospektiv crossover-studie 

och en retrospektiv observationsstudie. Efter kvalitetsgranskning bedömdes nio av de 

randomiserade studierna till låg risk för bias, respektive åtta till måttlig risk för bias. De tre 

övriga studierna, av annan design, bedömdes till måttlig risk för bias (Bilaga 1). 
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Studierna som undersökte munskölj och mekanisk rengöring bedömde påverkan av respektive 

munvårdsåtgärd genom att både mäta förekomst av bakterier och plack samt munslemhinnans 

status genom visuella observationsskalor och via provtagning. De studier som utförde 

munvårdsåtgärder genom munvårdsprotokoll bedömde påverkan endast genom visuella 

observationsskalor. Även studierna som undersökte fixationer av endotrakealtuben bedömde 

munslemhinnans status endast genom visuell observation (Tabell 1, 2, 3 & 4). 

 

Munskölj  

Åtta studier undersökte på vilket sätt munskölj påverkade mängd bakterier och plack i 

munnen medan fyra studier undersökte påverkan av munslemhinnan (Tabell 1). 

Bakterier och plack 

Klorhexidin av olika koncentrationer förekom i flest studier. Zand m.fl. (2017) jämförde 

klorhexidin 2,0% med 0,2% och fann att båda påverkade förekomsten av bakterier och plack 

positivt, men att den högre koncentrationen var effektivare. I en annan studie ökade istället 

mängden bakterier och plack hos patienterna i gruppen som fick klorhexidin 2,0% (Tuon 

m.fl., 2017). Den lägre koncentrationen av klorhexidin, 0,2%, påverkade bakterier och plack 

positivt i totalt tre studier (Darvishi Khezri, Haidari Gorji, Morad, & Gorji, 2013; Safarabadi, 

Ghaznavi-Rad, Pakniyat, Rezaie, & Jadidi, 2017; Zand m.fl., 2017) och negativt i en studie 

med större mängd bakterier i största patientgruppen (Berry, Davidson, Masters, Rolls, & 

Ollerton, 2011). Klorhexidin av koncentrationen 0,1% undersöktes i en studie och resulterade 

i utebliven påverkan på totala antalet bakterier och plack (Klarin, Adolfsson, Torstensson, & 

Larsson, 2018). 

Två studier undersökte sodiumbikarbonat jämfört med sterilt vatten mot bakterier och plack, i 

vilka båda resulterade i utebliven påverkan av bakterier i största patientgrupperna (Berry 

m.fl., 2011; Berry, 2013). Natriumklorid undersöktes som kontrollgrupp i två studier gällande 

påverkan på bakterier och plack och visade en positiv påverkan i en studie (Darvishi m.fl., 

2013) samt negativ påverkan i en annan (Tuon m.fl., 2017). Övriga munskölj som påverkade 

bakterier och plack positivt var Echinacea 0,01% (Safarabadi m.fl., 2017), Jod 10% (Tsuda 

m.fl., 2020) samt Persica och Matrica (Darvishi m.fl., 2013). Listerine (Berry, 2013) och 

Probiotika (Klarin m.fl., 2018) resulterade i utebliven påverkan av mängd bakterier och plack. 

Munslemhinna 

Två studier undersökte Aloe-Vera preparat; Aloe-Vera gel respektive Aloe-Vera-Persica, 
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vilka resulterade i en positiv påverkan på munslemhinnan (Atashi m.fl., 2018; Rezaei m.fl., 

2016). Även klorhexidin påverkade munslemhinnan positivt i två studier (Rezaei m.fl., 2016; 

Zand m.fl. 2017) men negativt i en annan (Özden m.fl., 2014). I samma studie påverkades 

munslemhinnan även negativt av både sodiumbikarbonat och natriumklorid (Özden m.fl., 

2014). 

Tabell 1: Munskölj som intervention och påverkan på munhälsa.  

Påverkan Munhälsa 

 Bakterier & Plack Munslemhinna 

Positiv • Klorhexidin 0,2% (Darvishi m.fl., 2013; 

Zand m.fl., 2017; Safarabadi m.fl., 2017) 

• Natriumklorid (Darvishi m.fl., 2013) 

• Echinacea 0,01% (Safarabadi m.fl., 2017)  

• Jod 10% (Tsuda m.fl., 2020) 

• Persica (Darvishi m.fl., 2013) 

• Matrica (Darvishi m.fl., 2013) 

• Klorhexidin 0,2% (Rezaei m.fl., 2016; 

Zand m.fl., 2017) 

• Klorhexidin 2,0% (Zand m.fl. 2017) 

• Aloe Vera-gel (Atashi m.fl., 2018) 

• Aloe Vera-Persica (Rezaei m.fl., 2016) 

Utebliven  • Klorhexidin 0,1% (Klarin m.fl. 2018)  

• Sodiumbikarbonat (Berry m.fl., 2011; 

Berry, 2013) 

• Sterilt vatten (Berry m.fl.2011; Berry, 

2013) 

• Listerine (Berry, 2013)  

• Probiotika (Klarin m.fl., 2018) 

 

Negativ  • Natriumklorid (Tuon m.fl., 2017)  

• Klorhexidin 0,2% (Berry m.fl., 2011)  

• Klorhexidin 2,0% (Tuon m.fl., 2017) 

• Klorhexidin 0,2% (Özden m.fl., 2014) 

• Natriumklorid (Özden m.fl., 2014) 

• Sodiumbikarbonat (Özden m.fl., 2014) 

 

 

Mekanisk rengöring 

Tre studier undersökte påverkan av mekanisk rengöring som munvårdsåtgärd gällande 

bakterier och plack på tänder och status av slemhinnorna i munnen. Alla munvårdsåtgärder 

resulterade i en positiv påverkan på munhälsa (Tabell 2).  

 

Bakterier och plack  

I syfte att rengöra munnen och minska förekomsten av plack och bakterier genom mekanisk 

munvård var både eltandborste (Needleman m.fl., 2011), vanlig tandborste (Marino m.fl., 

2016) och munsvabbar effektiva (Marino m.fl., 2016; Needleman m.fl., 2011). Eltandborste 
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hade större positiv påverkan än munsvabbar i Needleman m.fl. (2011) medan munsvabbar och 

vanlig tandborste var likvärdiga i Marino m.fl. (2016). Även mekanisk rengöring i form av 

torkning med kompress och sköljning efter munvård var båda effektiva för att eliminera så 

mycket kvarvarande mängd bakterier som möjligt (Muramatsu m.fl., 2019). 

Munslemhinna 

Munvård med hjälp av vanlig tandborste eller munsvabbar var båda effektiva åtgärder för att 

förbättra munslemhinnans status, men tandborste hade större positiv påverkan (Marino m.fl., 

2016). 

Tabell 2: Mekanisk rengöring som intervention och påverkan på munhälsa.  

Påverkan Munhälsa 

Bakterier & Plack Munslemhinna 

Positiv • Eltandborste (Needleman m.fl., 2011) 

• Tandborste (Marino m.fl., 2016) 

• Munsvabbar (Marino m.fl., 2016; 

Needleman m.fl., 2011) 

• Kompresser (Muramatsu m.fl., 2018) 

• Sköljning (Muramatsu m.fl., 2018) 

• Tandborste (Marino m.fl., 2016) 

• Munsvabbar (Marino m.fl., 2016) 

 

 

Munvårdsprotokoll  

Fyra studier undersökte påverkan av bakterier och plack samt munslemhinnan efter 

implementering av munvårdsprotokoll som jämfördes med kontrollprotokoll (Tabell 3).  

