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SAMMANFATTNING 

Bakgrund:  

En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet och området är sparsamt studerat inom 

palliativ vård. För att kunna bedöma munstatus på ett strukturerat sätt rekommenderas 

Revised Oral Assessment Guide (ROAG) att användas i Sverige. Året som studien utfördes 

gavs en prestationsersättning till alla svenska kommuner som använde ROAG och 

dokumenterade munhälsa i det nationella kvalitetsregistret senior alert. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om munhälsobedömningar gjorts enligt ROAG, 

och om åtgärderna som vidtagits stämmer överens med ROAGs rekommendationer. Det har 

även studerats om läkare eller tandläkare konsulterats, då allvarliga problem med munhälsan 

upptäcktes. 

Metod: En retrospektiv kvantitativ studie ägde rum på en palliativ slutenvårdsavdelning 

Pappersjournaler av 68 patienter granskades. Patienter som inte var i en palliativ fas eller som 

hade gått bort inom en vecka efter ankomst exkluderades från studien. En granskningsmall 

och anteckningsblock användes för att kunna sammanställa all dokumentation från 

journalerna. 

Resultat: Resultatet visade brist på dokumentation inom området munvård, och ROAG 

formuläret hade använts i en av 68 journaler. Det fanns få beskrivna åtgärder. Av 103 

identifierade problemområden fanns 8 problemområden där åtgärderna fullständigt stämde 

överens med ROAG. 29 patienter hade läkemedel mot munsvamp ordinerat av läkare. Av 

dessa 29 fanns 12 journaler där det inte stod någonting om munvård, utom just i 

läkemedelslistan. 

Slutsats: Denna studie tyder på att det finns brister i dokumentationen av munhälsa och 

munvård. Bristerna skulle kunna leda till ett onödigt vårdlidande för patienten. Orsaken till 

detta behöver undersökas, och rutiner för munvårdsbedömningar bör säkerställas. 

 

Nyckelord: munvård, allmän palliativ vård, munhälsobedömning, ROAG. 
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ABSTRACT 

Background: Good oral health is important for general wellbeing and there is a lack of 

studies within this area.  In Sweden it is recommended that Revised Oral Assessment Guide 

(ROAG) is used in order to assess oral health in a structured way. The year the study was 

performed a monetary performance reward was given to all Swedish counties if they used 

ROAG and documented oral health in a Swedish national register called senior alert.  

Aim: The aim of this study was to examine if oral health care assessments had been made 

using ROAG (revised oral assessment guide), and weather the measures that were made 

coincided with ROAGS recommendations. The aim also included studying if a doctor or 

dentist were consulted, if serious problems with oral health were discovered. 

Method: A retrospective study took place at a hospice. The printed journals of 68 patients 

were studied. Patients who were not in a palliative phase, or had passed away within a week 

of arrival were excluded from the study. A review template and a notebook were used to 

compile the documentation from the journals. 

Result: The result showed a lack of documentation of oral health and that the ROAG form 

was only used in one of 68 journals. There were few documented actions mentioned to rectify 

identified problems. Amongst 103 problem areas there were 8 that had actions mentioned that 

coincided with ROAGs recommendations. 29 patients had an oral antifungal drug prescribed 

by a doctor. Amongst these 29 patients there were 12 journals that did not mention oral health 

care in any way, except from on the medical ordination list. 

Conclusion: This study showed that there was a lack of documentation within the nursing 

field of oral health care. This could lead to unnecessary suffering for the patient. The reason 

behind this should be examined, and routines for the use of oral assessment guides should be 

secured. 

 

Keywords: Oral health care, general palliative care, oral assessment guide, ROAG. 
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1. BAKGRUND 

1. 1. God munhälsa och naturligt åldrande 

En god munhälsa är viktig för att kunna äta och dricka normalt och betyder mycket för 

välbefinnandet. Dålig munstatus kan leda till malnutrition (Andersson, Westergren, Karlsson, 

Hallberg & Renvert, 2002). Dålig munstatus är vanligt hos äldre på sjukhus och äldreboenden 

och medför problem att äta som gör att dessa patienter äter mer mosad mat. Detta är 

förknippat med minskad matlust (Lamy, Mojon, Kalykakis, Legrand & Butz-Jørgensen, 

(1999). 

Hög ålder medför många problem som försvårar en god munvård. Förutom naturligt åldrande 

av vävnader i munnen är det vanligt med nedsatt syn, känsel och finmotorik, som påverkar 

hur munvården kan skötas. Det finns även många sjukdomar som diabetes, Parkinsons, stroke, 

demens och reumatism, som av olika anledningar kan orsaka en dålig munstatus. Till exempel 

har en patient med demens svårt att sköta sin egen mun samtidigt som personalen kan ha svårt 

att hjälpa patienten. En stroke som medför paralys gör att patienten kan ha känslobortfall på 

ena sidan i munnen och mat ansamlas, samtidigt kan det finnas neglect som gör att patienten 

glömmer att utföra munvård på denna sida av munnen. Diabetes kan på olika sätt orsaka 

komplikationer i munnen på grund av försämrad blodcirkulation och ökad infektionsrisk 

(Andersson, 2006c).  

