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SAMMANFATTNING  

Syftet med interventionsstudien var att undersöka om ROAG (revised oral assessment guide) 

munbedömningsinstrument förbättrade sjuksköterskor bedömning av cancerpatienters 

munhälsa på en palliativ vårdenhet.  

Metoden hade en kvasiexperimentell design med en journalgranskning före och efter en 

intervention. Interventionen bestod av en kortare utbildning av munhälsa samt införandet av 

ROAG munbedömningsinstrumentet. 

Resultatet visade att både bedömningar och åtgärder av munhälsan har ökat statistiskt 

signifikant jämfört med före interventionen på den palliativa vårdenheten, resultatet visar 

också att det inte alltid finns rätt koppling mellan symtom och åtgärd. 

Slutsats ROAG munbedömningsinstrument är ett bra verktyg för sjuksköterskor att använda 

för att bedöma munhälsan på en palliativ vårdenhet, men det räcker inte bara med ROAG 

munbedömningsinstrument utan det behövs kontinuerlig utbildning för att förbättra 

bedömningar och åtgärder . 

 

Nyckelord: Munhälsa, cancervård, palliativ vård, ROAG - formuläret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The purpose of the intervention study was to investigate whether ROAG (Revised oral 

assessment guide) improved nurses’ estimation of cancer patients’ oral health at a palliative 

care unit.  

The method was of a quantitative design with a quasi-experimental survey. Medical records 

were studied before and after an intervention, which consisted of a brief lecture on oral health 

and an introduction of ROAG. 

The results show significant increase in both assessment and measure of oral health after the 

intervention at the palliative care unit compared to before the intervention. The result also 

shows that the link between symptom and action does not always correspond to each other. 

 

In conclusion, ROAG oral assessment is a great instrument for nurses to evaluate oral health 

at a palliative care unit, although it is not enough. Continuous education is required to 

improve evaluation and intervention. 

 

Keywords: Oral health, oncology nursing, palliative care, oral health assessment 
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1 INLEDNING 

1.1 Cancer och munhälsa 

År 2007 diagnostiserades cirka 50 000 nya fall av cancer i Sverige och av dem har cirka 55 -

60 % en överlevnad på 10 år. Idag går forskningen framåt och det finns både bra diagnostik 

och screening av cancer samt behandlingsmetoderna blir bättre (Cancerfonden, 2009). Flera 

behandlingar finns att ge både i kurativt och palliativt syfte och samarbetet mellan flera 

enheter sker för att patienten ska få bästa möjliga vård (Glimelius, 2005; Strang, 2008).  

 

Hälso– och sjukvårdslagen (1982:763) ligger till grund för de nationella riktlinjer som 

utformas och de ska vara ett stöd vid prioriteringar samt ge vägledning om vilka behandlingar 

och metoder som olika verksamheter inom vård och omsorg bör satsa resurser på (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2011; Socialstyrelsen, 2013). Ett exempel är regionalt 

vårdprogram (2007) för munvård som även beskriver vem som ska göra vad i vårdkedjan. 

Målet är god munhälsa för att öka patientens välbefinnande. Syftet är att minska oral ohälsa 

för patienter som har en onkologisk eller hematologisk sjukdom och som får strål- eller 

cytostatikabehandlingar och som ofta drabbas av i biverkningar i munnen. God munhälsa 

upprätthålls genom att förebygga, minska och åtgärda komplikationer som smärta och obehag 

för patienten (Onkologiskt centrum, Stockholm- Gotland, 2007) 

 

1.2 Biverkningar 

Många patienter med cancer får cytostatikabehandling som ger biverkningar i munslemhinnan 

vilket leder till muntorrhet (Andersson, Persson, Hallberg & Renvert, 1999; Hansson, 

Henriksson & Peterson, 2008; Friedrichsen & Petersson, 2005), cirka 30-60% av de patienter 

som får cytostatikabehandling drabbas av muntorrhet (Hansson et al., 2008). Flera patienters 

upplevelse av inflammation i munslemhinnan, mukosit, efter cytostatikabehandling leder både 

till fysiskt och psykiskt lidande (Barbasi, Cameron, Questes, Olver & Evans, 2002). De flesta 

av de patienter som får cytostatikabehandlingar upplever smärta från munnen, vilket bidrar till 

svårigheter att sova, ökad trötthet samt ångestproblematik (Brown, Mc Guire, Peterson, Beck, 

Dudley & Mooney, 2009). Även strålning mot huvud- och halsregionen ger biverkningar som 

smärtor, muntorrhet och mukosit vilket leder till svårigheter att svälja (Epstein, Robertson, 

Emerton, Phillips & Stevenson-Moore,2001; Mercke & Wennerberg, 2008; Onkologiskt 

centrum, Stockholm- Gotland, 2007; Rose - Ped, Bellm, Epstein, Trotti, Gwede & Fuchs, 

2002). I två olika studier (Epstein et al. 2001; Rose - Ped et al.2002) upplevde flertalet av 
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patienterna som fick strålning mot huvud och halsregionen smärta i mun och ansikte, 

muntorrhet samt smakförändringar. De fick minskad aptit vilket ledde till minskat 

näringsintag och resulterade i uttorkning och viktminskning. Dessutom upplevde patienterna 

sömnproblem, svårigheter att prata och depressioner vilket påverkade deras livskvalitet 

negativt.  

 

Nittionio patienter med cancer som var i senare palliativt skede tillfrågades om symtom från 

munnen. De symtom som skattades högst var muntorrhet 78 %, smakförändringar 68 %, 

smärta 67 %, svårt att äta 56 % och detta gav upphov till ångest och minskat välbefinnande. 

Vissa symtom var biverkningar av behandlingar men några berodde på sjukdomsprogress. Av 

de patienterna som fick behandling för cancer hade endast 22 % fått information om 

biverkningar, 38 % hade fått information om vilka åtgärder som skulle vidtas vid muntorrhet. 

Cirka en tredjedel visste vikten av god munhygien men flertalet var mycket nöjda med den 

information de fått (Willberg, Hjermstad, Ottesen & Herlofson, 2012).  

 

I en studie där patienterna med en avancerad cancersjukdom använde läkemedel som opiater 

och diuretika hade nästan alla biverkningar med muntorrhet. Samband fanns mellan 

muntorrhet och obehag i munnen, smakförändringar, svårigheter att svälja, tugga och prata 

(Davies, Broadley & Beighton, 2001). Sjuksköterskors kunskap och förståelse för de problem 

och det lidande som patienter med muntorrhet drabbas av är dåligt, och det anses inte så 

viktigt och prioriteras lågt (Folke, Fridlund, & Paulsson, 2009a).  

