
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Äldre personers upplevelse av sin munhälsa 
– en litteraturstudie 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zainab Al-Shakarchi 
 Åsa Granås 
Oktober 2012 

 
 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen) 15 hp 

Omvårdnadsvetenskap 

Examensarbete inom omvårdnadsvetenskap 

Sjuksköterskeprogrammet 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 

Handledare: Åsa Hedlund 

Examinator: Birgitta Fläckman 

 

 
  
 
 



   
 

 

SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Att utifrån litteratur beskriva hur äldre personer upplevde sin munhälsa, samt att 

granska kvaliteten i de inkluderade studierna gällande den metodologiska aspekten 

datainsamlingsmetod.  

Metod: Beskrivande litteraturstudie baserad på 16 artiklar sökta i databaserna PubMed, 

Cinahl samt via manuell sökning. Litteraturstudiens resultat redovisades i en huvudkategori 

och fem underkategorier. Artiklarna kvalitetsgranskades avseende datainsamlingsmetod. 

Flertalet artiklar var av kvantitativ karaktär.   

Huvudresultat: Munhälsan och utseendet på tänderna var viktig för äldres livskvalitet. Gamla 

människor med smärtproblem upplevde låg munhälsorelaterad livskvalitet. Äldre personer 

med proteser eller ett lågt antal tuggtänder hade en sämre självskattad munhälsa. Negativ 

självuppfattning av munhälsa var förknippad med näringsunderskott hos äldre. Likaså 

observerades en sämre självskattad munhälsa hos patienter med depression, äldre med ett 

större hjälpbehov, äldre personer som drabbats av stroke samt patienter med Alzheimers 

sjukdom. Sämre socioekonomiska omständigheter associerades med en sämre självskattad 

munhälsa. Det fanns vissa könsskillnader i självskattad munhälsa.   

Slutsats: Flera faktorer hade betydelse för den självupplevda munhälsan hos äldre personer. 

Kännedom om dessa faktorer är viktigt för att kunna förebygga en dålig munhälsa hos äldre 

personer. Fler kvalitativa studier inom området skulle kunna leda till en bättre förståelse av 

äldre personers upplevelse av sin munhälsa. 

 

Nyckelord: Munhälsa, äldre, självskattad, livskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ABSTRACT 

 

Aim: First, on the basis of literature describe how older people perceived their oral health, and 

second to review the quality of the studies regarding the methodological aspect data collection 

method.  

Methods: Descriptive literature study based on 16 articles searched in PubMed, Cinahl and by 

manual search. Literature study results were presented in a main category and five sub-

categories. Articles were reviewed for quality regarding data collection method. Most of the 

articles were of the quantitative approach. Strengths and weaknesses of each article data 

collection method were reviewed. 

Main Results: Oral health and appearance of their teeth was important to older people's 

quality of life. Old people with painful conditions experienced low oral health related quality 

of life. Older people with dentures or a low number of chewing teeth had poorer self-rated 

oral health. Negative self-perception of oral health was associated with nutritional deficits in 

the elderly. Similarly, there was a poorer self-rated oral health in patients with depression, 

older people with a greater need for help, older people who had suffered a stroke and patients 

with Alzheimer's disease. Worse socioeconomic factors were associated with a poorer self-

rated oral health. There were some gender differences in self-rated oral health.  

Conclusion: Several factors had an impact on the self-perceived oral health in older people. It 

is of importance to possess knowledge of these factors in order to prevent poor oral health in 

older people. More qualitative studies in this area could lead to a better understanding of older 

people's perception of their oral health. 

 

Keywords: Oral health, elderly, self perceived, quality of life 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Vi blir allt äldre 
 

Ålderdom är en dynamisk process som är svår att definiera men i de flesta utvecklingsländer 

definieras 60-65 år, motsvarande pensionsåldern, som början på ålderdomen (Gorman 1999). 

I Sverige dras 65 som gräns för att kallas äldre, men enligt World Health Organisation 

(WHO) går den vid 60 år (Rundgren 1991). Medellivslängden stiger i Sverige och har gjort så 

under mer än ett sekel, främst på grund av att dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar, cancer, 

trafikolyckor och självmord minskat kraftigt sedan 1990 både bland kvinnor och bland män. 

Medellivslängden var år 2010 83,5 år för kvinnor och 79,5 år för män (Socialstyrelsen 2012). 

En ökning av befolkningen i åldrarna över 65 har skett de senaste åren, främst i åldrarna 65–

79 år.  Denna åldersgrupp har mellan 2001 och 2011 ökat med närmare 200 000 till antalet. 

En fortsatt ökning väntas under de närmaste tio åren på närmare 300 000 personer i dessa 

åldrar. I åldersgruppen 80–99 år har det skett en ökning sedan 1960-talet, då det år 1960 fanns 

ungefär 140 000 80-99-åringar. År 2011 var antalet uppe i nära en halv miljon. Det är den 

snabba nedgången i dödligheten som har medfört att antalet i de äldre åldrarna har ökat. Det 

förväntas en fortgående ökning av antalet personer över 80 år och år 2060 antas det finnas 600 

000 fler 80–99-åringar än det finns idag vilket är mer än en fördubbling (SCB 2012). 

 

1.2 Äldres munhälsa 
 

World Health Organisation (WHO 2012) definierar munhälsa som ett tillstånd av att vara fri 

från kronisk mun- och ansiktssmärta, mun- och halscancer, sjukdomar i tandkött, 

födelsedefekter och andra sjukdomar och tillstånd som kan påverka vävnaden runt tänder och 

mun. Enligt Cowan et al. (1999) är tandsjukdomar dyra att behandla men lätta att förhindra. 

Sjukdomar i munhålan är den fjärde dyraste sjukdom att behandla i de flesta industrialiserade 

länder.   

 

Med stigande ålder ökar risken för undernäring vilket kan medföra komplikationer i 

munhålan, exempelvis försämrad smakförmåga, slemhinneblödningar samt muntorrhet som 

kan ge tung- och munsveda (Nordenram & Nordström 2000). Muntorrhet kan även leda till en 

högre mottaglighet för bakterier som orsakar sämre munhälsa (Handbok för hälso- och 

sjukvård 2006). När människan blir äldre blir kroppens eget försvar nedsatt och behovet av en 

bra mun- och tandvård ökar. En god munvård, utseende på tänderna och en frisk andedräkt är 
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viktig för äldre personers välbefinnande och livskvalitet (Öhrn & Andersson 2006). 

Andersson och Nordenram (2004) anser att en god munhygien innebär att ha god 

tuggförmåga och att kunna kommunicera och skratta utan hinder. De flesta äldre personer 

uppskattar en god munvård, då de har dålig erfarenhet av föregående generations dåliga 

munhygien. Morales-Suárez-Varela et al. (2011) hade i sin studie för avsikt att undersöka 

tandsjukdomar hos äldre och resultatet visade att det totala antalet tänder minskade med 

åldern, från i medel 20 tänder för de äldre personerna mellan 65-69 år till 12 tänder för de som 

var över 80 år. Endast 6 procent hade ett friskt tandkött, nästan en fjärdedel hade blödande 

tandkött, och över 50 procent hade tandsten. Att upprätthålla en god munhälsa är viktigt för 

en bra nutrition, återhämtning och allmänt välbefinnande (Heimdal 1999, Öhrn et al. 2001). 