 

1. 2. Komplikationer vid otillräcklig munvård 

Även ett litet problem, som en munblåsa, kan påverka hur mycket och vad man äter. Till 

exempel kan karies, sår, muntorrhet, parodontit och svamp orsaka smärta och obehag som 

skulle kunna lindras eller förhindras (Andersson, 2006b). Muntorrhet är ett mycket vanligt 

symptom bland försvagade patienter och är förknippad med inadekvat nutrition och nedsatt 

allmäntillstånd. Detta minskar aptit, gör det svårare att äta och skapar en mycket obekväm 

känsla i munnen (Dormenval, Budtz-Jørgensen, Mojon, Bruyere & Rapin, 1998). Muntorrhet 

är mycket vanligt och kan bero på bland annat läkemedelsbehandling, syrgasbehandling, 

svampinfektion eller cytostatikabehandling. Det medför också svårighet att tala, svälja och 

tugga, och leder till att slemhinnorna blir sköra och tunna med större risk för infektion. Svamp 

är den vanligaste infektionen i munnen, men om immunförsvaret är kraftigt nedsatt vilket är 
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vanlig bland patienter i palliativ fas, finns även risk för virusinfektioner. (Strang, 2012a).  

Ett annat problem som kan uppstå om en äldre patient har dålig munstatus är 

aspirationspneumoni. Med noggrann basal munhygien och en tidig upptäckt av möjliga 

problem kan en pneumoni som kan orsaka onödigt lidande för patienten undvikas (Maarel-

Wierink, Vanobbergen, Bronkhorst, Schols & Baat, 2013).    

 

1. 3. Munvård ett eftersatt område 

Personal på vårdboenden underskattar ofta vilken betydelse en dålig munhälsa hos äldre kan 

ha på generell hälsa och välbefinnande. Detta gör att ledningen vid vårdboenden ofta inte är 

medvetna om de aktuella problem som finns med patienternas munhälsa. Dessutom saknar 

ofta vårdpersonalen relevant information om vad som behövs för att vårda patienterna och 

förstå deras behov gällande munhälsa. Kommunikationen mellan vårdboenden och 

tandsjukvården är ofta bristfällig. För att undvika allvarliga konsekvenser för patienten måste 

problem med munhälsa utredas och åtgärdas. (Budtz-Jørgensen, Chung & Rapin, 2001).  

Trots att vårdpersonal kan anse att munvård är viktigt är detta ett eftersatt område. Detta 

avspeglas i att munvård sällan eller inte alls dokumenteras korrekt. Anledningar till detta kan 

vara brist på kunskap, tid eller obehagskänslor.  Hos patienter med näringsbrist eller nedsatt 

allmäntillstånd kan problem i munnen snabbt uppstå eller förvärras (Andersson, 2006a). Det 

är en sjuksköterskas ansvar att bedöma, analysera, planera, genomföra och utvärdera 

munvård, och att dokumentera detta i patientjournalen (Ehrenberg, 2006).  

 

1. 4. Munhälsa i palliativt skede 

Då patienter i livets slutskede sällan är tillräckligt friska att ta hjälp av tandvården, är det få 

studier som gjorts på munhälsa hos patienters i palliativ fas. Möjliga komplikationer i munnen 

är därför ett förbisett område trots att behovet är mycket stort. Beläggningar på tänder och 

slemhinnor fortsätter växa även om man inte längre kan äta och munhålan kan lätt bli uttorkad 

på en medvetslös person (Öhrn, 2006).  
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1. 5. Munhälsobedömningsintrumentet ROAG 

Det är viktigt att använda ett munbedömningsinstrument för att på ett strukturerat sätt kunna 

bedöma munstatus i vårdarbetet (Andersson, 2006a).  Med hjälp av detta kan problem 

upptäckas, åtgärdas och dokumenteras på rätt sätt. Revised Oral Assessment Guide (ROAG, 

bilaga 1) är ett bedömningsinstrument som används i Sverige. Det finns även en guide som 

följer med ROAG i separat dokument som beskriver hur olika problemområden ska 

undersökas och visar vad som är normalt, lätta/måttliga problem och allvarliga problem med 

bilder och förklaring (Senior alert, 2014). 

Med hjälp av ROAG bedöms nio områden: röst, läppar, munslemhinnor, tunga, tandkött, 

tänder, protes, saliv och sväljning. Instruktioner ges om hur varje område ska bedömas, och 

utifrån bedömningen registreras varje område på en tregradig skala där 1 är friskt/normalt, 2 

är lätta till måttliga problem och 3 är allvarliga problem. Om måttliga problem finns det 

åtgärder beskrivna inom respektive problemområde som kan genomföras av sjuksköterska. 

Läkare ska konsulteras om allvarliga problem finns (Konradsen, Trosborg, Christensen & 

Pedersen, 2014). Bedömningen skrivs ner i en tabell som underlättar dokumentation i 

patientjournalen (Andersson, 2006a).  