 

1.3 Utbildning 

I Öhrn, Wahlin & Sjödéns (2000) studie ansåg alla sjuksköterskor att munhygienen var viktigt 

för patient. Några kände sig emellertid obekväma med att prata munhygien med patienterna 

och hälften upplevde att de kränkte patientens integritet om de valde att undersöka munnen. I 

ytterligare en studie där Öhrn och Sjödén (2003) undersökte patienternas upplevelse var det 

endast en person som inte ville bli undersökt. Två tredjedelar av patienterna tyckte att det var 

bra att bli undersökt. 

 

Endast några få sjuksköterskor uppgav att de fått utbildning i munhälsa i sin 

sjuksköterskeutbildning (Öhrn, Wahlin & Sjödén, 2000). Vilket skiljde sig från den studie 

från Irland som Southern (2007) genomförde där allmänsjuksköterskor och sjuksköterskor 

med vidareutbildning inom onkologi studerades. Av alla sjuksköterskor hade 45 % av 
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sjuksköterskorna fått utbildning om munhälsa och 62,9 % av de sjuksköterskor som hade 

vidareutbildning inom cancervård. De sjuksköterskor som hade vidareutbildning visade sig 

också ha bäst kunskap om munhälsa men nästan alla ansåg att var behov av mer undervisning 

i ämnet. Wårdh, Paulsson och Fridlund (2008) undersökte om sjuksköterskor och 

undersköterskor med hjälp av utbildning och mer kunskap förbättrade munhälsan för patienter 

med cancer. De fick utbildning i munhälsa samt att de fick lära sig att använda ROAG 

formuläret (revised oral assessment guide). Resultatet visade att de fick bättre förståelse för 

problem med munhälsan. Även Potting, Mank, Blijlevens, Donnelly och van Achterberg, 

(2008) undersökte om utbildningen av sjuksköterskor resulterade i förbättringar av munhälsan 

för patienter med cancer. Sjuksköterskorna visade bättre kunskaper efter utbildning vilket 

gjorde att de i tidigare skede kunde identifiera skillnader i munnen för att upptäcka mukosit.  

 

1.4 Munbedömning 

Ett mätinstrument OAG (oral assessment guide) som är utformat av Eilers, Berger & Petersen 

(1988) har granskats under svenska förhållanden. I en pilotstudie undersöktes patienternas 

munstatus med hjälp av munbedömningsformuläret. OAG bedömningarna utfördes av en 

sjuksköterska samt en tandhygienist för att jämföra resultaten. Resultatet visade framför allt 

att förändringar i munslemhinnan upptäcktes tidigare. Tillförlitligheten av OAG bedömdes 

vara god men några mindre ändringar gjordes för bättre följsamhet till instrumentet 

(Andersson, Persson, Rham- Hallberg & Renvert, 1999). De ändringarna som gjordes 

utvecklades till ROAG (revised oral assessment guide) och testades i två studier från Sverige. 

Tillförlitligheten och användbarheten av ROAG som mätinstrument var bra för att identifiera 

och minska de munvårdsproblem som påträffats (Andersson, Hallberg & Renvert, 2002; 

Andersson, Hallberg, Lorefält, Unosson & Renvert, 2004). I den första studien (Andersson et 

al., 2002) bedömdes munhälsan med ROAG både när patienten skrevs in och när patienten 

skrevs ut från avdelningen. Utifrån bedömningarna utfördes lämpliga åtgärder. Det visade sig 

att de munproblem som funnits när patienterna skrevs in på avdelningen minskade med 35 % 

tills att patienterna skrevs ut . I den andra studien (Andersson et al., 2004) där ROAG 

användes för att identifiera munhälsoproblem visade det sig att ca 70 % av patienterna på tre 

geriatriska vårdavdelningar hade problem med munhälsan. Det fanns inga skillnader i resultat 

vid jämförelsen mellan de olika rehabiliteringsavdelningarna vilket påvisade tillförlitlighet av 

instrumentet. Paulsson, Andersson, Wårdh och Öhrn (2008) jämförde patienter som skattade 

sin munhälsa via ett frågeformulär med sjuksköterskor som skattade patienters symtom med 
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ett bedömningsformulär. Även här visade sig ROAG vara ett tillförlitligt instrument för 

sjuksköterskor att använda sig av för att bedöma och identifiera problem med munhälsan. 

Flera studier har visat att ROAG är ett validerat och tillförlitligt munbedömningsinstrument 

som kan stödja sjuksköterskor att bedöma munhälsan hos patienter (Andersson et al., 1999; 

Andersson et al., 2002; Andersson et al., 2004; Paulsson et al., 2008; Wårdh et al., 2008).  

Studier har dock visat att endast några få använder sig av ett munbedömningsinstrument 

(Öhrn, Wahlin & Sjödén , 2000). I Vårdhandboken (2012) finns de kvalitetssäkra 

metodanvisningar och arbetsmetoder för vårdpersonal som utgår ifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet och ROAG finns där som ett rekommenderat munbedömningsinstrument 

vid bedömning av munhälsan. ROAG munbedömningsinstrument står även nämnt som ett 

rekommenderat munvårdsbedömningsinstrument vid bedömning av munhälsan i Nationella 

vårdprogrammet för palliativ vård, 2012-2014 samt Vårdprogram för munvård av 

cancerpatienter, 2007. 

 

1.5 Palliativ vård  

Palliativ vård har sedan dess början framför allt använts inom cancersjukvården och de flesta 

patienterna som vårdas på en palliativ enhet i Sverige har en cancerdiagnos (Strang, 2005b). I 

den palliativa fasen vid en cancersjukdom pratas det ofta om ett tidigt och sent skede där den 

senare delen inbegriper i livets slutskede (Glimelius, 2005).  

  

Världshälsoorganisationens (WHO, 2013) definition av palliativ vård belyser bland annat ett 

förhållningssätt som ska förbättra livskvalitet för patienter och närstående för att minska 

lidande . I Socialstyrelsen termbank (2011) finns utarbetade definitioner, kommentarer och 

användningsområden om palliativ vård vilket en lyder: 

 

Palliativ vård syftar till att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, 

noggrann analys och behandling av fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem, 

genom samarbete i multiprofessionella team. Palliativ vård kan även ges tidigt i 

sjukdomsskeden tillsammans med livsförlängande behandling. ( ur Socialstyrelsens 

termbank, palliativ vård). 