Bakterier och plack 

Munvård utifrån ett protokoll innehållande tandborstning, natriumklorid, munskölj med 

klorhexidin, fukt på läppar samt mer frekvent munvård vid nedsatt munhälsa resulterade i en 

positiv påverkan med effektiv minskning av plack. Patienter som inte erhöll munvård med 

anpassad frekvens och fukt bibehöll oförändrat status (Haghighi, Shafipour, Bagheri-Nesami, 

Gholipour Baradari, & Yazdani Charati, 2017). Även munvårdsprotokoll innefattande 

munskölj med grönt te eller kokt vatten var fjärde timme utöver rutin-munvård som båda 

grupperna fick, resulterade i god effekt mot synligt plack (Hsu, Liao, Li, & Chiou, 2011). Hsu 

m.fl. (2011) redovisar inte påverkan av bakterier och plack för kontrollprotokollet. 
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Munslemhinna 

Munslemhinnans status förbättrades hos patienter som erhöll munvårdsprotokoll som 

gemensamt innefattade tandborstning med tandkräm, användning av klorhexidin och 

efterföljande sugning (Jang & Shin, 2016; Haghighi m.fl., 2017). Munslemhinnans status 

försämrades i kontrollgrupperna som endast erhöll natriumklorid två gånger om dagen (Jang 

& Shin, 2016) eller tandborstning en gång dagligen (Haghighi m.fl., 2017). Tillämpning av 

ytterligare ett annat munvårdsprotokoll inverkade positivt på munslemhinnan, innehållande 

rutin-munvård med tillägg av frekvent munskölj med kokt vatten (Hsu m.fl., 2011).  

Ett annat munvårdsprotokoll, innehållande munvård med eltandborste, tungskrapa, tandkräm 

och fuktgel (Prendergast, Jakobsson, Renvert, & Hallberg, 2012) resulterade i negativ 

påverkan av munslemhinnan hos patienterna. Även kontrollprotokollet som tilldelades 

munvård med tandborste, tandkräm och natriumklorid, försämrade munslemhinnans status, 

men i större utsträckning än munvårdsprotokollet. 

Tabell 3: Munvårdsprotokoll som intervention och påverkan på munhälsa.  

Påverkan Munhälsa 

Bakterier & Plack Munslemhinna 

Positiv • Munvårdsprotokoll: Tandborstning, klorhexidin, sugning, fukt, olika frekvens 

(Haghighi m.fl., 2017) 

• Munvårdsprotokoll: Kokt vatten (Hsu m.fl., 2011) 

• Munvårdsprotokoll: Grönt te (Hsu m.fl., 

2011) 

• Munvårdsprotokoll: Tandborstning, 

klorhexidin, fukt, ompositionering av 

endotrakealtub (Jang & Shin, 2016) 

Negativ  • Kontrollprotokoll: Tandborstning, klorhexidin (Haghighi m.fl., 2017) 

•  • Munvårdsprotokoll: Eltandborste, 

tungskrapa, fuktgel (Prendergast m.fl., 

2012) 

• Kontrollprotokoll: Tandborste, tandkräm, 

natriumklorid (Prendergast m.fl., 2012) 

• Kontrollprotokoll: Natriumklorid (Jang & 

Shin, 2016)  

 

Fixation av endotrakealtub  

Två studier undersökte fixering av endotrakealtub och påverkan på munslemhinnan (Tabell 

4). 
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Munslemhinna  

Två sorters fixering av endotrakealtuben och incidensen för skador på munslemhinnan, i form 

av trycksår på läppar och i munnen, jämfördes i studierna. Båda jämförde samma modell av 

endotrakealtubhållare, AnchorFast, jämfört med sedvanlig tejpning av endotrakealtuben. 

Användning av AnchorFast både minskade (Landsperger, Byram, Lloyd, & Rice, 2019) och 

ökade (Hampson m.fl., 2018) incidensen av trycksår jämfört med sedvanlig tejpning. De 

flesta trycksår i gruppen som erhållit AnchorFast uppkom på läpparna medan i gruppen som 

fick sedvanlig tejpning av endotrakealtuben utvecklade flest trycksår i mungipan (Hampson 

m.fl., 2018). 

Tabell 4. Intervention fixation av endotrakealtub och påverkan på munhälsa.  

Påverkan  Munhälsa 

Munslemhinna 

Positiv • AnchorFast (Hampson m.fl., 2018) 

• Tejpning (Landsperger m.fl., 2019) 

Negativ  • AnchorFast (Landsperger m.fl., 2019) 

• Tejpning (Hampson m.fl., 2018) 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Munvårdsåtgärder påverkade patienters munhälsa, undersökt som mängd bakterier och plack 

samt munslemhinnans status, med både positiv, utebliven och negativ påverkan. De flesta 

undersökta munvårdsåtgärder påverkade munhälsan positivt. Ompositionering av 

endotrakealtuben underlättade munvårdsutförandet och munhälsan förbättrades med hjälp av 

individanpassade munvårdsåtgärder i form av ökad frekvens av munvård, flera typer av 

mekanisk rengöring samt olika munskölj. De munvårdsåtgärder som resulterade i negativ 

påverkan på patientens munhälsa riskerade att leda till vårdlidande. Genom att reflektera över 

resultatet i förhållande till omvårdnadsteorin (Eriksson, 2015) stärks att munvårdsåtgärder 

med negativ påverkan på munhälsan leder till ökat lidande för patienten samtidigt som 

munvårdsåtgärder med positiv påverkan lindrar lidande. Genom att använda rätt 

munvårdsåtgärder, i syfte att lindra lidande, arbetar sjuksköterskan utifrån ett vårdetiskt 

perspektiv. 
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Munskölj 

Studierna som undersökte munskölj var utformade olika gällande tillvägagångssätt. 

Exempelvis använde en del studier endast munskölj som intervention medan andra 

inkluderade fler munvårdsåtgärder, vissa studier applicerade munskölj med spruta, medan 

andra gnuggade in den. Detta gör det svårt att urskilja om påverkan berodde på munsköljen 

som användes eller det mekaniska utförandet av munvården, rimligtvis är det en kombination. 

Klorhexidin undersöktes som munvårdsåtgärd i de flesta studier med både positiv, utebliven 

och negativ påverkan. Av studierna som undersökte klorhexidin resulterade alla utom en 

studie i positiv påverkan av munslemhinnans status, vilket var överraskande då tidigare 

studier poängterat klorhexidinets negativa effekt på munslemhinnan (Plantinga m.fl., 2016). 

Inget samband mellan mängd eller frekvensen av administrering klorhexidin och 

munslemhinnans påverkan kunde urskiljas av författarna. Alla AloeVera-preparat resulterade 

i positiv påverkan på munslemhinnan vilket överensstämmer med tidigare studier (Ross, 

2020).  