En svensk studie använde ROAG för att undersöka munstatus hos äldre vid ankomst till ett 

geriatriskt rehabiliteringsboende. Med hjälp av ROAG kunde problem i munnen identifieras 

hos 71 % av patienterna. De vanligaste problemen var muntorrhet, förändringar på tungan och 

problem med tänder eller tandprotes. Patienter med risk för undernäring hade särskilda 

problem med förändringar på tungan och muntorrhet. Dessa fynd påvisar vikten av att göra en 

noggrann munhälsobedömning (Andersson, Hallberg, Lorefält, Unosson & Renvert, 2004). 

En annan svensk studie jämförde hur patienter bedömde sin egen munhälsa, med en 

sjuksköterskas bedömning. Patienterna använde ett frågeformulär för att skatta sin egen 

munstatus, medan sjuksköterskan använde ROAG-formuläret för att bedöma munhälsan. 

Sjuksköterskans bedömning stämde ofta överens med patientens, med undantag av vissa 

patienter där sjuksköterskan hittade problem som patienten inte hade känt av. Studien kom 

fram till att ROAG hjälpte sjuksköterskorna att hitta problem i munnen (Paulsson, Andersson, 

Wårdh & Öhrn, 2008). 
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1. 6. ROAG i utlandet  

En Nigeriansk studie undersökte sjuksköterskors kunskap om munhälsa samt hur ofta 

munhälsobedömningar gjordes i praxis. Det visade sig att även om 67 % utförde 

munvårdsbedömningar, kunde endast 38 % utföra en adekvat undersökning av munnen och 

endast 28 % hade god kunskap om vanliga sjukdomar i munnen. Nästan alla ville ha mer 

information och kunskap om munvård vilket påpekade att sjuksköterskorna tog munvård på 

alvar (Azodo, Ezeja, Ehizele & Ehigiator, 2013). En norsk studie visade att sjuksköterskor 

som jobbade på äldreboenden tyckte att munvård var viktigt och de tyckte inte att det var 

olustigt att utföra munvård. Trots detta hade 40 % av vårdtagarna på äldreboenden 

oacceptabel munhälsa enligt en tandhygienists evaluering. Detta kan bero på att många 

sjuksköterskor kände att deras kunskap i vissa fall var otillräcklig och att det fanns tidsbrist. 

(Willumsen, Karlsen Næss & Bjørntvedt, 2011). 

I en brasiliansk studie undersöktes giltigheten och reproducerbarheten av ROAG. Outbildad 

hälsopersonal, fick utbildning i användningen av ROAG och bedömde äldre patienters 

munhälsa. Samma patienter evaluerades av en tandläkare för att kunna bedöma 

överensstämmelsen. Studien visade att ROAG är ett bra och känsligt verktyg som grundligt 

kan kartlägga problem med munhälsa. Den kan utan problem användas av hälsopersonal för 

att förbättra tillgänglighet av tandvård för äldre patienter genom att belysa deras problem 

(Ribeiro, Ferreira, Vargas & Ferreira, 2013).  

 

1. 7. Senior alert och palliativregistret  

Sedan 2011 har registrering av munhälsa med hjälp av ROAG varit möjlig i Senior alert. 

Senior alert är ett webbaserat nationellt kvalitetsregister där riskbedömning, åtgärd och 

resultat inom områden munhälsa, trycksår, fall och undernäring registreras hos vårdtagare 

över 65 år.  Denna registrering inom området munhälsa har varit frivillig, men under 2013-10-

01–2014-09-30, fick kommuner i Sverige möjlighet att få en prestationsersättning inom 

området munvård. Denna ersättning var 20 miljoner svenska kronor som fördelades till 

kommuner och landsting som utförde munhälsobedömning enligt ROAG och registrerade 

detta i Senior alert. Riskbedömning rekommenderas att göras när en person överföras till en 

ny enhet och då helst inom 24 timmar från inskrivning på en slutenvårdsavdelning (Senior 
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alert, 2015). 

Inom palliativ vård finns även ett separat nationellt kvalitetsregister som heter 

palliativregistret. Denna registrering görs efter att patienten er avliden. I palliativregistret 

registreras patienten med hjälp av en dödsfallsenkät där en av frågorna handlar om munhälsa. 

Även här är det en munhälsobedömning med hjälp av ROAG som gäller. Enkäten frågar om 

en bedömning av munhälsan har gjorts sista veckan i livet, om någon avvikelse noterades och 

om bedömning av munhälsa dokumenterades (Palliativregistret, 2015a). 

 

1. 8. Teoretisk referensram 

I denna studie kommer munvård undersökas under Dahlberg och Segerstens 

konsensusbegrepp lidande och välbefinnande, då syftet med att kvalitetssäkra munvård är att 

minska lidande och öka välbefinnandet. Enligt Fawcetts metaparadigm kommer omvårdnad 

studeras (Hall, 2012).  

Enligt Gustin (2012) menar Katie Erikssons utifrån sin omvårdnadsteori att lidande delas in i 

tre kategorier: sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande är det som 

direkt orsakas av sjukdomen, livslidande är hur patienten förhåller sig till sin situation medans 

vårdlidande är orsakat av vård- eller behandlingssituationer. I denna studie är vårdlidande 

relevant. Detta vårdlidande sammanfattas i tre kategorier: Kränkning av patientens värdighet, 

fördömande och straff, maktutövning och utebliven omvårdnad. Av dessa är den sista relevant 

i denna studie. Med utebliven omvårdnad menas brist på att tillgodose grundläggande behov 

som kan bero på att sjuksköterskan inte har förmåga att bedöma/uppfatta vad patienten 

behöver. Detta kan medföra en känsla av vanmakt och hopplöshet hos patienten (i Gustin, 

2012).  