 

Den palliativ vården bygger på en helhetssyn på patienten och vårdens inriktning är att skapa 

förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet (Petersson, Strang & Sjödén, 2005). För att 

lyckas med detta är symtomkontroll en central del i den palliativ vården för att patienten ska 
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orka ta emot stöd och tänka på de existentiella frågorna och för att kunna uppleva 

välbefinnande och livskvalitet tillsammans med sina närstående (Strang, 2005b). 

I Sverige finns ett nyligen sammansatt Nationellt Vårdprogram för palliativ vård (2012) där 

fokus har varit palliativ vård i livets slutskede, men som även berör all palliativ vård. Vikten 

av god munhälsa omnämns som en omvårdnadsåtgärd för att öka patientens välbefinnande 

och livskvalitet.  

 

För att optimera välbefinnandet för patienter i ett sent palliativt skede var munvård en faktor 

som var framträdande och en återkommande omvårdnadsåtgärd för flera yrkesgrupper och 

även anhöriga kände sig delaktiga i studien från nio olika länder. Munvård förebygger även 

illaluktande andedräkt vilket kunde vara ett problem för anhöriga (Lindkvist et al., 2012).  

 

1.6 Liverpool Care Pathway  

Liverpool Care Pathway (LCP) är en standardvårdform för patienter som bara har några dagar 

eller någon vecka kvar i livet och syftet är att vårdpersonalen ska ha lättare att känna igen när 

en patient befinner i sig i livets sista tid. LCP är ett sätt att utvärdera och kvalitetssäkra den 

vård som bedrivs för döende patienter (Ellershaw & Wilkinson; 2003).  

 

LCP består av tre faser som innefattar 18 mål. I första fasen görs en initial bedömning av 

patienten utifrån de kvalitetsmål som är upprättade för att vårda de patienter som är döende. 

Den andra fasen är en kontinuerlig bedömning var fjärde samt var tolfte timma under dygnen 

till dess att patienten avlider, vilket inkluderar bedömning av munstatus där fuktig och ren 

mun är målet. Bedömningen noteras både vid problem eller inga problem, vid problem 

dokumenteras problemet och skall följas upp och utvärderas. Den tredje fasens mål uppnås 

när patienten avlidit genom att informera anhöriga vilka rutiner som sker i omhändertagandet 

av den döda (Ellershaw & Wilkinson; 2003). På den svenska web- baserade hemsida 

www.lcp.nu. finns mer information om LCP . 

 

1.7 Svenska Palliativregistret 

I Svenska palliativa registret görs en utvärdering när patienten avlidit som belyser vårdens 

innehåll den sista veckan i patientens liv. Svenska palliativregistret är ett kvalitetsregister som 

är finansierat av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet med kvalitetsregistret är att 

åstadkomma en förbättring av palliativ vård oavsett vilken diagnos patienten har eller var 

http://www.lcp.nu/


6 

 

patienten befinner sig i landet. De 30 tal frågor som besvaras i Svenska Palliativregistret är 

uppföljning av de bedömningar som har gjorts i Liverpool Care Pathway (Svenska 

Palliativregistret, 2011; Nationella vårdprogrammet för palliativ vård, 2012-2014). 

Kvalitetsregistrets mål är att alla patienter ska känna en trygghet i livets sista tid och veta att 

de får den vård som är motiverad. För att förbättra den palliativa vården för patienten och 

närstående krävs det kontinuerlig utvärdering av vården så att rutiner och innehållet i vården 

förbättras (Svenska Palliativregistret, 2011; Nationella vårdprogrammet för palliativ vård, 

2012-2014). På den palliativa enhet som föreliggande studie utgår från registreras alla 

patienter som avlider i Svenska palliativregistret, år 2011 var målet att munhälsan bedöms till 

100 %.  

 

1.8 Problemformulering 

Sjuksköterskan uppgift på en palliativ vårdenhet är att tidigt uppmärksamma symtom för att 

lindra och öka patientens välbefinnande. Munhälsan är lågt prioriterat hos sjuksköterskor som 

upplever att de har lite utbildning i ämnet och munbedömningsinstrument ROAG (bilaga 1) 

används endast av några få. Endast ett fåtal studier belyser cancerpatienters munhälsa inom 

palliativ vård och därför behövs studier som undersöker om ett bedömningsinstrument gör 

skillnad för patienter som är svårt sjuka och lever sina sista veckor eller dagar i livet. 

 

1.9 Syfte 

Studiens syfte var en intervention bestående av en kort utbildning i munhälsa och undersöka 

om användandet av ROAG- munbedömningsinstrumentet ökade sjuksköterskors bedömning 

av cancerpatienters munhälsa och om det ledde till fler åtgärder. 

 

1.10 Frågeställningar 

Frågeställning 1. Vilka symtom och hur många symtom gällande patienternas munhälsa har 

bedömts och dokumenterats före respektive efter interventionen? 

 

Frågeställning 2. Hur många och vilka munvårdsåtgärder har bedömts och dokumenterats före 

respektive efter interventionen?  

 

Frågeställning 3: Finns det några skillnader mellan de dokumenterade bedömningarna och 

åtgärderna av patienternas munproblem före med de efter interventionen? 
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Frågeställning 4: Finns det specifika symtom kopplade till den specifika åtgärden? 

 

2 METOD 

2.1 Design  

Studien har en kvantitativ ansats som baseras på en kvasiexperimentell undersökning. En 

kvasiexperimentell undersökning studerar skillnader mellan grupper före och efter införandet 

av en intervention (Polit & Beck, 2007). I min studie har granskning av journalers 

dokumentation gjorts före och efter en intervention (se nedan). Den första gruppens journaler 

har granskats retrospektivt. Den andra gruppens journaler har granskats efter interventionen. 

 

2.2 Urval 

Grupp 1 (före). Granskningen av 50 journaler på patienter med cancer som vårdades under 

hösten 2011 på en palliativ vårdenhet. För att underlätta systematiken har granskningen 

utförts på de 50 sista inneliggande patienterna 2011. Patienten har varit inneliggande minst 

fyra dagar på vårdenheten. Skälet till att patienten ska ha varit inskriven minst fyra dagar 

beror på att det ska ha gjorts en bedömning och att de åtgärder som behövts skall påbörjats. 