Mekanisk rengöring  

Mekanisk rengöring av munnen med hjälp av eltandborste, vanlig tandborste, munsvabbar 

eller sköljning var alla effektiva munvårdsåtgärder för att eliminera plack och bakterier samt 

inverkade även positivt på munslemhinnan. I studien där eltandborste var mest effektivt 

(Needleman m.fl., 2011) användes även klorhexidin som komplement och munvård utfördes 

mer frekvent än i de andra studierna, vilket kan ha påverkat resultatet. Rengöring med 

kompresser jämfört med rengöring genom sköljning av munnen resulterade i likvärdigt 

effektiv eliminering av bakterier (Muramatsu m.fl., 2018), dock erhöll alla patienter först 

rengöring med kompresser och därefter fick de som fortsatt var intuberade rengöring genom 

sköljning. Med tanke på att patienterna redan genomgått en effektiv munvårdsåtgärd, kan 

deras munhälsa förväntats varit bättre inför andra interventionen än första, samtidigt som en 

försämrad munhälsa förväntas av patienter som vårdats intuberade längre. 

 

Munvårdsprotokoll  

Munvårdsprotokollens innehåll av munvårdsåtgärder skiljde sig åt och var därför inte 

jämförbara. Det går inte heller att redogöra för om det var frekvensen av munvård eller 

produkterna som ledde till positiv påverkan. Den positiva inverkan som ompositionering av 

endotrakealtuben förde med sig kan med stor sannolikhet berott på att munvårdsutförandet 

förenklades, då endotrakealtuben medför svårigheter att komma åt i munnen (Dale m.fl., 
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2020; Dale m.fl., 2018). I en studie försämrades munslemhinnans status i både interventions- 

och kontrollprotokollet (Prendergast m.fl., 2012) och om tillvägagångssättet jämförs med de 

andra studierna kan resultatet berott på att munvård inte utfördes lika frekvent och utan 

ompositionering av endotrakealtuben. 

Fixation av endotrakealtub 

Fixation av endotrakealtuben med tejpning eller endotrakealtubhållare AnchorFast både 

minskade och ökade incidensen av trycksår i munnen. Studierna som undersökte detta skiljde 

sig åt gällande tillvägagångssätt och design då Hampson m.fl. (2018) genomförde en 

retrospektiv journalgranskning, vilket kan ha inneburit en risk att allt inte dokumenterats. 

Granskningen skedde direkt efter införandet av AnchorFast och resultatet kan därför även 

påverkats av att personal var ovan vid hantering av produkten, då sättet endotrakealtuben fästs 

på har stor betydelse för trycksårsutvecklingen (Kuniavsky m.fl., 2020). 
 

Klinisk relevans  

Resultatet i denna studie bidrar med kunskap inom området munvård för patienter som vårdas 

oralt intuberade. Munvård utförs flera gånger dagligen inom intensivvården och kan lindra, 

förebygga men även försämra patientens munhälsa. Munvård är specialistsjuksköterskans 

ansvarsområde men specialistsjuksköterkor upplever samtidigt bristfällig kunskap inom 

området (Dale m.fl., 2013). Med vetskapen om att munvårdsåtgärder kan förebygga och 

lindra lidandet som oral intubering för med sig bör studiens resultat implementeras i praktiken 

av specialistsjuksköterskor. Eftersom munvårdsåtgärder även riskerar påverka munhälsa 

negativt, motiverar resultatet till att effekten av munvårdsåtgärder ska utvärderas av 

specialistsjuksköterskan. Nedsatt munhälsa, orsakat av endotrakealtuben, kan även innebära 

ett förlängt lidande för patienten (Brodsky m.fl., 2018; Chen m.fl., 2018; Shinn m.fl., 2019), 

vilket är resurskrävande och ytterligare stärker att specialistsjuksköterskor ska tillämpa 

korrekta omvårdnadsåtgärder. Det är viktigt, dels för att lindra lidande utifrån ett vårdetiskt 

perspektiv men också för att spara på resurser i form av personal och kostnader ur ett 

samhälleligt perspektiv. Det behövs mer forskning som närmare analyserar vilka specifika 

interventioner som påverkar munhälsa för patienter som vårdas oralt intuberade. Vården kan 

därefter utvecklas och komma samhället till godo genom att evidensbaserad vård tillämpas 

korrekt. 
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Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte genomfördes en kvantitativ litteraturstudie med systematisk 

ansats. Det möjliggjorde sammanställning av det nuvarande forskningsläget kring ämnet 

munvårdsåtgärder och munhälsa hos patienter som vårdas oralt intuberade. 

Sökstrategi  

Litteratursökningen i studien stärktes genom användning av två databaser. Det möjliggjorde 

en bredare sökning och minskade risken för att utesluta relevanta studier. Bibliotekarier togs 

till hjälp i respektive databas för att optimera sökorden som skapats till sökblocken. 

Sökningsstrategin resulterade i relevanta träffar som grovsållades till ett rimligt antal 

kvarvarande studier för fulltextläsning, vilket möjliggjorde att fulltextgranskningarna kunde 

utföras noggrant och systematiskt. På grund av författarnas ovana att granska och tyda 

vetenskaplig litteratur finns en risk att användbara studier exkluderats. Tillförlitligheten för 

studierna bedömdes hög utifrån GRADE (SBU, 2020), eftersom majoriteten var 

randomiserade kontrollerade studier, vilket är en optimal design för interventionsstudier. 

Studierna var däremot utförda i flera länder (Bilaga 1), vilket kan påverka generaliserbarheten 

av resultatet, då kulturella skillnader kan föreligga gällande vad som anses vara god munhälsa 

och munvård. I alla inkluderade studier bestod studiepopulationen av intensivvårdspatienter 

som var oralt intuberade, samtidigt som underliggande orsak till ventilatorbehandling är 

varierande på intensivvårdsavdelningar, något studien inte tog hänsyn till. Baslinjedata 

kontrollerades i respektive studie men inte studier emellan, även detta kan påverka resultatets 

generaliserbarhet. 

 

Bearbetning och analys  

Trovärdigheten för resultatet stärktes genom att granskning av risk för bias genomfördes av 

båda författarna samt att studierna granskades med validerade mallar (SBU, 2020). En 

svaghet var att författarna inte kvalitetsgranskat studier tidigare. Däremot genomfördes första 

granskningarna gemensamt med kriterie-manual för djupare förståelse. Sammanvägd 

tillförlitlighet bedömdes hög efter värdering utifrån GRADE, då studierna som bedömdes till 

måttlig risk för bias grundades på mindre allvarliga risker (SBU, 2020) samt att studier som 

bedömdes till hög risk exkluderades (Rosén, 2017). 

Resultat i denna studie var motstridiga och med vetskap om att bakterier och plack successivt 

ökar under vårdtiden i ventilator (Jones m.fl., 2011; Porto m.fl., 2016a; Saensom m.fl., 2016) 

kan studiernas varierande tidpunkt för resultatmätning ha påverkat detta. Andra förklaringar 
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till motstridiga resultat kunde inte urskiljas efter reflektion kring samstämmighet mellan 

studierna, utifrån GRADE (SBU, 2020), vilket kan minska tillförlitligheten. Studiernas 

mätningar skiljde sig även gällande bedömningsskalor samt provtagning av bakterier och 

eftersom syftet med studien var att sammanställa munvårdsåtgärders påverkan på munhälsan, 

redogjordes resultaten som positiv, utebliven eller negativ påverkan. Förekomst av ökad 

respektive minskad mängd bakterier, oavsett sort, redovisades som negativ respektive positiv 

påverkan på munhälsan hos patienterna, utan hänsyn till munnens normalflora. Dessa 

sammanslagningar innebär förenklingar av resultaten men möjliggjorde sammanställning.  