Begreppet lidande är flerdimensionellt och kan tolkas på flera olika sätt. I samband med 

munvård ligger fokus på hur lidande aktualiseras och lindras (Öhlen, 2013). Lidande är lättare 

att uthärda för patienten när det är tillfälligt och med ett hopp om att lidandet kan lindras 

(Strang, 2012b). Dålig munhälsa orsakar ett lidande som ofta lätt kan åtgärdas om det kan 

upptäckas och ROAG kan hjälpa sjuksköterskan upptäcka problemen som finns (Paulsson et 

al, 2008), samt ge förslag angående vilka respektive åtgärder som borde sättas in (se bilaga 

1.).  
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1. 9. Problemformulering 

Få studier finns om munhälsa inom palliativ vård då patienterna ofta är för sjuka för att själva 

kunna ge samtycke om att delta i studier. Även om patienten skulle ha anhöriga som skulle 

kunna ge samtycke där patienten inte själv är frisk nog att själv samtycka, skulle detta kunna 

vara oetiskt då både patient och anhöriga går genom en emotionellt svår tid. Det är alltså extra 

viktigt att dokumentationen i patientjournalerna inom palliativ vård är korrekt, och komplett 

så att retrospektiva studier kan utföras. En kvalitetsgranskning av dokumentationen i detta 

område är därför av stor vikt. Om det finns brister i dokumentationen som kan belysas, skulle 

detta kunna leda till en förbättring av rutiner och utbildning som gagnar patienten genom att 

minska lidande i form av dålig munhälsa.  

 

1. 10. Syfte  

Att studera om munhälsobedömning av patienter på ett palliativt boende i Mellansverige, har 

dokumenterats enligt ROAG och om beskrivna åtgärder stämmer överens med 

rekommendationerna i ROAG-formuläret. 

 

1. 11. Frågeställningar 

- I vilken grad har munhälsobedömning dokumenterats korrekt enligt ROAG? 

- Stämmer genomförda åtgärder överens med ROAGs rekommendationer?  

- Har läkare eller tandläkare konsulteras om allvarliga problem enligt ROAG 

upptäcktes? 

 

2. METOD 

2. 1. Design  

Retrospektiv kvantitativ studie valdes då denna design gör det möjligt att utföra en 

kvalitetsgranskning av dokumentation under området munvård i patientjournaler (Polit & 

Beck, 2014). 
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2. 2. Urval 

Konsekutivt urval av 68 patienter på palliativt boende i Mellansverige från januari fram till 

granskningen i november 2014. Av dessa var 31 kvinnor och 37 män. Medianen av vårdtiden 

låg på 20 vårddygn. 

 Av 143 tillgängliga patientjournaler uppfyllde 112 uppsatta inklusionskriterier, se nedan. Av 

dessa exkluderades 38 på grund av kort vårdtid. Sex bortfall registrerades på grund av 

ofullständigt journalinnehåll. Undersökningen baserades därmed på 68 patientjournaler.  

Inklusionskriterier: Patienter som har avlidit på boendet. Fullständiga patientjournaler från 

januari till november 2014.  

Exklusionskriterier: Patienter som vårdades mindre en 1 vecka då tid för munbedömning 

kanske inte skulle hunnits med. 

 

2. 3. Datainsamlingsmetod 

Alla journaler från 2014 var utskrivna i pappersformat och fanns på vårdboendet. Journalerna 

granskades utifrån en granskningsmall (se bilaga 2). Då det inte fanns en tillgänglig beprövad 

granskningsmall gjordes denna utifrån frågeställningarna. Då det upptäcktes att denna mall 

inte var tillräcklig för att samla in all nödvändig information skrevs samtidigt anteckningar i 

ett anteckningsblock över kön, vårdtid samt alla kommentarer skrivna om munvård. Detta var 

möjligt att göra då det inte fanns mycket skrivet om munvård i journalerna. Det antecknades 

också om patienterna stod på läkemedel mot munsvamp, då detta var av relevans i den tredje 

frågeställningen. 

 

2. 4. Tillvägagångssätt 

Innan sommaren 2014 kontaktades chefen på ett palliativt vårdboende i Mellansverige 

angående möjligheten av att utföra en journalgranskning. I september 2014 skickades ett brev 

till enheten med en förfrågan om tillstånd att utföra granskningen. I början av oktober 

skickades ett brev tillbaka med en signatur från verksamhetschefens chef som gav tillstånd att 

utföra studien, tillståndet finns arkiverat vid institutionen. Journalerna granskades under en 
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vecka i november 2014 utifrån granskningsmallen. För att säkerställa sekretess gavs varje 

patient en siffra från 1 till 68, som användes för att identifiera patienten i stället för att 

använda personnummer. 