 

1.3  Munhälsa hos specifika patientgrupper bland äldre 
 

Vissa patientgrupper kan behöva speciell uppmärksamhet vad gäller munhälsa. Patienter som 

drabbats av stroke kan lida av sväljningsproblematik efter insjuknandet. Dementa patienter 

kan ha svårigheter att klara av sin munhygien på grund av nedsatt förmåga att kommunicera. 

Deras kognitiva förmåga kan påverkas vilket kan leda till svårigheter att förstå att de har 

nedsatt munhygien. Andra riskgrupper är patienter med muntorrhet relaterat till läkemedel 

samt patienter med nedsatt immunförsvar (Wårdh 2007). I Brasilien undersöktes 49 

institutionaliserade äldre personer för att ta reda på om det fanns en skillnad i munhygien 

mellan deltagare med olika grad av funktion i händerna.  Det visade sig att både deltagare 

med dålig handfunktion hade mer plack. Handfunktionen visade sig viktig för att ta bort plack 

från tänderna (Padilha et al. 2007).  

 

1.4 Munhälsa hos äldre personer på sjukhus/särskilt boende 
 

En stark relation mellan orala infektioner och hälsokomplikationer kan ses bland äldre på 

särskilt boende eller sjukhus (Kullberg et al. 2010). Förbättrad munhygien bidrar till att 

minska förekomsten av vårdrelaterad pneumoni hos äldre på särskilt boende och därmed 

minskade sjukvårdskostnader. Ett glapp mellan kunskap och praktiskt utförande av 

munhygien kan ses hos personal på äldreboenden. För överbrygga detta kan det vara 

nödvändigt att ta itu med attityder och uppfattningar gentemot munhygien hos vårdpersonalen 

(Kullberg et al. 2010). Strömberg et al (2012), undersökte munhygienvanor hos äldre och 

resultatet visade att ju mer hjälpbehov de äldre hade, ju högre förekomst av karies och 

tandköttsblödningar hade de.   

 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0167494310000828
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Personalen på ett äldreboende i Sverige hade goda baskunskaper vad gällde munhygien, men 

de upplevde utförandet av munhygien vara obehagligt huvudsakligen på grund av de boendes 

ovilja. De antydde även att de hade tvingat några av de boende till att utföra dessa aktiviteter 

(Forsell et al. 2010). Enligt Sonde et al. (2011) är hindren mot att utföra en bra munhygien 

hos äldre dementa tidsbegränsning och patienternas vägran att medverka. Tidsbrist existerar i 

hög grad inom äldrevården och kan vara ett hinder för god vård.  

 

1.5 Sjuksköterskans roll vid munhälsa 
 

En legitimerad sjuksköterska ska enligt Socialstyrelsen (2005) ha förmåga att tillvarata det 

friska hos patienten, och tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov. I 

sjuksköterskans ansvarsområde ingår även att åtgärda förändringar i patientens fysiska hälsa. 

 Förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd ska observeras och åtgärdas. Risker 

för patientens hälsa ska förebyggas. Sjuksköterskan ska ha förmåga att undervisa medarbetare 

och samarbeta med olika professioner inom hälso- och sjukvården för att kunna ge patienten 

optimal vård. 

 
Munhälsa och munvård tillhör sjuksköterskans ansvarsområde. Detta innebär att 

sjuksköterskor ansvarar för att munvård utförs på ett lämpligt sätt, att munhälsan bedöms 

kontinuerligt och att munhälsa och munvård dokumenteras. Det är vanligt att dessa uppgifter 

istället delegeras till undersjuksköterskor och vårdbiträden, vilket leder till att de istället gör 

utvärderingen och utför munvården. Sjuksköterskors dokumentation av munnens hälsa och 

vård är sällsynt. Ofullständig kunskap om munvård i sjuksköterskans utbildning kan leda till 

brister i teori och praktik vilket i sin tur kan leda till att munvården brister (Öhrn & Andersson 

2006). I en studie av Adams (1996) visade resultatet att sjuksköterskor saknade tillräckliga 

kunskaper om munhälsa. Däremot önskade de mera kunskap och var villiga att lära sig mer 

om detta. 

 

Wårdh (2003) har undersökt hur sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden förhåller 

sig till munvård. Resultatet visade att sjuksköterskorna hade en bättre attityd till munvård än 

övrig personal. Det var dock oftast undersköterskorna som utförde det praktiska med 

munvårdsarbetet i äldrevården. Både sjuksköterskorna och undersköterskorna ansåg att 

tandborstning var en besvärlig syssla. Värst ansågs naturliga tänder vara att sköta om. Många 

upplevde även munvårdsarbetet motbjudande.  Dessa negativa upplevelser verkade vara en 
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följd av negativa omständigheter, så som ökad vårdtyngd vilket gör att andra sysslor gavs 

högre prioritet. 

 

1.6 Att undersöka äldres egen uppfattning av sin munhälsa 
 

Ett av instrumenten för att undersöka äldres egna uppfattningar om sin munhälsa är att 

använda frågeformulär. Geriatric Oral Health Assessment index, (GOHAI) mäter dimensioner 

så som tuggförmåga, ätande, sociala kontakter, utseende, smärta, oro, och självmedvetenhet 

och består av tolv frågor som exempelvis: ”Hur ofta begränsade du sorterna eller mängderna 

av mat på grund av problem med dina tänder eller proteser?” Svaren består av sex kategorier 

från ”alltid” till ”aldrig” (Shamrany´ 2006).  

 

1.7 Problemformulering 
 

Det sker en stadig ökning av den äldre befolkningen och denna ökning förväntas fortsätta i 

framtiden (SCB 2012). I sjuksköterskans kompetensområde ingår att tillgodose patientens 

basala och specifika omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen 2005). Forskning har visat att 

sjuksköterskors kunskap och dokumentation vad gäller munhälsa är bristfällig, vilket kan leda 

till en sämre munvård (Adams 1996). Vid åldrande ökar behovet av en bra mun- och 

tandvård(Öhrn & Andersson 2006). En god munvård, utseende på tänderna och en frisk 

andedräkt är viktigt för äldre personers välbefinnande och livskvalitet (Öhrn & Andersson 

2006). Att upprätthålla en god munhälsa är viktigt för en bra nutrition, återhämtning och 

allmänt välbefinnande (Heimdal 1999, Öhrn et al. 2001). Författarna anser därför att det är 

viktigt att ta reda på hur äldre personer själva upplever sin munhälsa och resultaten av studien 

kan förhoppningsvis öka kunskaperna om munhälsans betydelse för äldre personer.  

 

1.8     Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva hur äldre personer upplever sin munhälsa, samt att granska 

kvaliteten i de inkluderade studierna gällande den metodologiska aspekten 

datainsamlingsmetod.  

 

 

1.9    Frågeställningar 

 

 Hur upplever äldre personer sin munhälsa? 

 Vilken kvalitet har de i studiens ingående artiklar avseende den metodologiska 

aspekten datainsamlingsmetod?  
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2. METOD 

 

2.1 Design 

 

Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie.  En litteraturstudie ska börja med 

en frågeställning och en plan för att inhämta information och sedan analyseras denna 

information (Polit & Beck 2008). Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan en 

litteraturstudie ge svar på vad som fungerar bäst och om det finns vetenskapligt stöd för att 

rekommendera vissa behandlingar eller åtgärder. 