Utifrån GRADE (SBU, 2020) bedömdes sammanvägd överförbarhet reducerad av olika 

anledningar. Interventionerna implementerades på olika sätt, av olika personer och mänskliga 

faktorn kan spela stor roll vid användning av visuella bedömningsskalor, trots att flera studier 

redogjorde för skalornas reliabilitet och att personer utbildades. Begreppet munhälsa består av 

sammanslagna utfallsmått vilket kan försvåra att tillförlitliga slutsatser dras utifrån resultatet 

(Henricson, 2017). Samtidigt är reproducerbarheten stor genom transparens i sökstrategi och 

urvalsprocess, tydliga och efterföljda inklusions- och exklusionskriterier samt noggrann 

presentation av de inkluderade studierna och analysens tillvägagångssätt. 

Munvårdsåtgärder som resulterade i negativ påverkan och riskerade att leda till vård- och 

sjukdomslidande med utgångspunkt i Erikssons teori (2015) presenterades i denna studie som 

ökad mängd bakterier och plack samt negativt påverkad munslemhinna. Omvårdnadsteorin 

(Eriksson, 2015) var relevant att implementera genom att teorin understödde det faktum att 

endotrakealtuben innebär ett sjukdomslidande och risk för vårdlidande för patienten. 

Problemområdet lidande är specialistsjuksköterskans ansvarsområde att lindra (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2020) och motiverar att munvård är ett viktigt omvårdnadsområde.  

Det är däremot svårt att avgöra i vilken grad förbättrad munhälsa kan förväntas hos patienter 

som vårdas oralt intuberade. Med vetskapen om att munnens naturliga status blir påverkad av 

endotrakealtubens placering i munnen (Dennesen m.fl., 2003; Hof m.fl., 2014; Jones m.fl., 

2011; Seneviratne m.fl., 2011) kan opåverkad munhälsa snarare bedömas som minskad 

försämring än utebliven förbättring.  

Forskningsetiska överväganden efterföljdes vilket innebär att de inkluderade studiernas 

interventioner medfört obetydlig risk för deltagande personer. Studierna genomfördes i syfte 

att förbättra vårdsituationen för patienter och därför exkluderades studier som inte redogjorde 
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för korrekt etiskt tillvägagångssätt. 

 

Slutsats  

Munvårdsåtgärder påverkar munhälsa hos patienten som vårdas oralt intuberad med både 

positiv, utebliven och negativ påverkan. Resultatet tillför mer kunskap till 

omvårdnadsprofessionen och kan underlätta valet av munvårdsåtgärder för 

specialistsjuksköterskor. Specialistsjuksköterskan kan alltså förebygga och lindra patientens 

lidande genom bedömning av patientens munhälsa, följt av tillämpning av individanpassade 

munvårdsåtgärder, exempelvis mekanisk rengöring, munskölj och ompositionering av 

endotrakealtuben i samband med munvårdsutförandet. Eftersom munvårdsåtgärder även kan 

leda till negativ påverkan på munhälsa är det av stor vikt att specialistsjuksköterskan även 

utvärderar effekten av tillämpade munvårdsåtgärder. Resultatet ökar förståelsen för 

munvårdsåtgärders påverkan på munhälsa men är otillräckligt för att fylla kunskapsluckan. 

Därför är behovet av mer omfattande studier som undersöker munvårdsåtgärders påverkan på 

munhälsan med fokus på omvårdnad stort. 
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Bilaga 1: Inkluderade studier. 

Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Interventioner Urval & 

bortfall (B) 

Mätning Resultat Bias-

risk 

Atashi et. 

al, 2018, 

Iran 

The Effects of 

Aloe vera-

Peppermint 

(Veramin) 

Moisturizing Gel 

on Mouth Dryness 

and Oral Health 

among Patients 

Hospitalized in 

Intensive Care 

Units: A Triple-

Blind Randomized 

Placebo-Controlled 

Trial.  

Syftet var att 

analysera 

effekten av Aloe 

vera-Peppermint 

(Veramin) 

moisterising gel 

på muntorrhet & 

munhälsa hos 

patienter som 

vårdas på IVA 

Trippel-

blindad 

RCT 

Alla patienter fick: 

tandborstning med 

klorhexidin 0,12% & 

barntandborste var 12:e 

timme, fuktgel i hela 

munnen var 4:e timme, 

vaselin på läppar var 4:e 

timme. 

Interventionsgrupp: Aloe-

Vera gel.  

Kontrollgrupp: Placebo-

gel. 

Intervention: 

Aloe-Vera gel 

n=38, B n=2.  

Kontrollgrupp: 

Placebo-gel 

n=38, B n=2. 

Muntorrhet 

(Challacombescal

e). Munhälsa 

(Mucosal-plaque 

index, 

inflammation, 

rodnad & plack på 

slemhinna & 

tandkött) 

Minskad 

muntorrhet & bättre 

munhälsa i 

interventionsgruppe

n än placebo-

gruppen som hade 

oförändrad 

munhälsa & 

muntorrhet. 

Låg 

Berry, et al. 

2011, 

Australien 

Effects of three 

approaches to 

standardized oral 

hygiene to reduce 

bacterial 

colonization and 

ventilator 

associated 

pneumonia in 

mechanically 

ventilated patients: 

a randomised 

control trial.  

Syftet var att 

testa två 

munvårdsstrateg

ier på effekten 

av kolonisering 

av bakterier i 

form av 

tandplack med 

luftvägspatogen

er (primärt 

utfall) & 

incidencen av 

VAP (sekundärt 

utfall). 

RCT Alla grupper fick: 

tandborstning var 8:de 

timme. Tillägg av 

munskölj av resp. sort 

applicerades med spruta  

& avslutades med 

sugning. Grupp A: Sterilt 

vatten varannan timme. 

Grupp B: 

Sodiumbikarbonat 

varannan timme. Grupp 

C:Klorhexidin 0,2% var 

12:e timme & sterilt 

vatten varannan timme 

resterande tid. 

Grupp A Sterilt 

vatten n=43, B 

n=35.  

Grupp B 

Sodiumbikarbo

nat n=33, B 

n=43.  

Grupp C 

Klorhexidin 

0,2%. n=33, B 

n=38.  

Provtagning av 

bakteriemängd 

tandkött & 

slemhinnor 

(cfu/ml). 

Bakterietillväxt: 

ingen, samma, 

ökning, 

minskning. 

Skedde dag 4.  

Störst andel 

patienter ökad 

tillväxt av bakterier 

vid användning av 

Klorhexidin.  

Störst andel 

patienter oförändrad 

tillväxt i de andra 

två grupperna. 

Låg 

Berry, 

2013, 

Australien 

A comparison of 

Listerine® and 

sodium 

bicarbonate oral 

cleansing solutions 

Syftet var att 

testa 

effektiviteten av 

den 

grundläggande 

RCT Alla grupper fick: 

tandborstning med 

tandkräm var 8:de timme. 

Tillägg av munskölj av 

resp. sort applicerades 

Grupp A: 

Sterilt vatten 

n=138, B n=75.  