Granskningen gäller under det vårdtillfället som patienten varit inlagd. Ett vårdtillfälle räknas 

från det att patienten blivit inskriven till dess att den skrivits ut eller avlidit hos oss på den 

palliativa vårdenheten. 

 

Grupp 2 (efter). Granskning av 50 patienters journaler på patienter med cancer som skrivs in 

under 2012 på den palliativ vårdenheten. Sjuksköterskorna ska ha använts sig av ROAG för 

bedömning av munstatus. Patienten har varit inneliggande minst fyra dagar på vårdenheten 

och granskningen gäller under det vårdtillfället som patienten varit inlagd. 

 

2.3 Intervention 

Som en del i interventionen har en tandhygienist som arbetar på medicinsk tandvård på 

Karolinska sjukhuset involverats i arbetet. Tandhygienisten arbetade främst med patienter 

med head- and neck cancer och högmaligna blodsjukdomar som går på högdos cytostatika . 

Flertalet av de sjuksköterskor som arbetar på den palliativa vårdenheten åkte en eftermiddag 

till den medicinska tandvården på Karolinska sjukhuset för att få undervisning i munhälsa. 

Det var information om head- and neck cancer samt vilka biverkningar cancerpatienter som 
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ofta står på behandling kan få i och utanför munnen. ROAG munbedömningsformulär 

diskuterades och vilka möjliga åtgärder som fanns att tillgå. 

 

ROAG infördes och användes av sjuksköterskorna vid bedömningen av patienternas 

munhälsa. Den första bedömningen gjordes första dagen då patienterna skrevs in på 

avdelningen. Tidsåtgången beräknades till fem minuter. När bedömningar utförts 

dokumenterades det i munbedömningsformuläret (bilaga 2) och sedan överfördes det till 

patientens datajournal. De patienter som har symtom dokumenteras vidare i en 

omvårdnadsplan där även de vidtagna åtgärderna dokumenterades. En rutin för att underlätta 

dokumentation av bedömningen och åtgärder utfördes (bilaga 3). Munnen inspekterades 

dagligen men utvärderades minst en gång per vecka enligt omvårdnadsplan. På de patienterna 

som inte har några symtom med munhälsan skulle ny bedömning göras en gång per vecka, 

eftersom nya symtom kan uppstå under vårdtiden. Patient som vårdades enligt LCP 

(Liverpool Care Pathway) i livets slutskede dokumenterades enligt en speciellt utformad 

journal i datajournalen. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod  

Granskning av journaler från de båda patientgrupperna utfördes i det datajournalsystem som 

används på den palliativa vårdenheten. Det som fanns dokumenterat om patientens munhälsa, 

symtom och åtgärder granskades i enlighet med ROAG (bilaga 1) och fördes in i 

munbedömningsformuläret (bilaga 2) samt en egentillverkad granskningsmall (bilaga 4). I 

munbedömningsformuläret (bilaga 2) uteslöts den del om tandstatus eftersom det återkom 

under en enklare form i den nedre delen av formuläret. Även vikt (bilaga 2) uteslöts eftersom 

det är svårt att väga patienter på en palliativ vårdenhet. En test gjordes innan på 3-4 patienters 

journaler för att undersöka om granskningsformuläret fungerade, vilket det gjorde. Patienterna 

i grupp ett som vårdades enligt LCP (Liverpool Care Pathway) dokumenterades i en 

pappersjournal och grupp två dokumenterades i speciell journal för LCP i befintliga 

datajournalen. Data inhämtades även från Svenska palliativregistret. 

 

2.5 Procedur 

Den palliativa vårdenheten Byle Gård, där interventionen infördes ligger i Täby, vilken består 

av 20 vårdplatser för patienter i palliativt skede. Patienterna remitteras både från husläkare, 

sjukhus samt den avancerade hemsjukvården i hela Stockholms Läns Landsting men för det 

mesta från de norra delarna av Stockholm samt från Norrtälje. De tio sjuksköterskor som 
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arbetade dag och kväll på den palliativa vårdenheten, deltog i interventionsstudien hade 

grundutbildning för sjuksköterskor och hade arbetat olika länge som sjuksköterskor på den 

palliativa vårdenheten. Nio av de tjänstgörande sjuksköterskorna var på utbildningen om 

munhälsa. De patienter som ingick i studien från grupp två fick både muntlig och skriftlig 

(bilaga 5) information om interventionen att den ingick i ett examensarbete där tillstånd getts 

av verksamhetschefen för att genomföra studien på den palliativa vårdenheten. Patienterna 

tillfrågades om de vill delta i studien, alla deltog. Den tjänstgörande sjuksköterskan var 

ansvarig för att munhälsan bedömdes . 

 

2.6 Databearbetning och analys  

Beskrivande och analytisk statistik användes i studien för att redovisa data. När variablerna 

var kvalitativa och kategoriseras enligt nominalskalan var en icke- parametrisk test användbar 

(Ejlertsson, 2003). Den icke-parametriska analysmetoden som valdes ut för att analysera 

skillnader var Chi-2 test. 

 

Då frågeställning ett och två besvarades användes deskriptiv statistik och visades i 

frekvenstabellen. Frågeställningarna bedömdes i enlighet med ROAG (bilaga 1). 

  

Då frågeställning tre besvarades användes Chi-2 test då det kunde visa om det fanns 

skillnader i dokumentationen beträffande antal av de dokumenterade symtomen efter 

införandet av ROAG de jämfördes med före samt om det fanns fler dokumenterade åtgärder 

efter införandet av ROAG jämfördes med före. 

 

Då den fjärde frågeställningen besvarades användes deskriptiv statistik som visades i en 

frekvenstabell. 

  

2.7 Etiskt övervägande 

Före studien utfördes gjordes en ansökan till verksamhetschefen för att få dennes 

godkännande på den palliativa vårdenheten i Storstockholm. Patienterna och/eller anhöriga 

gavs både muntligen och skriftligen (bilaga 5) information om studien gällande bedömning av 

munhälsan som utfördes på avdelningen. Patienterna tillfrågades om de ville bli undersökta i 

munnen. Data som användes i studien avidentifierades så att en viss uppgift inte kunde 
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kopplas med en persons identitet (Vetenskapsrådet, 2011). Studien syftade till att med hjälp 

av validerat bedömningsinstrument förbättra patienternas munhälsa. Eftersom studien var 

inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå samt i syfte att göra gott och minimera 

risker för individen så behövdes inget godkänt tillstånd enligt lag (2003;460) om etikprövning 

av forskning som avser människor. 