 

2.2 Databaser och sökord 

 

Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl och PubMed som innehåller vetenskapliga 

tidskriftsartiklar omfattande medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström 2008). En 

manuell sökning gjordes genom att leta efter passande artiklar från referenslistan i artiklar 

som berörde ämnet för studien (Forsberg & Wengström 2008). Sökorden som användes i 

Cinahl var: oral health AND elderly. I PubMed användes sökorden: GOHAI, Oral health 

AND older people AND self perception. Begränsningar gjordes genom att söka efter 

vetenskapliga artiklar med linked full text, abstract, peer reviewed och artiklar skrivna på 

engelska och svenska. Artiklarna tidsbegränsades genom att inte vara publicerade före 2002. 

Författarna använde sig vid sökningen av den booleska operaton AND, som enligt Forsberg 

och Wengström (2008) innebär att endast referenser som innehåller både A och B hittas. 

Detta begränsar sökningen och ger ett mer precist resultat. Vilka databaser som använts, vilka 

sökord, utfallet av träffar och antal valda artiklar kan ses i tabell 1. En översikt över 

fullständig sökning kan ses i bilaga 3 Sökningen gjordes under tidsperioden 2012-08-30 - 

2012-09-26. 
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Tabell 1. Förenklad söktabell som visar utfall av artiklar vid litteratursökningen  

Databas Sökord Träffar Valda källor (exkl. 

dubletter) 

Cinahl   Oral health AND 

elderly 

125 2 

PubMed GOHAI 57 9 

 Oral health AND 

older people AND 

self perception 

65 1 

Manuell sökning 

i valda källor 

  4 

Totalt   16 

 

 

 

2.3 Kriterier för urval av källor 

 

Inklusionskriterier för studien var artiklar som beskrev hur personer 60 år eller äldre upplevde 

sin munhälsa. Den nedre gränsen på 60 år har valts enligt WHO:s definition av äldre 

(Rundgren 1991). Samtliga artiklar skulle ha genomgått vetenskaplig granskning (peer-

reviewed) och presenteras i fulltext. Författarna ville först begränsa de valda artiklarna till att 

inte vara publicerade tidigare än 2007 för att forskningen skulle vara så aktuell som möjligt, 

men på grund av begränsad tillgång på relevant litteratur sattes 2002 istället som tidsgräns. 

Endast artiklar skrivna på engelska eller svenska inkluderades. Två undantag gjordes från de 

inklusionskriterier som sattes. Det ena gällde en artikel från 1999 som handlade om äldres 

livskvalitet relaterat till munhälsa och på grund av begränsat antal relevant litteratur inom 

ämnet så beslöt författarna att den skulle tas med eftersom den stämde väl överens mot 

föreliggande studies syfte och resultat. Det andra undantaget gällde en artikel där 

studiedeltagarnas åldrar sträckte sig från 49-101 år. Författarna beslöt dock att ta med denna 

artikel eftersom deltagarna i studien hade en medelålder på över 80 år. Sexton artiklar som 

ansågs svara på syfte och frågeställningar valdes till föreliggande studie. Deltagarna i 

artiklarnas studier hade ett åldersspann på 60-101 år. Författarna hade för avsikt att välja såväl 

kvantitativa som kvalitativa artiklar i studien men sökningen resulterade endast i ett fåtal 

artiklar med kvalitativ ansats.  
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2.4 Dataanalys 

 

Författarna valde först ut relevanta titlar varav abstracten på dessa lästes. Utav dessa valdes 

relevanta artiklar. De 16 utvalda artiklarna granskades mer ingående utifrån metodologiska 

aspekten och datainsamlingsmetod samt utifrån om de kunde svara på föreliggande studies 

syfte och frågeställningar. Detta gjordes med hjälp av checklistor ur Forsberg och Wengström 

(2008). Artiklarna lästes igenom av båda författarna och analyserades genom att jämföra 

resultaten.  Likheter och skillnader vad gällde äldres uppfattning om sin munhälsa eftersöktes 

och identifierades efter att ha diskuterats av de två författarna. En huvudrubrik som svarade på 

syftet gjordes. Vissa faktorer som associerades med munhälsa återkom i flera av artiklarna 

och utifrån dessa gjordes fem underrubriker. En granskning av artiklarnas kvalitet gällande 

datainsamlingsmetoden genomfördes utifrån Polit och Beck (2010) och Forsberg och 

Wengström (2008). De 16 slutgiltigt utvalda vetenskapliga artiklarna (se tabell 1) ansågs av 

författarna vara relevanta för litteraturstudiens syfte och frågeställningar.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

 

De artiklar som används i litteraturstudiens resultatdel bör innehålla etiska överväganden för 

att de skall vara så trovärdiga och pålitliga som möjligt. Detta för att den kommande 

litteraturstudien inte ska bryta mot några forskningsetiska regler (Forsberg & Wengström, 

2008). Författarna utgår ifrån att de i studien ingående artiklarna har godkännande från etisk 

kommitté. Inga artiklar har undanhållits på grund av författarnas personliga åsikter 
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3. RESULTAT 
 
 

Resultatet är sammanställt utifrån 16 vetenskapliga artiklar och presenteras nedan i löpande 

text med hjälp av en huvudkategori som beskriver äldres personers upplevelse av sin 

munhälsa, samt fem underkategorier som beskriver olika faktorer som associerades med 

munhälsa i artiklarna. Artiklarnas resultat och syfte kan även ses i tabellform (se bilaga 2). 

Underkategorierna namngavs tandproteser, antal tänder, kön, sjukdomstillstånd samt sociala 

omständigheter. Sist i resultatavsnittet presenteras kvalitetsgranskningen av den 

metodologiska aspekten datainsamlingsmetod.  

 

3.1. Äldre personers upplevelse av sin munhälsa 
 

I en studie av Willumsen et al. (2010) undersöktes 137 långtidssjuka patienter som mottog 

hemsjukvård i Oslo, Norge och resultatet visade att problem med tandborstning och 

muntorrhet indikerade högre frekvens av dålig munhygien. Tandborstning bedömdes vara 

lågprioriterad av både personal och patienter. McGrath och Bedi (1999) intervjuade 454 äldre 

personer i Storbritannien för att ta reda på om munhälsan påverkade deras livskvalitet.  Det 

visade sig att majoriteten av de äldre ansåg att deras munhälsa var viktig för deras livskvalitet 

på något sätt. De ansåg att den viktigaste aspekten av munhälsan var dess påverkan på ätande 

och välbefinnande. De Andrade et al (2012) använde sig av ett strukturerat frågeformulär, för 

att undersöka förekomsten av dåligt självskattad munhälsa och faktorer associerade till dålig 

munhälsa hos äldre personer i São Paulo, Brasilien. Undersökningspersonerna tillfrågades om 

hur de upplevde sin tand- och tandköttskvalitet.  Nästan hälften av individerna ansåg sig ha en 

god munhälsa.  Pattussi et al. (2010) utförde munundersökningar och strukturerade intervjuer 

bland 4786 äldre personer i 250 städer i Brasilien för att uppskatta förekomsten av dåligt 

självskattad munhälsa. Resultatet visade att 46.6 procent i hela urvalet skattade sin munhälsa 