Grupp B: 

Sodiumbilkarb

Provtagning av 

bakteriemängd 

tandkött (ingen, 

samma, ökning, 

minskning & 

Störst andelen 

patienter  

oförändrad tillväxt i 

samtliga grupper. 

Låg 
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on dental plaque 

colonisation and 

incidence of 

ventilator 

associated 

pneumonia in 

mechanically 

ventilated patients: 

a randomised 

control trial.  

olj-munsköljen, 

Listerine® 

(Pfizer) & 

sodiumbikarbon

at 

i reduktion av 

plackskolonisati

on med 

luftvägsbakterie

r & senare 

utveckling av 

VAP. 

med spruta & avslutades 

med sugning. Grupp A: 

Sterilt vatten varannan 

timme. Grupp B: 

Sodiumbikarbonat 

varannan timme. Grupp 

C:Listerine var 12:e 

timme & sterilt vatten 

varannan timme 

resterande tid. 

onat n=133, B 

n=77. 

Grupp C: 

Listerine 127, 

B n=73.  

cfu/ml). Skedde 

dag 4. 

Darvishi, et 

al. 2013, 

Iran 

Comparison of the 

antibacterial 

effects of matrica 

& Persica™ and 

chlorhexidine 

gluconate 

mouthwashes in 

mechanically 

ventilated ICU 

patients: a double 

blind randomized 

clinical trial. 

Syftet var att 

bestämma & 

jämföra 

antibakteriella 

effekter av 

klorhexidin 

0,2%, ört 

munskölj från 

matrica 10%, 

PersicaTM 10% 

& normal 

natriumklorid 

hos 

intensivvårdspat

ienter. 

Dubbel-

blindad 

RCT 

Alla grupper fick: 

Nogrann svabbning i hela 

munnen med resp. 

munskölj följt av sugning 

en gång per dag. 

Interventionsgrupper: 1. 

Matrica 2. Persica 3. 

Klorhexidin 0,2% 4. NaCl 

0,9% 

Matrica 10% 

n=20.  

Persica 10% 

n=20.  

Klorhexidin 

0,2%, n=20.  

NaCl0,9% 

n=20.  

Bortall n=0. 

Provtagning av 

bakteriemängd 

saliv, svalg & 

halsmandlar. 

Skedde direkt en 

gång per dag, 

direkt efter 

munvård,  

Natriumklorid 0,9% 

mycket liten effekt 

mot reduceringen 

av bakterier. 

Signifikant 

reducering av 

bakterier i 

Klorhexidin 0,2% , 

Persica, Matrica. 

Låg  

Haghighi, 

et al. 2017, 

Iran 

The impact of oral 

care on oral health 

status and 

prevention of 

ventilator-

associated 

pneumonia in 

critically ill 

patients.  

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effekterna av 

munvård på 

munhälsa & 

incidencen av 

VAP på IVA-

patienter. 

RCT Interventionsgrupp: 

munvårdsprotokoll med 

rengöring barntandborste, 

sköljning NaCl 0,9% med 

efterföljande sugning, 

klorhexidin 0,2% 

applicerat med spruta med 

efterföljande sugning, fukt 

på läppar & mun med 

Vitamin A & D. 

Interventionsgrupp fick 

munvård olika ofta 

Interventionsgr

upp protokoll 

n=50, B n=12. 

Kontrollgrupp 

n= 50, B n=12. 

Visuell 

observationsskala 

av läppar, 

munslemhinnan, 

tandköttet & 

salivproduktionen 

med BOAS (Beck 

oral assessment 

scale). Visuell 

observationsskala 

av plackstatus 

Mindre plack & 

förbättrad status på 

munslemhinnan i 

interventionsgruppe

n & ökad mängd 

plack & försämrad 

status på 

munslemhinna i 

kontrollgruppen. 

Låg 
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beroende på munstatus 

(var 4:e - 12:e timme). 

Kontrollgrupp: 

tandborstning med 

tandkräm en gång per dag. 

Munskölj med 

klorhexidin 0,2% var 12:e 

timme. 

(mucosal-plaque 

score). 

Hampson, 

et al. 2018, 

Australien 

Impact of the 

introduction of an 

endotracheal tube 

attachment device 

on the incidence 

and severity of oral 

pressure injuries in 

the intensive care 

unit: a 

retrospective 

observational study 

Studien syftade 

till att 

undersöka 

effekterna av 

införandet av 

AnchorFast™-

enhet mot 

förekomsten av 

orala 

tryckskalor hos 

mekaniskt 

ventilerade 

patienter.  

Retrospektiv 

observations

studie 

Interventionsgrupp:Ancho

rfast med omplacering av 

endotrakealtuben 

varannan timme. 

Kontrollgrupp: Tejp med 

byte & omplacering av 

tuben var 6:e timme eller 

vb. (enligt riktlinjer). 

Interventionsgr

upp n=596. 

Kontrollgrupp 

n=1412 

Incidens & 

lokalisation av 

trycksår i 

munnen. 

Journalgranskning

. 

Interventionsgruppe

n med AnchorFast 

utvecklade fler 

trycksår än 

kontrollgruppen 

som fick sedvanlig 

tejp. De flesta 

trycksår i 

interventionsgruppe

n med AnchorFast 

sågs på läpparna, i 

tejp-gruppen sågs 

fler i mungipan. 

Måttlig 

Hsu, et al. 

2011, 

Taiwan 

The effects of 

different oral care 

protocols on 

mucosal change in 

orally intubated 

patients from an 

intensive care unit 

Syftet med 

studien var att 

jämföra tre olika 

munvårdsprotok

oll hos oralt 

intuberade 

patienter med 

hypotes 1: 

munslemhinnan 

blir mindre 

försämrad efter 

munvårdsåtgärd

er med grönt te 

eller kokande 

vatten. 2: 

Förbättring av 

munslemhinnan

s status under 

Kvasiexperi

mentell 

Alla grupper fick: Rutin-

munvård med 

tandborstning med barn-

tandborste & tandkräm en 

gång om dagen. 

Interventionsprotokollen: 

grönt te respektive kokt 

vatten var 4:e timme. 

Kontrollprotokoll: rutin-

munvård. 

Grönt te n=29.  

Kokt vatten 

n=25.  

Kontroll n=27.  

Total B n=19. 

Visuell 

observationsskala 

av 

munslemhinnan & 

plack (modifierad 

oral mucosa 

assessment scale, 

Hoo & Kao 

1990). 

Kokt vatten bäst 

total effekt på 

munslemhinnan. 

Grönt te-gruppen 

förbättrade saliv & 

minskade mängd 

plack än 

kontrollgruppen. 

Grönt-te-gruppen 

försämrade 

munslemhinnans 

färg jämfört med 

kontrollgruppen 

som hade en 

oförändrad färg på 

munslemhinnan. 

Måttlig 
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observationstide

n. 

Jang & 

Shin, 2016, 

Korea 

Effects of 

combination oral 

care on oral health, 

dry mouth and 

salivary pH of 

intubated patients: 

A randomized 

controlled trial. 

Syftet var att 

utvärdera 

effekterna av 

kombinerad 

vård på 

munhälsans 

status 

RCT Interventionsprotokoll: 

ompositionering av 

endotrakealtuben, 

tandborstning, sugning, 

klorhexidin 0,1% med 

munsvabb 2 g/dag, 

intermittent munsvabb 

med vatten varannan 

timme. Standarsprotokoll: 

kompresser & NaCl 2 

gånger per dag. 

