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Sammanfattning 

Kunskaper i oral hälsa har betydelse för att sjuksköterskor på ett tidigt stadium ska kunna 

upptäcka olika sjukdomstillstånd i munhålan. Bristande kunskap i oral hälsa har 

rapporterats vara ett problem inom vården och därför behövs det ökad utbildning inom 

oral hälsa hos sjuksköterskor. Syftet med studien var att jämföra kunskaper inom oral 

hälsa mellan sjuksköterskestudenter i årskurs 1 och årskurs 3. Undersökningen skedde 

med användning av en strukturerad enkät som delades ut av studiens författare till 

sjuksköterskestudenter som gick årskurs 1 (n= 95) och årskurs 3 (n= 57) vid Högskolan 

Kristianstad. Studenterna ansåg sig ha bra teoretiska och praktiska kunskaper medan det i 

resultatet av kunskapsfrågorna framkom att det fanns brister. Resultatet visade också att 

statistiskt signifikanta skillnader fanns i kunskap mellan studenterna i årskurs 1 och 

årskurs 3 på frågor om svampinfektion, muntorrhet, protes och bedömning av munstatus. 

I denna studie var kunskaperna låga i flera områden inom oral hälsa hos 

sjuksköterskestudenterna. Ökad utbildning är önskvärt för att vårdtagare ska få de 

åtgärder som de är i behov av i munhålan. 

 

Nyckelord: Kunskap, Oral hälsa, Sjuksköteskestudenter 
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Abstract 
 
Knowledge of oral health is important so registered nurses, at an early stage, can 

detect various diseases in the oral cavity. Lack of knowledge in oral health has been 

reported among registered nurses. The purpose of this study was to compare the 

knowledge in oral health between nursing students in grade 1 and grade 3. The 

study was based on a questionnaire with fixed response alternatives that were 

distributed by the author to nursing students in grade 1 and grade 3 at Kristianstad 

University. The students claimed to have good theoretical and practical knowledge 

while the survey revealed that there were gaps in knowledge. The results showed 

also that there was a statistically significant difference in knowledge between 

students in grade 1 and grade 3 concerning candidiasis, xerostomia, prosthesis and 

oral health assessments. In this study the knowledge is low in several areas within 

oral health among the nursing students. Increased education is desirable to ensure 

adequate oral health procedures among patients in hospital or nursing homes. 

 

Keywords: Knowledge, Nursingstudents, Oral Health 
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INTRODUKTION 

Oral hälsa 

Synen på oral hälsa har förändrats genom åren. Tidigare relaterades oral hälsa till 

frånvaro av sjukdom i tänderna. Idag är oral hälsa ett bredare begrepp som inkluderar 

allmänhälsa och välbefinnande samt olika tillstånd och funktioner i munhålan (Hugoson 

et al. 2002). En definition av oral hälsa lyder: ”Oral hälsa är en del av den allmänna 

hälsan och bidrar till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande med upplevda och 

fullgoda orala funktioner satta i relation till individens förutsättningar samt frånvaro av 

sjukdom” (Hugoson et al. 2002, s. 140).  

 

Munnen är det första steget i matspjälkningen där maten förutom att bearbetas även 

smakas och avnjuts. Utöver nutritionen har munnen även stor betydelse för utseende och 

kommunikation, både verbalt genom talet och non-verbal genom mimik (Ritchie et al. 

2002; Soini et al. 2005; Walls et al. 2000). Trots munnens viktiga betydelse för mimiken, 

det social välbefinnande och nutritionen så förbises den ofta inom vården, till och med 

hos patienter med nutritionsproblem (Shipway, 2010; Wick, 2010; Wårdh et al. 2009).  

 

Äldres orala hälsa 

Kunskaperna inom oral hälsa har ökat och alltfler äldre behåller sina egna tänder 

(Ettinger, 1997; Pyle, 2003). Detta ökar risken för orala sjukdomar som karies och 

parodontit. Många äldre har olika tandersättningar, till exempel delprotes, helprotes, 

broar eller implantat. Detta kräver ett större engagemang vid den dagliga munvården. 

Missköts omvårdnaden av munnen och de olika tandersättningarna, som kan dölja 

bakterier och matrester, kan det leda till exempelvis svampinfektion. En svampinfektion i 

munhålan kan göra att en protes inte sitter som den ska och detta påverkar tuggförmågan 

negativt (Pyle, 2003). Det kan även ge upphov till smärta och dålig andedräkt. Många 

sjuka eller äldre klarar inte av att sköta sin orala hälsa på egen hand. Det gör att de blir 

beroende av sjuksköterskors kunskap och attityd gentemot oral hälsa (Kambhu et al. 

1998). Sjuksköterskors kunskap inom oral hälsa har betydelse för att de på ett tidigt 

stadium ska kunna upptäcka olika sjukdomstillstånd i munhålan. Upptäckandet av olika 
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sjukdomstillstånden kan vara av väldigt stor vikt och ha betydelse för patientens 

välbefinnande. (Adams, 1996; Andersson, 2004; Paulsson, 2000).   