  

3 RESULTAT 

3.1 . Sammanfattning av patientjournaler 

Resultatet består av sammanlagt 100 journaler som granskats under hösten 2011 samt hösten 

2012. De första 50 journaler som granskades före interventionen var från september till och 

med april 2012. Den kortaste vårdtiden var på fyra dagar och den som hade längst vårdtid var  

på sex månader. I 50 journaler som granskades efter interventionen från september till och 

med december 2012 hade tre patienter vårdtid på fyra dagar och flera hade som längst vårdtid 

på fem veckor. Före mätningarna fanns det i 14 patientjournaler ingen dokumentation om 

symtom och inte heller några åtgärder. I eftermätningen var fem av patienterna ingen 

dokumentation om symtom och hade heller ingen åtgärd. Många patienter avlider på den 

palliativ vårdenhet och alla registreras i palliativa registret. 

 

Ur Palliativa registret där bedömningar gjorts av många olika personalkategorier och inte bara 

sjuksköterskor har resultat om bedömning av munhälsa tagits fram. Hösten (6 månader) 2011 

var 91 % dokumenterade registreringar jämfört med 97 % under hösten 2012. Vid problem 

med munhälsan har avvikelser dokumenterats och dessa avvikelser hade dokumenterats 

hösten 2011 29 % registrerats jämfört med 67 % hösten 2012. 

 

Tabell 1 redovisar hur många av de patienter som ingått i journalgranskningen som blivit 

utskrivna eller avlidit på vårdenheten. Hösten 2011 då 50 journaler granskades på den 

palliativa vårdenheten skrevs 18 (36 %) patienter ut till hemmet eller annat boende. 32 (64 %) 

av patienterna avled under vårdtiden av dem överfördes 20 (40 %) på vård enlig Liverpool 

Care Pathway (LCP). Vilket ska jämföras med resultatet från journalgranskningen hösten 

2012 då 50 journaler granskades på den palliativa vårdenheten skrevs 12 (24 %) av dessa 

patienter ut till hemmet eller annat boende. 38 (76 %) av patienterna avled under vårdtiden 

och av dem överfördes 30 (60 %) på vård enlig Liverpool Care Pathway (LCP).  
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TABELL 1 Utskrivningsdata 

 Hem/annat boende Avlidit Avlidit införd LCP 

Före (n = 50) 18 (36 %) 32 (64 %) 20 (40 %) 

Efter (n = 50) 12 (24 %) 38 (76 %) 30 (60 %) 

 

3.2 Symtom 

För att lättare jämföra resultaten visar Tabell 2 både symtom före och efter införandet av 

ROAG. Före införandet visar resultatet att sväljproblem var det med mest förekommande 

symtomet (52 gånger) och det näst vanligaste symtomet var att patienterna hade problem med 

minskad saliv (19 gånger). Sammanlagt hade de nio symtomen (enligt ROAG) dokumenterats 

och bedömts totalt 91 gånger hos de 50 patienterna under deras vistelse på vårdenheten, vissa 

av symtomen dokumenterades flera gånger hos samma patient. Som mest var samma symtom 

dokumenterat 13 gånger hos en patient som hade problem med att svälja på grund av smärta i 

munnen.  

 

Det vanligaste dokumenterade symtomet efter (införande av ROAG) var problem med 

minskad saliv (78 gånger). Därefter i sjunkande ordning problem med tunga (55 gånger), 

läppar (53 gånger) och munslemhinna (49 gånger). Sammanlagt hade de nio symtomen enligt 

ROAG dokumenterats och bedömts totalt 326 gånger hos de 50 patienterna under deras 

vistelse på vårdenheten. Vissa av symtomen dokumenterades flera gånger hos samma patient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

TABELL 2 Symtom före och efter införande av ROAG 

Symtom Före Efter 

Röst 5 19 

Läppar 2 53 

Munslemhinna 5 49 

Tunga 2 55 

Tandkött 0 9 

Tänder 1 18 

Protes 5 19 

Saliv 19 78 

Sväljning 52* 26 

Totalt 91 326 

*en av patienterna hade problem med sväljning vilket har dokumenterats 13 gånger 

 

Vidare belyser resultatet (Tabell 3) hur många symtom som är dokumenterat i varje 

patientjournal före och efter ROAG. Alla patienter har bedömts enligt ROAG och det är 

dokumenterat utifrån de nio symtomen. Före finns ett dokumenterat symtom hos 20 patienter, 

två symtom hos åtta patienter och så vidare i fallande ordning. Efter hade elva patienter tre 

symtom vilket i fallande ordning följdes av nio patienter som hade fem symtom. Hos en 

patient fanns alla nio symtom dokumenterade. 
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TABELL 3 Antal symtom i varje enskild patientjournal 

 

3.3 Åtgärder 

Presentationen i Tabell 4 visar jämförelse av de åtgärder som gjorts i anslutning till de 

symtom som har dokumenterats före och efter ROAG. Sammanställningen före, visar att 

åtgärder på problem med minskad saliv (muntorrhet) och problem med munslemhinnan, har 

dokumenterats 18 gånger var, men då hade åtgärden på munslemhinnan dokumenterats 13 

gånger i en och samma patientjournal. Åtgärder av problem med sväljning fanns 

dokumenterat 16 gånger. Totalt fanns det 60 åtgärder dokumenterade i dessa journaler. 

 

I eftermätningen visar sammanställningen att den åtgärd som varit mest frekvent är åtgärden 

när patienten haft problem med minskad saliv (77 gånger). Vidare är det i fallande ordning 

åtgärder vid problem med munslemhinnan (53 gånger) och läppar (40 gånger). Det som var 

dokumenterat minst var problem med röst och tandkött (4 gånger). Totalt fanns det åtgärder 

dokumenterade i journalerna 230 gånger. Hos fem patienter som inte hade symtom fanns inte 

Antal symtom Antal patientjournaler 

före (n=50) 

Antal patientjournaler 

efter (n=50) 

1 20 5 

2 8 7 

3 5 11 

4 1 7 

5 1 9 

6 0 0 

7 0 4 

8 0 1 

9 0 1 
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heller några åtgärder dokumenterade. Två av patienter som hade hjärntumör blev försämrade 

under vårdtiden och ville inte medverka till att öppna munnen så att bedömningen av de 

tänkta åtgärderna kunde inte utföras och utvärderas. 