Interventionspr

otokoll: n= 18, 

B n=5. 

Standardprotok

oll: n=17, B 

n=4. 

Munslemhinna 

läppar, 

munslemhinnan, 

tandköttet & 

salivproduktionen 

med (Beck oral 

assessment scale) 

+ mängd 

(millimeter) & pH 

av salivet. 

Interventionsgruppe

n hade bättre status 

på alla 

mätområden: total 

BOAS, muntorrhet 

& saliv-pH. 

Kontrollgruppen 

försämrades på alla 

tre mätområden. 

Måttlig 

Klarin, et 

al. 2018, 

Sverige 

Can probiotics be 

an alternative to 

chlorhexidine for 

oral care in the 

mechanically 

ventilated patient? 

A multicentre, 

prospective, 

randomised 

controlled open 

trial.  

Syftet var att 

bekräfta att 

klorhexedin & 

Probiotika 

(Lp299) är 

likvärdiga med 

avseende på 

bakterietillväxt i 

svalg. 

RCT Alla grupper fick: 

tandborstning & resp. 

munskölj var 12:e timme. 

Interventionsgrupp: 

Rengöring med kolsyrat 

vatten på kompress, 

probiotika applicerat med 

kompresser. 

Kontrollgrupp: Rengöring 

med Klorhexidin 0,1% på 

munsvabb. 

Interventionsgr

upp: Probiotika 

n=69, B n=5. 

Kontrollgrupp: 

Klorhexidin 

0,1% n=68, B 

n=8. 

Provtagning av 

bakteriemängd i 

svalg. Skedde dag 

2, 3, 5, 7, 10, 14 

& 21. 

Störst andel 

patienter i båda 

grupperna hade 

ingen ny tillväxt av 

bakterier. 

Låg 

Landsperge

r, et al. 

2019, USA 

The effect of 

adhesive tape 

versus 

endotracheal tube 

fastener in 

critically ill adults: 

the endotracheal 

tube securement 

(ETTS) 

randomized 

controlled trial. 

Syftet var att 

utvärdera 

säkerheten & 

effekten av 

säkringstekniker 

av 

endotrakealtube

n där effekten 

av tejp & 

endotrakealtubf

äste jämfördes 

gällande 

komplikationer 

som läppsår. 

RCT Alla grupper fick: 

sedvanlig munvård var 

12:e timme samt fukt i 

munnen varannan timme. 

Interventionsgrupp: 

AnchorFast. 

Kontrollgrupp: tejpning. 

Interventionsgr

upp: n=250, B 

n=97. 

Kontrollgrupp: 

n=250, B 

n=105. 

Incidens av 

trycksår i 

munnen. 

Interventionsgruppe

n med AnchorFast 

utvecklade färre 

trycksår än 

kontrollgruppen 

som fick sedvanlig 

tejp. 

Måttlig  
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Marino, et 

al., 2016, 

England 

Comparison of 

foam swabs and 

toothbrushes as 

oral hygiene 

interventions in 

mechanically 

ventilated patients: 

a randomised split 

mouth study.  

Syftet var att 

jämföra effekten 

av munsvabbar 

& tandborstar 

vid anlägsnande 

av tandplack 

hos mekaniskt 

ventilerade 

patienter. 

Singel-

blindad 

RCT 

Alla grupper fick: 

munvård i 1 minut med 

sterilt vatten var 12:e 

timme tandborstning i ena 

munhalvan & munsvabbar 

i andra munhalvan. 

Tandborste i 

ena munhalvan 

& munsvabbar 

i andra 

munhalvan 

n=21, B n=0. 

Visuell 

observationsskala 

av 

munslemhinnan 

(Gingivalindex). 

Visuell 

observationsskala 

av 

munslemhinnan 

(Plackindex). 

Skedde dagligen 

dag 1-7. 

Likvärdig effekt på 

både plack- & 

gingival-index av 

både tandborste & 

munsvabbar. 

Låg 

Muramatsu, 

et al., 2018, 

Japan 

Comparison of 

wiping and rinsing 

techniques after 

oral care 

procedures in 

critically ill 

patients during 

endotracheal 

intubation and 

after extubation: A 

prospective cross-

over trial  

Syftet var att 

testa mängden 

orala bakterier 

under 

endotrakelal 

intubering & 

efter 

extubatuinen & 

förändringar i 

bakteriemängde

n under 

munvårdsproced

urer.  

Prospektiv 

cross-

overstudie 

Båda grupper fick: 

munvård som 

genomfördes var 8:e 

timme följt av rengöring 

med kompress eller 

sköljning. 

Kompress 

n=35, B n=0. 

Sköljning 

n=21, B n=14. 

Provtagning av 

bakteriemängd 

tungan (cfu/ml).   

Både torkning & 

sköljning av 

munnen var 

likvärdigt effektiva 

för att avlägsna 

bakterier. 

Måttlig 

Needleman, 

et al., 2011, 

England 

Randomized 

controlled trial of 

toothbrushing to 

reduce ventilator-

associated 

pneumonia 

pathogens and 

dental plaque in a 

critical care unit 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av en 

tandborste på en 

potentiell 

riskfaktor av 

VAP, 

kolonisering av 

tandplack av 

VAP-

associerade 

patogener & 

utvärdera 

effekten av 

RCT Båda grupper fick: 

munvård 2 min med 

klorhexidin,var 6:e 

timme. 

Interventionsgrupp: 

eltandborste. 

Kontrollgrupp: 

munsvabbar . 

Eltandborste 

n=23. 

Munsvabbar 

n=18. Totalt B 

n=5. 

Visuell 

observationsskala 

av plack 

(modifierad 

Quigley & Hein-

skala). 

Provtagning av 

bakteriemängd. 

Skedde dagligen 

dag 1-5.  

Både munsvabbar 

& eltandborste 

minskade plack 

men eltandborste 

var mer effektivt än 

munsvabbar. 

Måttlig 
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tandborstning 

med kraft vid 

tandplackbortta

gning.  

Prendergas

t, et al., 

2012, 

Sverige 

Effects of a 

standard versus 

comprehensive 

oral care protocol 

among intubated 

neuroscience ICU 

patients: results of 

a randomized 

controlled trial.  

Syftet var att 

jämföra 

förändringar i 

munhälsa under 

intubering & 

genom de första 

48 timmarna 

efter extubation 

bland 

neurovetenskapl

ig IVA-patienter 

registrerade i en 

standard eller en 

omfattande 

protokoll för 

munvård. 

Singel-

blindad 

RCT 

Alla grupper fick 

munvård 2 gånger om 

dagen. 

Interventionsprotokoll: 

eltandborste, tandkräm, 

tungskrapa & fuktgel. 

Standardprotokoll: 

tandborstning med 

tandkräm & sköljning 

med NaCl 0,9%. 

Interventionspr

otokoll: n=25. 

Kontrollprotok

oll: n=31. 

Totalt B n=0. 

Visuell 

observationsskala 

av svalg, läppar, 

tunga, saliv, 

munslemhinna & 

tandkött (OAG, 

oral assessment 

guide). 

Succesiv 

försämring av 

munslemhinna i 

båda grupperna 

men sämre i 

kontrollprotokollet 

än 

interventionsprotok

ollet. 