som dålig. I Piuvezam och Costa de Limas (2012) studie skattade de flesta av de 1192 

institutionaliserade äldre brasilianska deltagarna sin munhälsa som bra eller utmärkt vad 

gällde allt ifrån tänder, tandkött, sväljförmåga och munhälsans inverkan på sociala 

sammanhang. Esmeriz et al (2010) ville i sin studie som inkluderade 371 äldre icke-

institutionaliserade personer i Brasilien undersöka sambandet mellan självskattad oral hälsa 

och andra variabler. Där visade resultatet att den självskattade munhälsan var måttlig till god 

hos 59.3 procent av deltagarna.  Andersson (2006) har i sin avhandling undersökt äldre 

personers uppfattningar om sin egen munhälsa. De äldre visade sig vara generellt nöjda med 

sin munhälsa. De betonade vikten av att ha kontroll över sin munhälsa och egenvård. De 
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beskrev vikten av en bra munhälsa i de sociala, fysiska, känslomässiga och mentala 

aspekterna av sitt dagliga liv. Stenman et al. (2012) har utforskat munhälsorelaterad 

livskvalitet i förhållande till olika munhälsotillstånd och uppfattning om munhälsa bland äldre 

individer i Sverige. Det visade sig att missnöje med utseende på tänder hade en stark påverkan 

på munhälsorelaterad livskvalitet. För att analysera sambandet mellan näringsbrist och dålig 

munhälsa undersöktes 267 äldre icke-institutionaliserade personer i åldrarna 60-74 i Brasilien. 

Information om  nutrition och munhälsa inhämtades genom att ta reda på hur många tänder 

deltagarna hade, hur många som hade protester, salivproduktion, generell tandstatus och 

självskattad munhälsa. Dålig munhälsa visade sig ha ett samband med näringsbrist hos de 

äldre.  En negativ självuppfattning av oral hälsa eller dålig livskvalitet relaterat till munhälsa 

är förknippad med näringsunderskott hos äldre. Näringsunderskott visade sig ha ett konkret 

samband med reducerad salivproduktion, avancerad tandlossning, och en negativ 

självuppfattning av munhälsa (Mesas et al. 2010). Enligt Esmeriz et al. (2010) var de faktorer 

som bidrog till en bra självskattad munhälsa att vara i bra fysisk och känslomässig kondition. 

Dias da Silva et al. (2011) kunde i sin studie se att dålig självskattad munhälsa associerades 

med tandköttsavvikelser och biologiska svagheter. Enligt Pattussi et al. (2010) associerades 

en dåligt självskattad munhälsa med att leva med obehandlad karies och att ha tandvärk.   

 

  3.1.1. Tandproteser  
 

Vad gällde protesanvändning så visade resultatet i två av studierna i artiklarna att personer 

med behov av proteser var mer benägna att skatta sin munhälsa som dålig (de Andrade et al. 

2012, Pattussi et al. 2010). Enligt Dias da Silva et al. (2011) var att inte ha något behov av 

proteser faktorer som var signifikant associerade med en bättre självskattad oral hälsa. Detta 

kom fram genom att 876 äldre personer i Brasilien fick genomgå en klinisk examination och 

fylla frågeformulär gällande självupplevd oral hälsa. Stenman et al. (2012) ville i sin studie 

utvärdera munhälsorelaterad livskvalitet i förhållande till olika kroniska orala förhållanden 

och uppfattning om munhälsa bland 561 äldre individer i Sverige genom att de fick fylla i 

frågeformulär och genomgå en klinisk munundersökning.  Resultatet visade att användning av 

tandproteser har en stark negativ påverkan på munhälsorelaterad livskvalitet. 

Patienter på ett äldreboende svarade på enkäter om muntorrhet, tandläkarbesök och vanor om 

god munhygien. De patienter som hade endast naturliga tänder hade bättre munhygien än de 

som hade proteser (Willumsen et al. 2010). I en randomiserad kontrollerad studie av Tsakos 

et al. (2009) som genomfördes genom att 1090 äldre personer på kommunala boenden i 
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London fick fylla i hälsoriskformulär visade sig den munhälsorelaterade livskvaliteten vara 

bättre hos deltagare med bara naturliga tänder, än hos protesanvändare Bland protesbärarna 

rapporterade hälften en bra tuggförmåga och deltagare med implantat var nöjda med 

funktionen, exempelvis vad gällde att tugga hård mat, segt kött och färskt bröd (Andersson 

2006).  

 

3.1.2. Antal tänder 
 

Att ha fler än 20 tänder associerades med bra självskattad munhälsa (de Andrade et al. 2012, 

Dias da Silva et al. 2011). Resultatet av Zuluaga et al. (2012) studie visade att de som hade 1-

9 tänder eller 1-3 hål hade lägre självskattad munhälsa poäng än de som var i bättre skick. 

Yu et al. (2008) ville beskriva munhälsostatusen hos äldre patienter på sjukhus, och att 

identifiera vilken påverkan munhälsostatus visade sig ha på deras munhälsorelaterade 

livskvalitet. Vad gällde munhälsostatus, rapporterades en lägre munhälsorelaterad livskvalitet 

av deltagare med färre än åtta par tuggtänder. Enligt Andersson (2006) var den självskattade 

tuggförmåga starkt kopplat till antal kvarvarande tänder. Deltagare med fler än 16 tänder 

upplevde inte några begränsningar vad gällde tuggförmågan. Mesas et al. (2010) kom i sin 

studie däremot fram till att tandlossning var direkt relaterat till tuggfunktionen, men att antalet 

tänder inte hade något samband med näringsbrist 

 

3.1.3. Kön   
 

Enligt Pattussi et al. (2010) var dåligt självskattad munhälsa högre hos män, medan Yu et a., 

(2008) beskriver hur kvinnliga deltagare i studien rapporterade en lägre munhälsorelaterad 

livskvalitet och i Anderssons (2006) studie visade sig muntorrhet vara vanligare hos kvinnliga 

deltagare. En del av de kvinnliga deltagarna använde sig av pastiller för att motverka dålig 

andedräkt och muntorrhet när de umgicks socialt. McGrath och Bedi (1999) kom i sin studie 

fram till att äldre män oftare än kvinnor hävdade att munhälsans påverkan på ätande var 

viktigt för munhälsorelaterad livskvalitet. Kvinnorna däremot uppgav munhälsans påverkan 

på självkänslan ha den största påverkan på livskvalitet.  
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3.1.4. Sjukdomstillstånd 

 

I en studie av Ribeiro et al. (2012) beskrevs munhälsan hos äldre personer som 

diagnostiserats med Alzheimers sjukdom (AD). Äldre patienter med AD skattade sin 

munhälsa sämre än de utan denna sjukdom. Munhälsan hos patienter med AD tenderade att 

försämras i takt med sjukdomsförloppets fortskridande. McMillan et al. (2005) ville 

undersöka munhälsorelaterad livskvalitet av patienter som drabbats av stroke. Hälsorelaterad 

livskvalitet i allmänhet visade sig vara betydligt sämre efter stroke. Fyrtio procent av 

försökspersonerna hade problem med bit- eller tuggförmåga, medan trettio procent upplevde 

obehag under ätandet och över hälften var inte nöjda med utseendet på sina tänder. Östberg 

och Hall-Lord (2011) har utforskat hur den munhälsorelaterade livskvaliteten hos äldre 

personer med smärtproblem ser ut. De undersökte med hjälp av frågeformulär 186 personer 

80 år eller äldre.  Äldre personer med smärtproblem upplevde låg allmän- och 

munhälsorelaterad livskvalitet. Endast hälften av deltagarna kunde tugga utan svårigheter. 