 

2. 5. Bearbetning och analys 

Resultaten från granskningen sammanställdes i tabeller för att besvara frågeställningarna och 

analyserades deskriptivt. Den första delen av granskningsmallen svarade på första 

frågeställning och den andra delen svarade på den andra frågeställningen och utgör tabell 1 

och 2. Den sista frågeställningen är en ja eller nej fråga som står under granskningsmallen, här 

sammanställdes även hur många som hade ordinerat läkemedel mot munsvamp samt hur 

många av dessa som hade eller inte hade kommentarer om munvård i resten av journalen. Alla 

vårddygn skrevs in i Excel för att ta fram medianen. Alla uträkningar kontrollerades av en 

utomstående för att säkerställa korrekt resultat. 

 

2. 6. Etiska överväganden 

Studier inom palliativ vård är svåra att utföra då patienterna är svårt sjuka, därför är 

retrospektiva studier möjligtvis det bästa sättet att utföra undersökningar. Tillstånd att utföra 

studien från etiska nämnden var inte nödvändig enligt lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor eftersom inga känsliga personuppgifter behandlas (Sveriges 

Riksdag, 2014). I denna studie är vårdpersonalens dokumentation i fokus, inte patientens 

situation. Trots detta är det ett intrång i sekretess att genomföra en journalgranskning. Även 

om patienterna är avlidna finns anhöriga kvar som skulle kunna känna sig kränkta om inte 

sekretessen respekteras. Verksamhetschefen på palliativ vårdavdelning i Mellansverige 

kontaktades angående tillstånd för journalgranskning innan projektarbetet påbörjades, vilket 

beviljades skriftligt. Författaren signerade även en tystnadsplikt i samband med detta för att 

säkerställa sekretess. Det finns viss risk med en journalgranskning då information i 

patientjournalen skulle kunna missbrukas. Nyttan av denna studie väger upp för den möjliga 

risken, då den skulle kunna medföra bättre patientsäkerhet, utbildning och även hjälpa 

personalen med rutiner som underlättar en bra dokumentation. Vidare är denna form av studie 

mycket kostnadseffektiv då dokumentationen redan finns, och tar bara upp tiden till den som 

utför granskningen, inte patienter, anhöriga eller personal.  
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3. RESULTAT 

Utav de 68 journaler som granskades fanns 16 där munvård inte nämndes överhuvudtaget i 

den utskrivna journalen. Dessa 16 patientjournaler utgör 23,5 % av samtliga patienter i 

studien. 

 

3. 1. Användandet av ROAG i patientjournalerna 

Det var endast i 1 av 68 journaler som ROAG hade använts.  Det fanns inte någon kopia av 

ROAG i denna journal. Eftersom själva bedömningen fattades bedömdes användandet av 

ROAG som delvis korrekt.  

Områden munslemhinnor, tunga och saliv var nämnd någonstans i journalen i ungefär 1/3 av 

patientjournalerna, medan resterande problemområden inte nämndes lika ofta. Hur många 

journaler som hade dokumentation inom olika problemområden enligt ROAG redovisas i 

tabell 1. Om dokumentationen av problemområden stämde överens med ROAG beskrivs detta 

i tabellen som stämmer ”helt”. Om problemområdet har nämnts någon gång i patientjournalen 

men om ROAG inte användes beskrivs detta i tabellen som stämmer ”delvis”. I de journaler 

som inte nämnde ett problemområde beskrivs detta som ”inte alls” i tabellen. Även när något 

hade skrivits inom ett av områdena saknades ofta information som skulle kunna utvärderas, 

och ut av de 103 problemområden som uppmärksammades i de 68 journalerna fanns bara sex 

individuella vårdplaner (IVP) inom området munvård. Av dessa fanns fyra utskrivna i 

journalen. Ibland kunde det stå att en vårdtagare hade torr mun eller beläggningar på tungan, 

men inget om hur allvarligt problemet var. I vissa journaler var det dokumenterat att patienten 

hade dålig munhälsa utan förklaring på vad det faktiska problemet var, och det var därför inte 

möjligt att veta vilket problemområde som hade drabbats.  

TABELL 1: Om dokumentation i 68 patientjournaler stämmer överens med ROAG 

Antal journaler där följande problemområde nämndes Helt Delvis Inte alls 

Röst 0 2 66 

Läppar 0 5 63 

Munslemhinnor 0 25 43 

Tunga 0 26 42 
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Tandkött 0 5 63 

Tänder 0 9 59 

Protes 0 6 62 

Saliv 0 20 48 

Sväljning 0 5 63 

 

3. 2. Åtgärder jämförda med ROAGs rekommendationer.  

I journalerna som nämner något av ROAG:s problemområden är det sällan det nämns vilka 

åtgärder, om några, som har satts in. Om åtgärderna som har satts in stämmer överens med 

ROAG eller ej beskrivs i tabell 2. Om alla åtgärder som nämnts i ROAG under respektive 

problemområde har utförts, enligt dokumentationen i patientjournalen, beskrivs detta som 

stämmer ”helt”. Om några åtgärder har utförts men inte alla beskrivs detta som stämmer 

”delvis”. Där inga åtgärder fanns i dokumenterade i patientjournalen beskrivs detta som 

stämmer ”inte alls”. Det fanns 8 identifierade problemområden som hade samtliga åtgärder 

som nämns i ROAG dokumenterade. Dessa var fördelade på problemområden läppar, 

munslemhinnor, tunga och/eller saliv. 