Låg 

Rezaei, et 

al., 2016, 

Iran 

Comparison the 

efficacy of herbal 

mouthwash with 

chlorhexidine on 

gingival index of 

intubated patients 

in Intensive Care 

Unit. 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av 

naturlig ört-

munskölj 

innehållande 

Salvadora 

persica ethanol 

extract & Aloe 

vera gel jämfört 

med klorhexidin 

på 

tandköttsindex 

(GI) på 

intuberade 

patienter som 

vårdas på IVA. 

Dubbel-

blindad 

RCT 

Alla grupper fick: 

tandborstning med 

respektive munskölj 

applicerad med spruta 

både före & efter 

tandborstning, skölj & 

sugning var 2-3:de timme. 

Interventionsgrupper: 1. 

Aloe Vera-S Persica 2. 

Klorhexidin 0,2%. 

1. Aloe Vera-S 

Persica n=38. 

2. Klorhexidin 

0,2% n=38. 

Totalt B n=0. 

Visuell 

observationsskala 

av tandkött (GI, 

Modifierad 

gingivitis index). 

Båda munsköljerna 

gav förbättrat status 

av tandköttet, men 

bättre i gruppen 

som erhöll Aloe 

Vera-Persica än 

Klorhexidin 0,2%. 

Måttlig 
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Safarabadi, 

et al., 2017, 

Iran 

Comparing the 

effect of echinacea 

and chlorhexidine 

mouthwash on the 

microbial flora of 

intubated patients 

admitted to the 

intensive care unit 

Syftet var att 

jämföra 

effekterna av 

två 

munsköljslösnin

gar (echinacea 

& klorhexidin) 

på den orala 

mikrobiella 

floran hos 

patienter på 

sjukhus inom 

intensivvården. 

Dubbel-

blindad 

RCT 

Alla grupper fick: samma 

munvård med NaCl-

sköljning samt sugning 

var 2-3:de timme följt av 

15 ml av respektive 

munskölj var 12:e timme. 

Intervention: Echinacea 

0,01%. Kontroll: 

Klorhexidin 0,2% 

Interventionsgr

upp: Echinacea 

0,01% n=35. 

Kontrollgrupp: 

Klorhexidin 

0,2% n=35. 

Totalt B n=0. 

Provtagning av 

bakteriemängd 

svalg (cfu/ml). 

Skedde efter 4 

dagar. 

Båda munskölj 

minskade mängden 

bakterier i munnen. 

Echinacea 0,01% 

gav en större 

reduktion än 

klorhexidin 0,2%. 

Måttlig 

Tsuda, et 

al., 2020, 

Japan 

Topica povidone 

iodine inhibits 

bacterial growth in 

the oral cavity of 

patients on 

mechanical 

ventilation: a 

randomized 

controlled study.  

Syftet var att 

undersöka om 

topisk 

povidonjod 

hämmar 

bakterietillväxt 

& stör balansen 

av den orala 

mikrobioten.  

RCT Alla grupper fick: 

torkning med Väteperoxid 

3%, sköljning med vatten, 

sugning 1 gång per dag. 

Interventionsgrupp: 

jodlösning 10% applicerat 

med en spruta sedan 

sugning. 

Interventionsgr

upp: jod efter 

protokoll n=10. 

Kontroll: 

protokoll n=4. 

Totalt B n= 9. 

Provtagning av 

bakteriemängd i 

svalg (cfu/ml). 

Initial sänkning av 

bakterier i båda 

grupperna men 

successiv återväxt 

av bakterier som 

gick snabbare i 

kontrollgruppen. 

Måttlig 

Tuon, et al., 

2017, 

Brasilien 

Prospective, 

randomised, 

controlled study 

evaluating early 

modification of 

oral microbiota 

following 

admission to the 

intensive care unit 

and oral hygiene 

with chlorhexidine  

Syftet med 

denna studie var 

att utvärdera 

förekomsten av 

patogena 

bakterier 

associerade med 

VAP & 

täckningen av 

tandplack i 

munhålan hos 

patienter som 

administreras 

klorhexedin 

RCT Alla patienter fick: 

borstning med respektive 

munskölj i hela munnen 

var 12:e timme. 

Interventionsgruppen: 

Klorhexidin 2,0%. 

Kontrollgrupp: NaCl 

0,9% 

Interventionsgr

upp: 

Klorhexidin 

2,0% n= 8. 

Kontroll: 

Natriumklorid 

n= 8. Totalt B 

n=0. 

Provtagning av 

bakteriemängd 

slemhinna & 

tänder (cfu/ml). 

Skedde efter 10 

dagar.  

Ökad 

bakterietillväxt i 

båda grupperna.  

Måttlig 

Zand, et al., 

2017, Iran 

The effects of oral 

rinse with 0.2% 

and 2% 

Syftet var att 

jämföra 

effekterna av 

RCT Alla grupper fick: 

tandborstning eller 

svabbning (om tandlös) 

1. Klorhexidin 

0,2% n=57. 

Klorhexidin 

Provtagning av 

bakteriemängd 

oropharynx 

Effekt i båda 

grupperna. 

Klorhexidin 2,0% 

Låg 
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chlorhexidine on 

oropharyngeal 

colonization and 

ventilator 

associated 

pneumonia in 

adults' intensive 

care units.  

två olika 

koncentrationer 

av 

klorhexidin & 

minska 

orofaryngeal 

kolonisering & 

incidensen av 

VAP.  

med NaCl var 12:e timme. 

Respektive munskölj 

applicerades med en 

munsvabb. 

Interventionsgrupper: 1. 

Klorhexidin 0,2%, 2. 

Klorhexidin 2,0% 

2,0% n=57. 

Totalt B n=0. 

(frekvens). 

Visuell 

observationsskala 

(BOAS).    

bättre effekt mot 

bakterier än 

klorhexidin 0,2%. 

Förbättrad 

munslemhinna i 

båda grupperna.  

Özden, et 

al., 2014, 

Turkiet 

Effects of oral care 

solutions on 

mucous membrane 

integrity and 

bacterial 

colonization 

Syftet var att 

undersöka 

påverkan av tre 

olika 

munvårdslösnin

gar på 

munslemhinnan

s 

integritet hos 

kritiskt sjuka 

patienter 

RCT Alla patienter fick: 

munvård med respektive 

munskölj 3 gånger om 

dagen. 1. 

Sodiumbikarbonat. 2. 

Klorhexidin. 3. NaCl. 

1. 

Sodiumbikarbo

nat 5% n=20. 2. 

Klorhexidine 

0,2% n=20. 3. 

NaCl 0,9% n= 

20. Totalt B 

n=0. 

Visuell 

observationsskala 

av munslemhinna: 

läppar, slemhinna, 

tunga, tänder & 

saliv (Eilers).  

Försämrad status på 

munslemhinnan i 

alla tre grupper. 