Två tredjedelar var nöjda med utseendet på sina tänder. 

 

Geriatrisk depression visade sig ge lägre självskattad munhälsa (de Andrade et al. 2012, 

Esmeriz et al. 2010). Individer med dåligt självskattad generell hälsa, skattade även sin 

munhälsa som låg (de Andrade et al. 2012). Zuluaga et al. (2012) undersökte förhållandet 

mellan munhälsorelaterad livskvalitet och kognitiva funktioner i ett urval av icke dementa 

institutionaliserade äldre boende.  Resultatet visade att de boende som var i behov av hjälp 

med påklädning eller tvätt hade en sämre självskattad munhälsa än de som var i bättre 

kondition vad gällde dessa variabler. Det visade sig även att de boende med kognitiva 

försämringar hade en bättre självskattad munhälsa än de med normal kognitiv funktion. 

 

3.1.5. Sociala omständigheter  
 

Enligt Pattussi et al. (2010) var dålig självskattad munhälsa associerad med att vara färgad 

och att leva under ogynnsamma socioekonomiska omständigheter. Deltagare i studien utförd 

av Tsakos et al.(2009) som endast hade statlig pension rapporterade sämre uppfattning vad 

gällde sin munhälsorelaterade livskvalitet än sina motsvarigheter som både fick pension från 

staten och från andra källor. Ju lägre utbildningsnivå deltagarna hade, desto sämre 
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självskattad munhälsa. McGrath och Bedi (1999) kom fram till att personer från högre 

socioekonomisk bakgrund hävdade oftare att munhälsans påverkan på att känna sig 

bekymmersfri var viktigt för livskvaliteten jämfört med de från lägre socioekonomiska 

bakgrunder.  

 

3.2. Kvalitetsgranskning av den metodologiska aspekten datainsamlingsmetod     

 

   

Av artiklarna som låg till grund för resultatet hade tolv använt sig av frågeformulär och tre 

använde sig av intervjuer. En av studierna hade både använt sig av frågeformulär kombinerat 

med intervjuer. Flertalet av artiklarna var alltså av kvantitativ ansats. I bilagan presenteras 

styrkor och svagheter vad gäller artiklarnas datainsamlingsmetoder, vilka innebär en 

systematisering av insamlad kunskap för att kunna nå en förståelse för forskningsfrågan och 

kan innefatta intervjuer observationer, skrivna texter eller berättelser (Forsberg & Wengström 

2008). Resultatet av granskningen kan ses i bilaga 1. 

 

4. DISKUSSION 
 

4.1 Huvudresultat 
 
 

Resultatet visade att munhälsan och utseendet på tänderna är viktig för äldres livskvalitet. 

Gamla människor med smärtproblem upplevde låg allmän- och munhälsorelaterad 

livskvalitet. Äldre personer med proteser eller ett lågt antal tuggtänder hade en sämre 

självskattad munhälsa. Negativ självuppfattning av oral hälsa eller dålig livskvalitet relaterat 

till munhälsa var förknippad med näringsunderskott hos äldre. Näringsunderskott hade ett 

konkret samband med salivproduktion och avancerad tandlossning. Likaså observerades en 

sämre självskattad munhälsa hos patienter med depression, äldre med ett större hjälpbehov, 

äldre personer som nyligen drabbats av stroke samt patienter med Alzheimers sjukdom. 

Sämre socioekonomiska omständigheter associerades med en sämre självskattad munhälsa. 

Däremot hade äldre med nedsatta kognitiva funktioner bättre självskattad munhälsa. Det fanns 

vissa könsskillnader i självskattad munhälsa.   

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

I föreliggande studie visade resultatet att ett flertal faktorer påverkar hur äldre personer 

upplever sin munhälsa. Enligt Mesas et al. 2010 hade näringsunderskott ett konkret samband 
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med salivproduktion och avancerad tandlossning. En tidigare studie av Nordenram och 

Nordström (2000) visade att med stigande ålder ökar risken för undernäring. Annan tidigare 

forskning har visat att en god munhälsa är nödvändigt för en bra nutrition och allmänt 

välbefinnande (Heimdal 1999, Öhrn et al. 2001). Vid genomgång av litteraturen fann 

författarna att många sjukdomar hade en negativ inverkan på de äldre personernas upplevelse 

av sin munhälsa. Den självskattade munhälsan visade sig vara sämre hos äldre personer som 

nyligen drabbats av stroke och hos patienter med Alzheimers sjukdom (McMillan et al. 2005, 

Ribeiro et al. 2012), vilket skulle kunna förklaras av tidigare studiers resultat vilka har visat 

att stroke kan leda till sväljningsproblematik och svårigheter att klara av sin munhygien 

(Wårdh 2007). Forskning visar på att personer med demens dessutom kan ha svårigheter att 

uttrycka sig med ord på grund av kognitiva nedsättningar som kommer med sjukdomen (Epps 

2009). Äldre personer med ett stort hjälpbehov visade sig i resultatet ha en sämre självskattad 

munhälsa (Zuluaga et al. 2012) vilket stämmer väl överens med tidigare forskning, där man 

har kommit fram till att ju mer hjälpbehov de äldre hade, ju högre förekomst av karies och 

tandköttsblödningar fann man (Strömberg et al. 2012). 

 

I litteraturstudien resultat framkom att depression visade sig ge en lägre självskattad munhälsa 

hos äldre personer (de Andrade et al. 2012, Esmeriz et al. 2010). Enligt tidigare studier kan 

detta bero på att personer som har insjuknat i depression kan få svåra problem att klara av 

vardagen vilket på sikt ger minskad livskvalité (Socialstyrelsen 2010, Lightbody et al. 2006).  

I resultatet kunde ses att äldre personer med demens hade ett generellt lägre självskattad 

munhälsa på grund av nedsatt funktions- och kognitiv förmåga (Ribeiro et al. 2012). Östberg 

och Hall-Lord (2011) visade att äldre personer med smärtproblem upplevde lägre 

munhälsorelaterad livskvalitet.  

 

Somliga artiklar visade på ett samband mellan sociala och ekonomiska aspekter och den 

självskattade munhälsan. Tsakos et al. (2009) demonstrerade att sämre socioekonomiska 

omständigheter var associerade med en sämre självskattad munhälsa. McGrath och Bedi 

(1999) kom fram till att personer från högre socioekonomisk bakgrund lade större vikt vid 

munhälsans påverkan på livskvaliteten, än de från lägre socioekonomiska bakgrunder. Detta 

bekräftas av tidigare forskning, där man kunde se att vuxna individer som saknade 

universitets- eller högskoleutbildning uppfattade att de hade en sämre munhälsa än de 

individer som hade en universitets- eller högskoleutbildning (Lundegren 2012).   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lundegren%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22519148
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Författarna fann vissa könsskillnader i självskattad munhälsa. Enligt Pattussi et al. (2010) var 

dåligt självskattad munhälsa högre hos män, medan Yu et a., (2008) beskriver hur kvinnliga 

deltagare i studien rapporterade en lägre munhälsorelaterad livskvalitet och i Anderssons 

(2006) studie visade sig muntorrhet vara vanligare hos kvinnliga deltagare. Detta resonemang 

styrks av Lundegren (2012), som beskriver hur männen i studien var mer positiva till sin 

munhälsa än kvinnorna. 