TABELL 2: Om åtgärder för 103 identifierade problemområden i 68 journaler stämmer 

överens med ROAGs rekommendationer 

Problemområde Helt Delvis Inte alls 

Röst 0 0 2 

Läppar 2 1 2 

Munslemhinnor 2 8 15 

Tunga 1 6 19 

Tandkött 0 0 5 

Tänder 0 2 7 

Protes 0 1 5 

Saliv 3 4 13 

Sväljning 0 1 4 
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3. 3. Konsultation med läkare eller tandläkare  

I nio journaler finns anteckningar som beskriver läkar- eller tandläkarbesök, rondanteckningar 

eller konsultationer där munvård har nämnts. Trots detta stod 29 patienter på ett receptbelagt 

preparat mot munsvamp, vilket betyder att dessa vårdtagare hade så pass svåra besvär med 

svamp att läkaren har ordinerat läkemedel. Detta är 43 % av samtliga patienter i studien. I 12 

av dessa fall saknades kommentar om munvård/munsjukdom/munsvamp i den utskrivna 

journalen. Två av fyra vårdtagare hade IVP som gav instruktioner om icke 

farmakologiska/mekaniska sätt att avlägsna svamp som att borsta tungan.  

 

4. DISKUSSION 

Resultatet visade brist på dokumentation inom området munvård, och ROAG formuläret hade 

använts i en av 68 journaler. Det fanns få beskrivna åtgärder. Av 103 identifierade 

problemområden fanns 8 problemområden där åtgärderna fullständigt stämde överens med 

ROAG. 29 patienter hade läkemedel mot munsvamp ordinerat av läkare. Av dessa 29 fanns 

12 journaler där det inte stod någonting om munvård, utom just i läkemedelslistan. 

 

4. 1. Resultatdiskussion 

Det är anmärkningsvärt att ROAG sällan används, trots prestationsersättningen som 

kommunerna får om ROAG används (Senior alert, 2014). Under samma tidsperiod som 

journalgranskningen utfördes visar statistiken i palliativ registret för specialiserad palliativ 

slutenvård i samma län som studien utfördes att munvårdsbedömningar utfördes i 55,6 % till 

93,3 % av alla dödsfall. Statistiken i hela Sverige visar att munvårdsbedömningar har utförts i 

78,6 % till 84,5 % av alla dödsfall under denna tidsperiod (Palliativregistret, 2015b). Om 

dessa siffror jämförs med att ROAG endast användes en gång utav 68 journalgranskningar, 

kommer procenten på den studerade palliativa slutenvårdsavdelningen visa en procent på 1,5 

%. Denna skillnad är mycket stor. Om detta betyder att munhälsobedömningar som inte har 

gjorts har registrerats som gjorda i palliativ registret, eller att den studerade palliativa 

slutenvårdsavdelningen var sämre på att utföra dessa bedömningar är oklart. Om ROAG har 

används men inte arkiverats i pappersjournalen, så borde det fortfarande finnas dokumenterat 

i journalen att en munvårdsbedömning har gjorts, och om problem finns borde IVP göras. Då 
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det fanns 103 problemområden som finns beskrivna någonstans i patientjournalerna borde det 

finnas mer än sex IVP, och alla IVP ska printas ut och finnas med i pappersjournalen. 

Under granskningen upptäcktes att munvård ibland dokumenterades under fel sökord i 

journalen.  Munvård, som ska dokumenteras under ett eget sökord med samma namn, 

dokumenterades någon gång under andra sökord som aktivitet eller nutrition, vilket gjorde att 

viktig dokumentation skulle kunna missas under granskningen. Om problem inom munvård 

upptäcktes och åtgärder sattes in utan att detta dokumenterats kan inte detta styrkas och bidrar 

till negativa resultat i granskningen.  

Vidare fanns stor skillnad på hur ofta dokumentation fanns inom olika problemområden 

beskrivna i ROAG. Till exempel fanns dokumentation av munslemhinnor, tunga och saliv, 

mycket oftare än övriga problemområden. Då ROAG har bevisats kunna hjälpa 

sjuksköterskor att upptäcka problem i munnen (Paulsson et al, 2008) även då utbildning i 

användandet av ROAG saknas (Andersson et al, 2004), skulle användningen av detta 

munbedömningsverktyg kunnat ge mer positiva resultat av journalgranskningen.  