Måttlig 
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Bilaga 2: Sökning PubMed 

Block  Synonymer  Resultat  

1 IVA  critical care[MeSH] OR Critical care OR critical illness[MeSH] OR Critical illness OR ICU OR intensive care nursing[Title/Abstract] 

OR Intensive care units[MeSH] OR Intensive care units[Title/Abstract] OR Intensive care unit[Title/Abstract] OR Nursing 

care[Title/Abstract] critical care[MeSH] OR Critical care[Title/Abstract] OR critical illness[MeSH] OR Critical illness[Title/Abstract] 

OR ICU[Title/Abstract] OR intensive care nursing[Title/Abstract] OR Intensive care units[MeSH] OR Intensive care units[Title/Abstract] 

OR Intensive care unit[Title/Abstract] OR Nursing care[Title/Abstract] 

466,802 

2 Intuberad airway extubation[MeSH] OR Airway Extubation[Title/Abstract] OR Assisted ventilation OR respiration, artificial[MeSH] OR Artificial 

ventilation OR Respiration, Artificial OR Endotracheal intubation OR Endotracheal tube OR mechanical ventilation OR Mechanically 

ventilated patients OR intubation, intratracheal[MeSH] OR Intubation, Intratracheal OR intubated 

197,716 

3 Munhälsa  Xerostomia[MeSH] OR Xerostomia[Title/Abstract] OR Pneumonia, ventilator-associated[MeSH] OR Pneumonia, ventilator-

associated[Title/Abstract] OR Ventilator associated[Title/Abstract] OR Treatment outcome[MeSH] OR Treatment 

outcome[Title/Abstract] OR Bacteria[MeSH] OR Bacteria[Title/Abstract] OR Bacterial infection[Title/Abstract] OR Bacterial 

load[MeSH] OR Bacterial load[Title/Abstract] OR Biomechanical phenomena[Title/Abstract] OR Respiratory infection[Title/Abstract] 

OR Respiratory tract diseases[Title/Abstract] OR Risk factors[MeSH] OR Risk factors[Title/Abstract] OR Colony count, 

microbial[MeSH] OR Colony count, microbial[Title/Abstract] OR Pressure ulcer[MeSH] OR Pressure ulcer[Title/Abstract] OR 

Oropharynx[MeSH] OR Oropharynx[Title/Abstract] OR Oropharyngeal[Title/Abstract] OR Dental plaque[MeSH] OR Dental 

plaque[Title/Abstract] OR plaque scores[Title/Abstract] OR plaque index[Title/Abstract] OR gingival index[Title/Abstract] OR Oral 

Health[MeSH] OR Oral Health OR Oral contaminants[Title/Abstract] OR Mucous Membrane[MeSH] OR Mucous 

Membrane[Title/Abstract] OR Oral bacteria[Title/Abstract] OR Microbiota[Title/Abstract] OR Mouth diseases[MeSH] OR Mouth 

diseases[Title/Abstract] OR Mouth Mucosa[MeSH] OR Mouth Mucosa[Title/Abstract] OR oral infection[Title/Abstract] OR Medical 

device related[Title/Abstract] OR Lip ulcer[Title/Abstract] OR Periodontal disease[Title/Abstract] OR Lactobacillus[Title/Abstract] OR 

Probiotics[MeSH] OR Probiotics[Title/Abstract] OR mouth dryness 

4,254,547 

4 Munvård Aloe Vera[Title/Abstract] OR Water[MeSH] OR Water[Title/Abstract] OR Anti-infective agents, local[MeSH] OR Anti-infective agents, 

local[Title/Abstract] OR Tube fastener[Title/Abstract] OR Saliva[MeSH] OR Saliva[Title/Abstract] OR Sodium Bicarbonate[MeSH] OR 

Sodium Bicarbonate[Title/Abstract] OR Sodium Chloride[MeSH] OR Sodium Chloride[Title/Abstract] OR Toothbrushing[MeSH] OR 

Toothbrushing[Title/Abstract] OR Toothpastes[MeSH] OR Toothpastes[Title/Abstract] OR Chlorhexidine[MeSH] OR 

Chlorhexidine[Title/Abstract] OR Cotton ball wiping[Title/Abstract] OR foam swabs[Title/Abstract] OR repositioning endotracheal 

tubes[Title/Abstract] OR endotracheal tube fixator[Title/Abstract] OR Echinacea[Title/Abstract] OR Oral rinse[Title/Abstract] OR 

Oropharyngeal cleaning[Title/Abstract] OR Oral care solutions[Title/Abstract] OR moisturizing gel[Title/Abstract] OR oral 

care[Title/Abstract] OR Mouthwashes[MeSH] OR Mouthwashes[Title/Abstract] OR Mouth wash[Title/Abstract] OR 

Mouthwash[Title/Abstract] OR Chlorhexidine[MeSH] OR Chlorhexidine [Title/Abstract] OR Dental plaque index[MeSH] OR Dental 

plaque index[Title/Abstract] OR Periodontal index[MeSH] OR Periodontal index[Title/Abstract] OR Chlorhexidine 

gluconate[Title/Abstract] OR Mouth diagnostic[Title/Abstract] OR Oral hygiene[MeSH] OR Oral hygiene[Title/Abstract] OR Oral 

hygiene care[Title/Abstract] OR Dental care[Title/Abstract] OR Oral care[Title/Abstract] OR Mouth care[Title/Abstract] OR oral care 

protocol OR oral assessment 

1,242,859 

 1 AND 2 AND 3 AND 4 792 
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2011-2021  516 

 

Bilaga 3: Sökning Cinahl  

Block  Synonymer  Resultat 

1 IVA “Critical care” (All text) OR ICU (All text) OR “Intensive care unit*” (All text) 242,456 

2 Intuberad “Artificial Respirat*” (all text) OR “Mechanical* ventilat*” (all text) OR “Endotracheal tube” (all text) OR “Intubat* 

patient*” (all text) OR Intubat* (all text) OR “Oral* intubat*” (All text) 

45,348 

3 Munhälsa  “Oral* health” (All text) OR “Oral* hygiene” (All text) OR “Mucous* membrane” (All text) OR “Oral Mucosa” (All text 

OR “Mouth injur*” (All text) OR Plaque (All tex) OR “Pressure Ulcer” (All text) OR “Lip ulcer*” (All tex) OR Gingiv* 

(All text) OR “Pressure injur*” (All text)  

82,738 

4 Munvård  “Oral* care” (All text) OR “Mouth care” (All text) OR “Ventilator-associated prevention*” (All text) OR Mouthwash* (All 

text) OR Toothbrush* (All text) OR Protocol* (All text) OR “Tube fastener*” (all text) OR “Tube attachment*” (All text) 

OR “Reposition*” (All text)  

148,531 

1 AND 2 AND 3 AND 4  220 

2011-2021  157 
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Bilaga 4: Granskningsmallar (SBU, 2020). 

Tre olika mallar från SBU, anpassade för olika studiedesign, användes för granskningar av 

studierna. Dessa mallar hittas via länkarna nedan: 

Bedömning av randomiserade studier (effekt av att tilldelas en intervention (ITT)) (sbu.se) 

Bedömning av randomiserade studier (effekt av att fullfölja en intervention (per protokoll)) 

(sbu.se) 

Bedömning av icke-randomiserade studier (effekt av att tilldelas en intervention (ITT)) 

(sbu.se) 

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/bedomning_randomiserade_studier_tilldelas.pdf
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/bedomning_randomiserade_studier_fullfolja.pdf
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/bedomning_randomiserade_studier_fullfolja.pdf
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/bedomning_icke_randomiserade_studier_tilldelas.pdf
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/bedomning_icke_randomiserade_studier_tilldelas.pdf