 

I en tidigare studie hade Morales-Suárez-Varela et al. (2011) för avsikt att undersöka 

tandsjukdomar hos äldre och resultatet visade att det totala antalet tänder minskade med 

åldern, från i medel 20 tänder för de äldre personerna mellan 65-69 år till 12 tänder för de som 

var över 80 år. Resultatet visade att antalet tänder var viktigt för äldre personers självskattade 

munhälsa(de Andrade et al. 2012, Dias da Silva et al. 2011, Zuluaga et al. 2012, Yu et al. 

2008). 

 

4.3 Metoddiskussion 
 
 

Enligt Polit och Beck (2010) är en deskriptiv litteraturstudie lämplig för att beskriva 

människors upplevelser. Vetenskapliga data valdes ur befintlig litteratur utifrån hur äldre 

patienter upplever sin munhälsa. Syftet med studien hade kunnat uppfyllas med hjälp av en 

intervjustudie men på grund av tid- och resursbrist bestämde sig författarna för att genomföra 

en litteraturstudie. Författarna läste igenom artiklarnas beskrivning av hur studierna hållit sig 

till de etiska aspekterna och fann att samtliga studier hade noggranna etiska prövningar med 

godkännanden av etiska kommittéer. Författarna genomsökte databaserna PubMed och Cinahl 

med relativt få sökord vilket kan ha haft betydelse för resultatet. På detta sätt hade författarna 

ett stort urval av artiklar att välja mellan, vilket kan ha lett till att vissa relevanta artiklar 

missats. Användning av flera sökord hade kunnat innebära ett smalare urval av artiklar men 

även till att vissa relevanta artiklar fallit bort. Dessutom utfördes manuell sökning som bidrog 

till att hitta för ämnet för studien specifika artiklar. Manuell sökning utfördes genom att via en 

relevant artikel hitta ytterligare artiklar i referenslistan och detta var ett smidigt sätt att hitta 

ämnesspecifika artiklar. Trovärdigheten i studien stärks genom att samma artiklar relevanta 

för syftet återkom vid olika kombinationer av sökord. Författarna begränsade sökningen till 

endast två databaser på grund av den begränsade tidsramen. Sökningar gjordes i databaserna 

Cinahl och PubMed vilket kan ses som en styrka då dessa databaser är inriktade mot 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0167494310000828
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omvårdnad. Majoriteten av artiklarna som presenteras i resultatet är från databasen PubMed, 

då dessa ansågs vara mest relevanta. 

 

De flesta artiklar som användes i studien var på engelska och dessa översattes till svenska 

innan de kunde användas i texten. Artiklar söktes även på svenska dock utan att få resultat. 

Ingen av författarna har engelska som modersmål vilket kan ha påverkat förståelsen av 

texterna. För att motverka språkförvrängningar lästes artiklarna igenom av båda författarna 

och diskuterades. Studierna till artiklarna som resultatet grundades på var genomförda i 

Brasilien, Kina, Norge, Storbritannien och Sverige. Endast tre av studierna var utförda i 

Sverige och därmed är det svårt att säga något om resultatet kan generaliseras till Sverige. 

Brasilien, Kina och Norge har inte engelska som modersmål och artiklarna har förmodligen 

redan blivit översatta en gång, vilket kan ha gjort att vissa delar försvunnit eller misstolkats.   

 

Författarna ville begränsa de valda artiklarna till att inte vara publicerade tidigare än 2007 för 

att forskningen skulle vara så aktuell som möjligt, men på grund av begränsad tillgång på 

relevant litteratur sattes 2002 istället som tidsgräns. Begränsning av årtal och språk kan ha 

gjort att relevanta artiklar som svarade mot syftet missats. Två undantag från 

exklusionskriterierna gjordes. Det första gällde en artikel från 1999 som handlade om äldres 

livskvalitet relaterat till munhälsa och på grund av begränsat antal relevant litteratur inom 

ämnet så bestämdes att den skulle tas med eftersom den stämde mot syfte och 

frågeställningar. Dessutom var resultatet av denna studie i stort sett i linje med resultatet från 

andra artiklar vilket styrker artikelns trovärdighet och aktualitet. Trovärdigheten styrks genom 

att författarna presenterade allt funnet material som svarade mot syftet. Det andra undantaget 

gällde en artikel där studiedeltagarnas nedre åldersgräns var 49 år, men då deltagarnas ålder 

sträckte sig från 49-101 år och deltagarnas medelålder var över 80 år, så bedömdes artikeln 

vara relevant för studien. Omvårdnadsforskning bör innehålla litteratur med såväl kvalitativ 

som kvantitativ ansats (Forsberg & Wengström 2008). Författarna hade för avsikt att välja 

såväl kvantitativa som kvalitativa studier eftersom resultaten då kunde komplettera varandra 

men i sökningen av databaser dominerade de kvantitativa studierna i detta område. Om 

resultatet hade innehållit fler kvalitativa studier skulle förmodligen bättre beskrivningar av 

patienternas subjektiva upplevelser framkommit, vilket var syftet med litteraturstudien.  Detta 

är en av studiens svagheter då vårt huvudsyfte var att utreda hur äldre personer upplever sin 

munhälsa. Författarna tror att kvalitativa studier med egna beskrivningar från patienter skulle 
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öka trovärdigheten i studien. Dock handlade alla artiklar i studien om äldre personers 

upplevelse av sin munhälsa, vilket är en styrka.  

 

4.4 Allmän diskussion 

 

Vad gäller äldre personers munhälsa tolkade författarna resultaten som att en stor del av de 

äldre personerna i studierna var missnöjda med sin munhälsa. Äldre människor med 

sjukdomar eller ekonomiska problem verkade ha en sämre självupplevd munhälsa. Författarna 

tror att detta kan bero på att andra problem som exempelvis smärtproblematik kan göra att de 

inte orkar med vardagen och att sköta om sin egen munhälsa.  

Författarna kunde se att vissa könsskillnader fanns vad gäller självskattad munhälsa. Dessa 

skillnader var dock tvetydiga bland studierna. I vissa studier hade männen en sämre 

självskattad munhälsa, och i andra var det kvinnorna som skattade sin munhälsa sämst.  

 

Författarna tolkar det som att äldre personer med sjukdomstillstånd eller med ett större 

hjälpbehov oftast har en sämre munhälsa och kan behöva sjuksköterskans hjälp för att kunna 

sköta sin munhälsa, eftersom den visat sig vara viktig för livskvaliteten och välbefinnandet 

(McGrath och Bedi 1999, Stenman et al. 2012). 

 

Författarna anser utifrån litteraturen att äldre personer runt om i världen verkar ha en dåligt 

självskattad munhälsa jämfört med den övriga befolkningen. Sjuksköterskor har enlig Adams 

(1996) dålig kunskap om munhälsa. Författarna anser därför att lärosätena bör förbättra kurser 

i munhälsovård i sjuksköterskeprogrammet. På så sätt skulle kunskapen i munhälsa kunna 

förbättras. Detta anses viktigt eftersom de flesta sjuksköterskor någon gång kommer att träffa 

på äldre personer. Eftersom författarna hittade mest kvantitativa artiklar så verkar ett behov 

finnas av fler intervjustudier i ämnet. 