Även när problem identifierades, fanns sällan åtgärder beskrivna, och även där svåra problem 

fanns beskrivna, fanns sällan IVP. Kanske är det så att personalen underskattar betydelsen av 

dålig munhälsa (Budtz-Jørgensen et al, 2001), eller kanske beror avsaknaden av korrekt 

dokumentation på kunskapsbrist eller tidsbrist (Willumsen et al, 2011). Munvård visar sig 

vara ett eftersatt område (Budtz-Jørgensen et al, 2001). Detta avspeglas i denna studie av att 

munvård ofta har dokumenterats fel eller uteblivit. Oavsett vad problemet beror på behövs 

bättre rutiner då det är sjuksköterskans ansvar att bedöma, planera och genomföra munvård 

(Ehrenberg, 2006). Om ett problem är så pass allvarligt att en läkare måste ordinera läkemedel 

mot svamp i munnen, borde det finnas en IVP inom området munvård som beskriver 

problemet samt vilka åtgärder som sattes in, innan läkaren kallades in. Det blir mycket svårt 

att utvärdera en åtgärd om det inte finns en IVP där bestämd tid för utvärdering finns 

beskrivet. Och om en åtgärd utföras utan utvärdering, skulle det kunna vara att problemet har 

förvärrats och flera åtgärder behövs, eller att en åtgärd görs i onödan vilket skulle kunna 

skapa mer lidande för patienten. Med en genomsnittlig vårdtid på 26,5 dygn borde tid för 

munvårdsbedömning funnits.  

När det finns brister i dokumentationen är inte patientens välbefinnande i fokus, och 

patientsäkerheten kan inte säkerställas (Hall, 2012). Med rutiner för munvårdsbedömning kan 
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patienten få ett hopp om att lidandet är tillfälligt (Strang, 2012b). Enligt Paulsson et al. (2008) 

hjälper ROAG sjuksköterskor att hitta problem i munnen. ROAG skulle kunna göra det enkelt 

och systematiskt för en vilken som helst sjuksköterska att hitta och åtgärda problem med 

munhälsa på ett konsekvent sätt. Som Katie Eriksson beskriver skapar utebliven omvårdnad 

lidande för patienten som kan bero på att sjuksköterskan inte har förmåga att bedöma/uppfatta 

vad patienten behöver (i Gustin, 2012). Samma omvårdnad ska finnas tillgänglig för patienten 

oberoende av vilken sjuksköterska som ansvarar för vårdandet eller var patienten befinner sig. 

Det kan anses självklart att bedömningsverktyg som ROAG ska användas och IVP göras för 

alla patienter med problem som hittas med hjälp av ROAG, så att alla patienter får den 

omvårdnad de har rätt till. 

 

4. 2. Metoddiskussion 

Retrospektiv journalgranskning valdes som metod då det kan vara svårt att studera patienter i 

en palliativ fas eftersom det skulle kunna uppfattas som oetiskt då detta är en emotionellt svår 

tid både för patient och anhörig. Inklusionskriteriet minst en veckas vårdtid användes därför 

att det skulle finnas gott om tid att utföra en munhälsobedömning. Då det på detta vårdboende 

även fanns några patienter som inte var i ett palliativt skede och som flyttade vidare hem eller 

till annat boende, exkluderades dessa patienter från studien.  Under granskningen hittades 

några ofullständiga journaler som därför inte kunde granskas, och inklusionskriteriet att 

journalerna måste vara fullständiga las till.  

I stället för att ha två granskningsmallar per ark borde det funnits utrymme för 

patientnummer, kön, vårdlängd och kommentarer. På detta sätt skulle anteckningsblocket som 

användes tillsammans med granskningsmallarna inte varit nödvändig. Trots detta fungerade 

det bra med mall och anteckningar, och all information som fanns om munvård i journalerna 

finns med i studien. Från början var det tänkt att studien skulle utföras med hjälp av 

datoriserade journaler, och detta skulle ha minskat en liten del av bortfallet där journalerna var 

ofullständiga. Trots detta anses inte resultatet ha påverkats av detta. Däremot var det mycket 

mera tidskrävande att gå genom pappersjournalerna än det skulle varit att utföra samma arbete 

med hjälp av datoriserade journaler. 

Då det fanns mycket litet information om munvård i journalerna var sammanställningen av 

granskningsmallarna inte svår. Detta kunde göras på ett strukturerat sätt som beskrivit i 
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dataanalysen. Samtidigt var det bra att en annan person fanns tillgänglig under denna fas så att 

resultatet blev mer tillförlitligt, då det fanns mindre risk för fel i uträkningar. Denna person 

fanns till hands när alla uträkningar och summeringar gjordes, och dubbelkollade alla siffror. 

Studiens reliabilitet är stark då det fanns så pass lite information om munvård att samtlig 

information kunde skrivas ner och dubbelkollas, även efter att själva journalgranskningen tog 

platts. Validiteten kanske inte är lika stark då det är möjligt at omvårdnadsproblem hittades 

och åtgärder sattes in utan att de dokumenterades, och kunde därför inte studeras. Det är 

osäkert om bristen på dokumentation inom området munvård är genomgående även på andra 

ställen inom den specialiserade palliativa slutenvården, och generaliserbarheten är därför inte 

säker. Däremot visade statistiken i palliativregistret att munvårdsbedömningar på andra ställen 

har gjorts i mycket större uträckning än vad som kunde visas i de utskrivna journalerna på den 

studerade palliativa slutenvårdsavdelningen (Palliativregistret, 2015b).  