 

TABELL 4 Åtgärd före och efter införandet av ROAG 

Åtgärd Före Efter 

Röst 0 4 

Läppar 3 40 

Munslemhinna 18* 53 

Tunga 1 24 

Tandkött 0 4 

Tänder 1 9 

Protes 3 12 

Saliv 18 77 

Sväljning 16 7 

Totalt 60 230 

*åtgärder hos en av patienterna har dokumenterats 13 gånger. 

 

Resultatet i Tabell 5 visar hur många åtgärder som dokumenterats i varje patientjournal. Före 

fanns det i 18 av patientjournalerna en åtgärd dokumenterad, i åtta patientjournaler fanns två 

dokumenterade åtgärder och i två av journalerna var tre åtgärder dokumenterade. Efter är det 

två åtgärder som dokumenterats i 13 journaler och tre åtgärder i 12 journaler 
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TABELL 5 Antal åtgärd i varje enskild patientjournal 

Antal åtgärder Antal patientjournaler  

före (n=50) 

Antal patientjournaler  

efter (n=50) 

1 18 7 

2 8 13 

3 2 12 

4 1 8 

6 0 1 

 

3.4 Skillnader 

I Tabell 6 har antal symtom sorterats in i tre olika klasser, om patienten har symtom noll 

gång, en gång eller fler än en gång. I resultatet går det att utläsa att det finns signifikanta 

skillnader mellan de symtom som bedömdes före efter införandet av ROAG med dem efter. 

 

TABELL 6 Symtom före och efter ROAG mallen 

Symtom 0 gång 1 gång >1gång 

Före 15 20 15 

Efter 5 5 40 

Pearsson chi-square Value df p 

 25,364 2 < 0.000 

 

Tabell 7 visar antal åtgärder före och efter införandet av ROAG indelade i tre grupper. Även 

här fanns signifikanta skillnader i antal åtgärder. Även utifrån resultatet i tabellen går det att 

utläsa att det är signifikant fler åtgärder som bedömdes efter införandet av ROAG 

munbedömningsinstrument än före. 
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TABELL 7 Åtgärder före och efter ROAG mallen 

Åtgärd 0 gång 1 gång >1gång 

Före 21 18 11 

Efter 9 7 34 

Pearsson chi-square Value df p 

 21,396 2 < 0.000 

 

3.5 Koppling symtom åtgärd 

I Tabell 8 och Tabell 9 går det att utläsa om de specifika symtom som är bedömda i 

journalerna kan kopplas till den rekommenderade åtgärden (enligt ROAG).  

 

TABELL 8 Symtom koppling till åtgärd före bedömning med ROAG 

Före bedömning 

med ROAG 

Symtom kopplat till 

åtgärd 

Symtom som inte 

har rätt åtgärd 

Åtgärd som inte är 

kopplat till rätt 

symtom 

Röst  0 5 0 

Läppar 1 1 2 

Munslemhinna 4 1 0 

Tunga 0 2 1 

Tandkött 0 0 0 

Tänder 0 1 1 

Protes 2 2 0 

Saliv 12 4 6 

Sväljning 15 10 0 

Totalt 34 26 10 
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Före hade 34 symtom koppling med rätt åtgärd (Tabell 8). 26 symtom fanns dokumenterade 

utan koppling till specifik åtgärd och 10 åtgärder fanns dokumenterade utan koppling till 

något specifikt symtom. Eftermätningen visade att 80 symtom hade koppling med rätt åtgärd 

men tabell 9 visar också att 90 symtom fanns dokumenterade utan koppling till specifik åtgärd 

och att 27 av åtgärderna fanns dokumenterade utan att koppla till något specifikt symtom.  

 

TABELL 9 Symtom med koppling mot åtgärd efter bedömning med ROAG 

Efter bedömning 

med ROAG 

Symtom kopplat till 

rätt åtgärd 

Symtom som inte 

har rätt åtgärd 

Åtgärd som inte är 

kopplat till rätt 

symtom 

Röst 2 11 0 

Läppar 17 15 4 

Munslemhinna 16 9 8 

Tunga 8 15 2 

Tandkött 0 6 2 

Tänder 2 6 3 

Protes 4 8 3 

Saliv 26 8 4 

Sväljning 5 12 1 

Totalt 80 90 27 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning av resultat 

Det viktigaste resultatet är att de bedömningar och åtgärder som dokumenterats med stöd av 

ROAG mallen har ökat signifikant efter interventionen på den palliativ vårdenheten. 

Resultatet av granskningen visade att många dokumenterade symtom inte alltid kopplas till 

korrekt åtgärd (enligt ROAG). Fokus på munhälsa genom utbildning och användandet av 

ROAG bedömningsinstrument har hjälpt till att öka bedömningar och åtgärder av munhälsan 

men sjuksköterskor är i behov av uppföljning och fortsatt utbildning. 
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4.2 Resultatdiskussion 

Sjuksköterskornas skillnad i dokumentationen av bedömningarna av symtom före och efter 

interventionen på den palliativa vårdenheten är stora. Även de åtgärder som dokumenterats 

före jämfört med efter visar på stora skillnader. Åtta av ROAGS nio symtom har bedömts 

många flera gånger efter det att ROAG mallen använts. Alla de åtgärder som har 

dokumenterats utifrån de specifika symtomen har ökat. Innan interventionen var det många 

patientjournaler som endast hade ett symtom och en åtgärd dokumenterad, men i 

eftermätningen finns flera symtom och åtgärd dokumenterade hos varje patient. Resultatet 

som visar att det är betydligt fler symtom och åtgärder dokumenterade efter det att ROAG 

mallen infördes stämmer överrens med flera studier (Andersson et al., 2002; Andersson et al.; 

2004;Paulsson et al.,2008; Wårdh et al.,2008). 