 

5. SLUTSATS 

 

Flera faktorer hade betydelse för den självupplevda munhälsan hos äldre personer. Författarna 

till föreliggande studie anser att det är viktigt att inneha kännedom om dessa faktorer för att 

kunna förebygga en dålig munhälsa hos äldre personer. Fler kvalitativa studier inom området 

skulle kunna leda till en bättre förståelse av äldre personers upplevelse av sin munhälsa. 
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patients receiving 

home-care nursing: 

associations with 

aspects of dental 

status and 

xerostomia 

Kvantitativ  

 

Tvärsnitts-

studie 

 

137 långtidssjuka 

patienter som 

mottog 

hemsjukvård I 

Oslo, Norge 

Beskrivande 

statistik, 

t-test, Mann–

Whitney test och 

linear 

regression 

Strukturerade 

intervjuer och 

frågeformulär 

Styrka: Väl beskriven  datainsamlings-metod 

Svaghet:  

Lågt antal undersökningspersoner. Studien 

genomfördes endast i tätorter. Information om de som 

inte svarade på enkäten saknas. Ett stort antal 

personer i populationen var dementa och 

exkluderades. Dessa personer har en sämre munhälsa, 

vilket kan ha lett till att de negativa fynden i studien 



   
 

   
 

 blev under-representerade. 

 
 

Yu et al. 

2008. 

Impact of oral 

health status on 

oral health-related 

quality of life in 

Chinese 

hospitalised 

geriatric patients 

 

 

Kvantitativ 

 

Tvärsnitts- 

studie 

155 äldre patienter 

på den geriatriska 

enheten på ett 

regionalsjukhus i 

Hong Kong. 

Beskrivande 

statistik, 

Kolmogorov-

Simirnov test, t-

test 

Frågeformulär och 

klinisk undersökning 

Styrka: Frågeformulär och datainsamlings-metod 

tydligt beskrivna.  

Svagheter 

Låg svarsfrekvens Vid inhämtning av svar på 

frågeformuläret, presenterades frågorna verbalt av en 

tandhygienist, vilket kan ha påverkat svaren.   

Zuluaga et 

al. 2012. 

Association 

between oral 

health, cognitive 

impairment and 

oral health–related 

quality of life.  

 

Kvantitativ 

 

Tvärsnitts-

studie  

 

295 äldre personer Pfeiffer test, Chi-

square test och 

ANOVA 

Intervju och klinisk 

undersökning 

 

Styrka: En pilotstudie gjordes för att kalibrera 

forskaren som skulle utföra undersökningarna.  

Svagheter: 

Stort bortfall. Urvalet var inte slumpmässigt 

Östberg & 

Hall-Lord. 

2011. 

Oral health-related 

quality of life in 

older Swedish 

people with pain 

problems. 

Kvantitativ 

 

186 individer -80 

år eller över som 

tidigare 

rapporterat 

smärtproblem.  

 

X
2
-test, Mann–

Whitney’s U-test  

 

Frågeformulär  Styrka: Slumpmässigt urval från ett helt län. 

Svarsfrekvensen var liknande den från andra studier.  

Svaghet: 

Metoddiskussion saknas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Bilaga 2 
 

Översiktstabell över syfte och resultat 

 
Författare, år Syfte Resultat 

Andersson. 2006. Att undersöka uppfattningar om 

munhälsa hos äldre personer och 

hos sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträden.  

Självskattad tuggförmåga var starkt kopplat till antal kvarvarande tänder. Muntorrhet var vanligare 

hos kvinnor och ju äldre deltagarna var och sannolikheten ökade med antalet läkemedel.  De äldre 

var generellt nöjda med sin munhälsa och betonade vikten av att ha kontroll över sin munhälsa och 

egenvård. De beskrev vikten av en bra munhälsa i de sociala, fysiska, känslomässiga och mentala 

aspekterna av sitt dagliga liv.  

  

 

de Andrade et al. 2012. Att uppskatta förekomsten av 

dåligt självskattad munhälsa och 

faktorer associerade med dålig 

munhälsa hos brasilianska äldre 

vuxna. 

Nästan hälften av individerna hade en god självskattad munhälsa. De äldre personer med dålig 

självskattad generell hälsa och behov av proteser var mer benägna att ha dålig eller måttlig 

självskattad munhälsa Deprimerade äldre personer hade signifikant större benägenhet att ha dålig 

självskattad munhälsa.  En dåligt självskattad munhälsa associerades även med att ha färre än 

tjugo tänder.  

 

Dias da Silva et al. 2011. 

 

Att beskriva självskattad munhälsa 

bland äldre personer och att 

uppskatta tillhörande 

sociodemografiska och kliniska 

faktorer. 

 

Behållning av tjugo tänder eller mer, användande av proteser i både över- och nederkäke, att inte 

ha behov av proteser, saknad av avvikelser i tandköttsslemhinnan och att inte ha någon biologisk 

svaghet var faktorer som var signifikant associerade med en bättre självskattad oral hälsa.  

Förekomsten av avvikelser i tandköttsslemhinnan associerades med sämre livskvalitet relaterat till 

munhälsa 

Esmeriz et al. 2010. 

 

Att utvärdera om det finns ett 

samband mellan självskattad 

munhälsa och andra variabler hos 

äldre som använder hälso- och 

sjukvård i familje- och 

hälsocentraler med hälsoteam. 

De faktorer som hade ett statistiskt signifikant samband med självskattad munhälsa var utbildning, 

geriatrisk depression och fysiska och känslomässiga aspekter,  

McGrath & Bedi. 1999.  

 

Att fastställa om äldre personer 

upplever munhälsa vara viktigt för 

livskvaliteten och i så fall på vilka 

Majoriteten av deltagarna upplevde sin munhälsa vara viktig för livskvaliteten, på flera fysiska, 

sociala och psykiska sätt.  Påverkan på ätande och välbefinnande ansågs viktigast. 

Kön och social klasstillhörighet visade sig också ha en inverkan på resultatet. 



   
 

   
 

sätt deras liv påverkas.  

McMillan et al. 2005. 

 

Syftet var att undersöka 

munhälsorelaterad livskvalitet hos 

patienter som drabbats av stroke på 

sjukhus efter rehabilitering. 

  

 

Hälsorelaterad livskvalitet i allmänhet var betydligt sämre efter stroke. Fyrtio procent av 

försökspersonerna hade problem med bitande eller att tugga, Trettio procent upplevde obehag 

under ätandet och över hälften var inte nöjda med utseendet på sina tänder. Stroke drabbade 

patienter hade något sämre munhälsa jämfört med kontrollgruppen.  Dock var skillnaderna inte 

statistisk signifikanta. Patienter som drabbats av stroke rapporterade att deras förmåga att tugga 

hård mat sänktes samt förmågan att tala var nedsatt. Vissa av patienterna som drabbats av stroke 

hade nedsatt sväljförmåga samt försämrad munhygien.   

Mesas et al. 2010. Att undersöka kopplingen mellan 

näringsunderskott och 

munhälsoproblem hos icke-

institutionaliserade äldre personer i 

Brasilien.  