 

4.3. Kliniska implikationer och framtida studier 

En fullständig dokumentation där sjuksköterskan beskriver hur munhälsa har bedömts, 

analyserats, hur munvårdsåtgärder planerats, genomförts och utvärderats kan sannolikt lindra 

patientens lidande i en palliativ fas. Kvalitetsuppföljningar i vården är viktiga för att kunna 

undersöka om personalen har tillräckligt med kunskap för att utföra omvårdnad på ett bra och 

patientsäkert sätt, det är därför viktigt att all dokumentation är fullständig och korrekt.  Denna 

studie tyder på att det finns brister i dokumentationen av munhälsa och munvård, och orsaken 

till detta borde undersökas närmare. Rutiner för munhälsobedömning bör säkerställas för att 

minska patienternas lidande och främja god munhälsa och välbefinnande. Alla sjuksköterskor 

borde ha samma rutiner och använda ROAG på ett strukturerat sätt då patienterna har rätt att 

få samma omvårdnad oberoende av var patienten befinner sig i vårdkedjan. Palliativ vård ska 

lindra lidande för patienten och det är därför det extra viktigt att använda bedömningsverktyg 

så att vi kan förebygga problem, och snabbt åtgärda möjliga problem.  

 

 

4. 4. Slutsats 

Denna studie tyder på att det finns brister i dokumentationen av munhälsa och munvård.  

Status av munhälsa inte har dokumenterats korrekt enligt jämförelsen med 
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bedömningsinstrumentet ROAG. I de fall åtgärder dokumenterats stämmer vissa åtgärder 

överens med ROAGs rekommendationer, men då det fanns få åtgärder dokumenterade var 

detta sällsynt. I många fall var läkare inkopplad, detta bevisat genom att nästan 50 % av 

patienterna hade receptbelagt läkemedel mot svamp. Ordinationen fanns ofta utan att det stod 

dokumenterat i journalen att patienterna hade problem med munhälsa. Bristerna skulle kunna 

leda till ett onödigt vårdlidande för patienten. Orsaken till detta behöver undersökas, och 

rutiner för munvårdsbedömningar bör säkerställas.  
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6. BILAGOR 

Bilaga 1. ROAG munbedömningsverktyg. 
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Bilaga 2. Granskningsmall 2 personer per ark. 

Patient (skriv siffra inte personnr): 

 

Frågeställningar: fyll i med 

kryss. 

 

Helt 

 

Delvis 

Inte 

alls 

  

Helt 

 

Delvis 

Inte 

alls 

Vidtagna Åtgärder 

(skriv fritext) 

Har munvårdsbedömning 

dokumenterats korrekt 

enligt ROAG? 

- Röst………….……..…... 

- Läppar………………..… 

- Munslemhinnor………... 

- Tunga………………..…. 

- Tandkött……………..…. 

- Tänder…………….......... 

- Protes…………….…….. 

- Saliv……………..……... 

- Sväljning………..…........ 

 

 

 

.……

….…

….…

….…

….…

….…

….…

….…

….… 

 

 

 

……...

……...

……...

……...

……...

……...

……...

……...

……... 

 

 

 

…...

…...

.…..

…...

…...

…...

…...

…...

…... 

Stämmer ROAGs 

rekommendationer överens 

med genomförda åtgärder? 

- Röst………………………... 

- Läppar…………..…….…… 

- Munslemhinnor………...….. 

- Tunga………………..…..…. 

- Tandkött…………...………. 

- Tänder………………........... 

- Protes……………….…..….. 

- Saliv………………….…...... 

- Sväljning…………...…........ 

 

 

 

….…

….…

….…

….…

….…

….…

….…

….…

….… 

 

 

 

……....

……....

….…...

….…...

….…...

….…...

……....

….…...

….…... 

 

 

 

…...

…...

…...

…...

…...

.…..

…...

…...

…... 

 

 

 

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

................................... 

Har läkare eller tandläkare konsulteras om 

allvarliga problem finns? 

Ja 

....... 

Nej 

.….. 

 

Patient (skriv siffra inte personnr): 

 

Frågeställningar: fyll i med 

kryss. 

 

Helt 

 

Delvis 

Inte 

alls 

  

Helt 

 

Delvis 

Inte 

alls 

Vidtagna Åtgärder 

(skriv fritext) 

Har munvårdsbedömning 

dokumenterats korrekt 

enligt ROAG? 

- Röst………….……..…... 

- Läppar………………..… 

- Munslemhinnor………... 

- Tunga………………..…. 

- Tandkött……………..…. 

- Tänder…………….......... 

- Protes…………….…….. 

- Saliv……………..……... 

- Sväljning………..…........ 
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….…

….…

….…

….…

….…

….…

….… 
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……...
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…...

.…..

…...

…...

…...

…...

…...

…... 

Stämmer ROAGs 

rekommendationer överens 

med genomförda åtgärder? 

- Röst………………………... 

- Läppar…………..…….…… 

- Munslemhinnor………...….. 

- Tunga………………..…..…. 

- Tandkött…………...………. 

- Tänder………………........... 

- Protes……………….…..….. 

- Saliv………………….…...... 

- Sväljning…………...…........ 

 

 

 

….…

….…

….…

….…

….…

….…

….…

….…

….… 
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……....
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….…...
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…...
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…...

…...

…... 
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...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

................................... 

Har läkare eller tandläkare konsulteras om 

allvarliga problem finns? 

Ja 

....... 

Nej 

.….. 

 