 

Det symtom som var mest förekommande före ROAG infördes var sväljning, vilket till viss 

del kan förklaras av att en patient hade ett stort sväljproblem och det dokumenterades flera 

gånger. Efter bedömningen med ROAG munbedömningsinstrument var brist på saliv 

(muntorrhet) det mest förekommande i patientjournalen vilket också visat sig vara det 

symtom patienter upplevt som mest problematiskt (Andersson et al.; 1999; Davies et al.,2001; 

Epstein et al.,2001; Friedrichsen & Petersson, 2005; Gwede & Fuchs, 2008; Hansson et 

al.,2008; Mercke & Ennergren, 2008; Onkologiskt centrum, Stockholm. Gotland, 2007; Rose 

-Ped el al., 2002). Det var också det mest åtgärdade problemet. Problem med munslemhinnan 

var ytterligare ett av det vanligaste förekommande symtomet vilket också får stöd i 

litteraturen (Barbasi et al., 2002; Brown et al., 2009; Epstein et al., 2001; Mercke & 

Wennerberg, 2008; Onkologiskt centrum, Stockholm Gotland, 2007; Rose -Ped et al,.2002).  

 

Resultatet visar också att ett specifikt symtom inte alltid är kopplat till rätt åtgärd. Även före 

interventionen fanns det brister i att ett specifikt symtom inte fick rätt åtgärd men efter 

interventionen ökade antal symtom kraftigt men kopplingen, ett specifikt symtom till rätt 

åtgärd har inte blivit bättre. Det är många symtom som inte har rätt åtgärd men det finns även 

åtgärder gjorda fast det inte finns några dokumenterade problem. Detta ställer frågan om de 

åtgärder som rekommenderas av ROAG - formuläret är svåra att följa? Vilket jag diskuteras 

vidare i metoddiskussionen.  
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Många av patienter på en palliativ vårdenhet befinner sig i livets slut och avlider, utav dessa 

överförs flertalet på vård enligt LCP. I den del av studien som utfördes på patienterna i grupp 

1 (före interventionen) avled 64 % av de 50 patienter som blev inskriven på den palliativa 

vårdenheten och 76 % av de 50 patienter ur grupp 2 (efter interventionen). När patienten 

vårdas enligt LCP så utförs en kontinuerlig bedömning under dygnet där patientens munstatus 

bedöms och om någon åtgärd behövs. Ibland det kan vara svårt att utföra bedömningar och 

åtgärder som patienten inte kan medverka till men trots det visar resultatet att de 

dokumenterade bedömningarna hade ökat och även de dokumenterade åtgärderna. Denna 

interventionsstudie som utförts på den palliativa vårdenheten visar att sjuksköterskor som fått 

utbildning och använder ROAG - formuläret upptäcker fler problem i samband med 

munhälsan och gör fler åtgärder. Men även resultatet från svenska palliativregistret där 

bedömningar om munhälsa gjorts av fler yrkeskategorier (läkare och undersköterskor) har lett 

till att dokumentation av bedömningar och avvikelser har ökat.  

 

Munhälsa är ett eftersatt ämne som behöver mer fokus eftersom resultatet i föreliggande 

studie visar på många problem. Resultatet har visat att ROAG munbedömningsformulär har 

varit ett bra stöd och vägvisare på vad som ska bedömas och jag anser att det viktigaste är att 

munhälsan hamnat i fokus även på en palliativ vårdenhet. I flera studier framkommer det att 

utbildningen inom ämnet är bristfälligt (Öhrn, Wahlin & Sjödin, 2002; Southern, 2007) vilket 

kan vara en av orsakerna till att ROAG som är ett rekommenderat mätinstrument för 

vårdpersonal (Vårdhandboken, 2012; Nationella vårdprogrammet för palliativ vård, 2012-

201; Vårdprogram för munvård av cancerpatienter, 2007) endast används av några få 

(Öhrn,Wahlin & Sjödin, 2002). Regeringen har genom Sveriges kommuner och 

landsting(SKL) satsat stimulanspengar för att utföra en bättre och säkrare vård genom att 

registrera riskbedömningar för fall, undernäring, trycksår och munhälsa i Senior Alert 

(Sveriges kommuner och landsting, 2011) men det behövs även utbildning och kunskap om 

munhälsa så att framför allt sjuksköterskor inom vården förstår ämnet bättre. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Valet att retrospektivt granska journaler på patienter som vistats på vårdenheten sedan ett år 

tillbaka gjordes för att se hur sjuksköterskor utifrån de befintliga kunskaper som fanns 

bedömde då munhälsan utan påverkan av att ett projekt om munshälsa påbörjats. Kriterierna 

för att vara med i studien var från början att patienten skulle varit inlagd minst en vecka för att 

kunna utvärdera eventuella åtgärder. Men under studiens arbete kändes det oetiskt att utesluta 



20 

 

att granska alla vars vårdtid var kortare än en vecka eftersom några hade många problem vid 

ankomsten så kriterierna ändrades till fyra dagar.  

För att ett bedömningsformulär ska rekommenderas anser jag att det ska vara så enkelt som 

möjligt att använda men det måste naturligtvis fånga upp det som är tänkt att fånga upp. För 

att göra det något enklare valdes några av delarna i ROAG – formuläret bort, bland annat den 

del om tandstatus där proteser, delproteser, implantat och tandersättningar ska särskiljas och 

där jag ansåg att det räcker med att veta om det finns protes eller att patienten har egna 

permanenta tänder. På den palliativa vårdenheten finns inga rutiner för att väga patienten vid 

ankomst, vilket ibland kan vara omöjlighet eftersom patienten har svårt att medverka till 

detta, därför togs också vikt bort. 

 

Även om flertalet av sjuksköterskorna på den palliativa vårdenheten fick en kortare utbildning 

av en tandhygienist så kunde några inte delta och hämta in denna information. Så är det ofta 

på en vårdavdelning och några hinner dessutom sluta och några nya börjar vilket ibland gör 

att det finns kunskapsluckor: Därför behövs kontinuerlig undervisning och information. Jag 

anser: Att det hade varit bra med ytterligare ett utbildningstillfälle för att diskutera de symtom 

och de åtgärder som rekommenderas i ROAG vilket kanske gjort att resultatet blivit bättre. 

Framför allt kanske bedömningarna och åtgärderna blivit bättre sammankopplade. Mina 

funderingar är om det ibland varit så att de specifika symtomen varit svåra att särskilja på 

munslemhinna, tunga, saliv och sväljning etc. vilket gjort kopplingen mot åtgärden oklar. 

 

Ett problem i den rutinen för sjuksköterskor (bilaga 3) om att patienter med symtom skulle ha 

daglig uppföljning, hade brister. Sjuksköterskan har inte alltid möjlighet att vara med i den 

direkta omvårdnaden utan det är ofta undersköterskan ser om patienten beläggning i munnen 

vid tandborstning eller smärta i samband med matintag och ser om förändringar sker dag från 

dag.  