Resultatet visade att en dålig självskattad munhälsa var kopplad till näringsunderskott hos äldre 

personer.   

Patussi et al. 2010. 

 

Att uppskatta förekomsten av dålig 

självskattad munhälsa och faktorer 

som associeras med dålig munhälsa 

hos brasilianska äldre personer. 

Förekomsten av dålig självskattad munhälsa var 46.6 procent i hela urvalet, 50.3 procent bland 

män och 44.26 procent bland kvinnor. Förekomsten var högre hos de äldre som aldrig hade 

närvarat vid en tandläkarundersökning, de med obehandlad karies, de med tandvärk och de som 

rapporterade dålig subjektiv munhälsa.  Dålig självskattad munhälsa var även associerad med att 

vara av det manliga könet, att vara färgad, att leva under ogynnsamma socioekonomiska 

omständigheter och med att inte använda/ha behov av proteser.   

Piuvezam & Costa de Lima. 2012 . 

 

Syftet var att identifiera 

självupplevd oral hälsa hos 

institutionaliserade äldre i 

Brasilien, och att leta efter 

associationer mellan denna 

självupplevelse och beteenden 

relaterade till munhälsa, som 

individuella egenskaper, och 

miljöfaktorer.     

 

Mindre än hälften av de boende fick munhälsovård i förebyggande eller kurativt syfte.  Endast 20 

procent av de äldre hade besökt en tandläkare under det senaste året.   

Frågor relaterade till tänder, tandkött, och/eller proteser besvarades av de flesta att de hade en bra 

eller utmärkt uppfattning av munhälsa.  De flesta undersökningspersonerna hade en bra 

självskattad munhälsa.  Ungefär hälften av individerna visade på total tandlossning och från 

perspektivet funktionell tandlöshet, var situationen till och med mer allvarlig med endast 84.2 

procent av de äldre med tjugo eller fler tänder.  

 

Ribeiro et al. 2012. 

 

Syftet med denna studie var att 

beskriva den orala hälsan hos äldre 

personer som diagnostiserats med 

Alzheimers sjukdom (AD).  

Jämfört med kontrollgruppen hade patienter med AD, ett mindre antal naturliga tänder och högre 

antal patologiska tänder. Äldre patienter med AD hade sämre tandhälsa än kontrollgruppen. 

Munhälsan hos patienter med AD tenderar att försämras i takt med att sjukdom fortskrider. Båda 

grupperna visade sig ha en god självskattad munhälsa.  



   
 

   
 

Stenman et al. 2012. Att utvärdera munhälsorelaterad 

livskvalitet i förhållande till olika 

kroniska orala förhållanden och 

uppfattning om munhälsa bland 

äldre individer i Sverige 

Användning av tandproteser, besvär vid tuggning och missnöje med utseende på tänder har en 

stark påverkan på munhälsorelaterad livskvalitet Både funktionella och estetiska dimensioner var 

viktiga aspekter av munhälsorelaterad livskvalitet. 

  

 

Tsakos et al. 2009. 

 

Att bedöma om det finns en 

utbildningsskillnad i 

munhälsorelaterad livskvalitet 

bland äldre personer i London och 

att vidare utforska om denna 

skillnad kvarstår efter att man 

justerat för effekterna av andra 

sociala faktorer och användandet 

av proteser. 

Den munhälsorelaterade livskvaliteten var sämre hos äldre gamla än hos yngre gamla, och sämre 

hos kvinnor jämfört med män. Den var bättre hos deltagare med bara naturliga tänder, än hos 

protesanvändare. Variationer i den munhälsorelaterade livskvaliteten kunde ses mellan olika 

socioekonomiska grupper. Deltagare som endast hade statlig pension rapporterade sämre 

uppfattning än sina motsvarigheter som både fick pension från staten och från ytterligare källor.  

Det fanns även en tydlig och statistiskt signifikant skillnad i munhälsorelaterad livskvalitet vad 

gällde utbildning. Ju lägre utbildningsnivå, desto sämre självskattad oral hälsa.  

 

Willumsen et al. 2009. Att utforska skillnader i munstatus, 

närvarande vid tandundersökningar 

och problem med muntorrhet hos 

patienter med långvariga 

sjukdomstillstånd och i hur 

patienter klarar av 

munhälsoproblem som muntorrhet 

och minskad förmåga att borsta 

sina tänder. 

En hög andel av undersökningspersonerna rapporterade problem med muntorrhet, och flera av 

dessa berättade att måste gå upp under natten och dricka vatten på grund av sin muntorrhet.  Vissa 

var tvungna att dricka vatten för att kunna svälja mat. För att kompensera sin muntorrhet var det 

flera som inte gjorde någonting, endast 8.5 procent använde sig av salivstimulerande tabletter eller 

gel. Problem med att borsta tänderna indikerade en lägre munhälsorelaterad livskvalitet.  

De som upplevde muntorrhet hade lägre munhälsorelaterad livskvalitet. Inte alla patienter som 

hade behov av assistans vid tandborstning ville ha hjälp med det. 

 

Yu et al. 2008. Att beskriva munhälsostatusen hos 

kinesiska äldre patienter på 

sjukhus, och att identifiera vilken 

påverkan munhälsostatus har på 

deras munhälsorelaterade 

livskvalitet.  

Deltagare som var kvinnliga och de som bodde på äldreboende rapporterade en sämre 

munhälsorelaterad livskvalitet. Den funktionella statusen hos deltagarna hade ett positivt 

förhållande till munhälsorelaterad livskvalitet.  En sämre munhälsorelaterad livskvalitet kunde ses 

hos deltagare med upplevd muntorrhet, tandkött i dåligt skick, och färre än åtta par tuggtänder.  

 

Zuluaga et al. 2012. Syftet var att undersöka 

förhållandet mellan 

munhälsorelaterad livskvalitet och 

kognitiva funktioner bland icke-

De boende som var i behov av hjälp med påklädning eller tvätt, de som hade 1-9 tänder, eller 1-3 

hål hade lägre självskattad munhälsa än de som var i bättre kondition vad gällde dessa variabler.  



   
 

   
 

dementa institutionaliserade äldre i 

Granada, Spanien.  

 

Östberg & Hall-Lord. 2011. Att utforska den 

munhälsorelaterade livskvaliteten 

hos äldre svenska personer med 

smärtproblem 

 

Gamla människor med smärtproblem upplevde låg allmän- och munhälsorelaterad livskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Bilaga 3 

 
Fullständigt sökschema som visar utfall av artiklar vid litteratursökningen i databaserna 

PubMed ochCinahl. Sökningen genomfördes 

under tidsperioden 2012-08-30 -  2012-09-25. 

 

Databas Sökord Träffar Valda källor (exkl. dubletter) 

Cinahl  Oral health (Mesh) 

AND elderly 

125 2 

PubMed Aged (Mesh) AND 

oral health 

11495 0 

PubMed Oral status AND 

geriatrics 

6584 0 

PubMed Oral status AND 

elderly AND self 

perception 

200 0 

PubMed Oral health (Mesh) 

AND older people 

AND self perception 

65 1 

PubMed GOHAI 57 9 

    

    

Manuell sökning 

i valda källor 

  4 

Totalt   16 

 
 

 

 

 