 

Som tidigare nämnts så patienter avlider många patienter på den palliativa vårdenhet och 

flertalet blir överförda enligt LCP under döendefasen. När patienten överfördes på LCP så 

avslutades den omvårdnadsplan som upprättats och bedömningar och åtgärder gjordes enligt 

vårdprogrammet LCP. På vårdenheten så är det rutin att alltid ta in munvårdsartiklar för att 

motverka muntorrhet och torra läppar. Resultatet ur Svenska palliativregistret visar att 

dokumenterade åtgärder har ökat efter interventionen men jag har sett i granskningen att 

många av de omvårdnadsåtgärder som görs enligt rutin ofta glöms bort att dokumenterats. Då 
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det som rutin inte har dokumenterats kan det ha påverkat resultatet i föreliggande studie, som 

enbart bygger på det som dokumenterats och inte på vad som verkligen gjorts. Detta är en 

svaghet i studien. 

 

4.4 Klinisk betydelse 

Föreliggande studie har visat att ROAG munbedömningsinstrument tillsammans med 

utbildning är ett bra verktyg för sjuksköterskor att använda för att bedöma munhälsan och är 

ett bra stöd som gör stor skillnad även inom palliativ vård. Men det är viktigt med 

kontinuerlig utbildning för att förbättra bedömningarna och sätta in rätt åtgärder. Många 

studier visar att cancerpatienter är en utsatt grupp när de får behandlingar med cytostatika, 

strålbehandlingar och starka läkemedel som påverkar munhälsan kraftigt. Samarbetet mellan 

medicinsk tandvård och palliativa vårdenheter borde fördjupas så att alla patienter och alla 

personal kan lära sig mera om vikten av god munhälsa. Kontinuerlig utbildning borde finnas 

för både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar med denna utsatta 

patientgrupp för att kunna bedöma och utvärdera de symtom som uppstår. I de 

vidareutbildningar för sjuksköterskor som är specifikt inriktade på onkologi och äldrevård 

borde detta ämne ingå som en självklarhet. Fler studier behövs inom detta ämne behövs för att  

belysa vad kontinuerlig utbildning leder till att inte bara bedömningarna är viktiga utan också 

att rätt åtgärd är insatt för att minska patienten symtom. 

 

4.5 Slutsats 

ROAG munbedömningsinstrument är ett bra verktyg för sjuksköterskor att använda för att 

bedöma munhälsan på en palliativ vårdenhet, men det räcker inte bara med ROAG 

munbedömningsinstrument utan det behövs kontinuerlig utbildning för att förbättra 

bedömningar och åtgärder . 
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   Bilaga 1 

   ROAG - munbedömningsformulär 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3  

 

Rutin för sjuksköterskor för att bedöma patienters munhälsa med ROAG. 

1. Vid inskrivning av patient ska munhälsan att bedömas med stöd av ROAG (bilaga 1) 

första dagen. 

2. Munbedömningsformulär (bilaga 2) ska användas för att notera  

Symtom skriv kortfattat symtomet 

Inga symtom = IS eller / 

Om inga symtom noteras skrivs det i inskrivningsanteckningen under munhåla och 

svalg. 

3. Vid symtom ska åtgärder genomföras i enlighet med ROAG (bilaga 1). 

4. Om patienten har symtom ska dessa skrivas i datajournalen först under munstatus som 

hänvisar till omvårdnadsplanen . 

5. En omvårdnadsplan ska upprättas och symtom samt vidtagna åtgärder i enlighet med 

ROAG ska dokumenteras i omvårdnadsplanen. 

6. Vid symtom ska uppföljning göras dagligen, vid förändringar utvärderas det i 

omvårdnadsplanen vid behov eller minst 1ggr/vecka. 

7. Om inga symtom funnits vid inskrivningen ska en ny bedömning göras efter en vecka 

eller om patienten uppger symtom tidigare. Samma förfarande ska göras som ovan. 

8. Patienter som vårdas enligt LCP bedömer och utvärderar vi munstatus var 4:e timma 

enligt de rutiner som finns. 
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Bilaga 4 

 

     I enlighet med  ROAG (bilaga 1) Vidtagna åtgärder vid symtom 

Lokalisation JA NEJ 

 

    

Röst     

Läppar      

Munslemhinnor     

Tunga     

Tandkött     

Tänder     

Protes     

Saliv      

Sväljning relaterat till smärta och muntorrhet     

Antal 
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Bilaga 5 

Munhälsa i fokus 

 

Vad händer på avdelningen? 

Sommaren och hösten 2012 kommer ett förbättringsarbete med fokus på munhälsa att 

genomföras på avdelningen. De sjuksköterskor som arbetar på avdelningen kommer därför att 

undersöka och fråga lite extra om munhälsan under den tid ni vistas på avdelningen. 

 

Varför görs studien? 

Studien är en D-uppsats som utförs av en sjuksköterska vid Uppsala Universitet. Syftet är att 

undersöka om ett munbedömningsformulär hjälper sjuksköterskor att bli bättre på att bedöma 

munhälsan hos patienter med cancer. Detta utförs för att förbättra den vård vi bedriver hos oss 

på avdelningen genom att tidigt identifiera problem och hjälpa till att åtgärda dem. Resultaten 

från studien kan sedan användas för att utvärdera om vi har rätt kunskap eller om vi är behov 

av förbättringar inom ämnet. 

 

Vilka får vara med i studien? 

Alla patienter som har en cancerdiagnos och som är inneliggande på avdelningen minst en 

vecka under sommaren och hösten 2012. Deltagandet är frivilligt och all information kommer 

att hanteras förtroligt och avidentifieras så att det inte går att leda till någon person. 

 

Hur går undersökningen till?  

Vid inskrivning på avdelningen kommer den arbetande sjuksköterskan att undersöka och 

ställa frågor om munnen vilket förs ner på ett papper. Tidsåtgången beräknas till ca fem till tio 

minuter. Undersökning kan komma att upprepas under vårdvistelsen beroende på om det finns 

problem som ska åtgärdas eller uppstår problem under tiden. 

 

Frågor om studien? 

Om ni har frågor får ni gärna komma till mig personligen eller fråga den arbetande 

sjuksköterskan så hör jag av mig. Tack!             Sofie Karlsson, Leg sjuksköterska  

 