 

Sjuksköterskans ansvar 

Omhändertagande av munhålan är en del av den dagliga omvårdnaden (Paulsson, 2000). 

Sjuksköterskor är en viktig grupp inom vården och är ansvarig för den dagliga 

omvårdnaden och dokumentationen av inlagda patienter eller vårdtagare på äldreboenden 

(Adams, 1996). Enligt Svenska kommuner och landsting (2009) skall sjuksköterskor se 

till att patienter, framförallt äldre och personer som behöver omvårdnad, har en bra 

munhygien. En munhälsokontroll skall göras med jämna mellanrum på vårdtagare för att 

försäkra sig att det inte finns några komplikationer (SFS, 1998). Idag finns det flera olika 

munbedömningsinstrument tillängliga för sjuksköterskor som skall underlätta 

munhälsokontrollen (Sveriges kommuner och landsting, 2009). 

 

Bristand kunskap inom oral hälsa 

Den orala hälsan anses vara den svåraste delen av den dagliga omvårdnaden men det är 

osäkert vilken prioritet den har (Wårdh, et al. 2000). Sjuksköteskor kan ha bristande 

kunskap i oral hälsa pga. den låga prioritet som ämnet oral hälsa har under utbildningen 

(Adams 1996; Paulsson 2000). Det har rapporterats att dokumentation, planering och 

utvärdering av oral hälsa är bristfällig (Öhrn et al. 1996). Adams (1996) menar också att 

sjuksköterskor inte vet hur olika läkemedel påverkar munhålan, vilka läkemedel som kan 

ha en negativ påverkan och hur de bör användas för att motverka negativa effekter. 

Sjuksköterskor kan även ha svårt för att upptäcka förändringar i munhålan, t.ex. plack, 

karies och trasiga proteser (Andersson et al. 2004). Enligt studien av Adams (1996) 

kände sjuksköterskorna att de hade för lite kunskap för att kunna upptäcka dessa problem. 

Sjuksköterskor som har gått en fördjupad utbildning inom oral hälsa kände sig mer säkra 

på sina kunskaper om oral hälsa. De sjuksköterskor som har mer kunskap inom oral hälsa 

har uppgett att det skett via ett samarbete med tandvården (Öhrn et al. 2000).  

Bristande kunskap i oral hälsa är ett stort problem inom vården och därför behövs det 

ökad utbildning inom oral hälsa hos sjuksköterskor (Andersson et al. 2004). När 

sjuksköterskor identifierar ett tillstånd i munhålan de inte känner till så kan de med hjälp 
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av tandvården fastställa problemet. Utbildningens utformning kan därmed fungera bättre 

om sjuksköterskor utbildas av och har ett nära samarbete med tandvården (Öhrn et al. 

2000).  

 

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad 

Studenter på sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad undervisas under 

första terminen i oral hälsa. Denna kurs innehåller två föreläsningar inom oral hälsa. Den 

första undervisas av en legitimerad tandhygienist som är anställd som universitetsadjunkt 

vid Högskolan Kristianstad. Den andra föreläsningen hålls av tandhygieniststudenter, 

vilken innehåller oral hälsa och olika sjukdomstillstånd som kan uppkomma i munhålan 

samt åtgärder av dessa. Efter denna kurs finns inte fler undervisningstillfällen i oral hälsa 

så studenterna har endast första terminens kunskap att förlita sig på under utbildningen 

(Nilsson, personlig kommunikation, 11 november, 2009). 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att jämföra kunskaper inom oral hälsa mellan 

sjuksköterskestudenter i årskurs 1 och årskurs 3. 

 

MATERIAL OCH METOD 

En kvantitativ undersökning gjordes i maj 2010 med en enkät bestående av 16 frågor med 

fasta svarsalternativ angående oral hälsa. Enkäten formulerades som i en liknande studie 

för att kunna jämföra resultaten (Björk, Persson 2006). Enkäterna delades ut av studiens 

författare till sjuksköterskestudenter som går årskurs 1 och årskurs 3 vid Högskolan 

Kristianstad under ett av deras föreläsningstillfällen. Totalt medverkade 155 studenter, 

varav 98 studenter gick i årskurs 1 och 57 studenter i årskurs 3. Studenterna i årskurs 1 

fick delta i studien innan de skulle påbörja sin kurs inom oral hälsa så att en jämförelse 

mellan studenterna som utbildats i oral hälsa och studenter som inte utbildats i oral hälsa 

kunde göras. 
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Bortfall 

I årskurs 1 fanns det totalt 97 studenter registrerade och 91 studenter i årskurs 3. Detta 

innebär att det fanns ett externt bortfall på 1 student i årskurs 1 och 34 studenter i årskurs 

3. Tre enkäter lämnades in av studenterna i årskurs 1 dagen efter att de delats ut vid 

studenternas föreläsning. Dessa fick uteslutas då studiens författare inte visste om dessa 

studenter svarade på frågorna efter deras föreläsning i oral hälsa. Detta medförde att det 

var 152 enkäter som användes i studien.  

 

Genomförande 

Kontakt togs i förväg med föreläsare för tillåtelse att dela ut enkäten under 

föreläsningstillfället. Deltagande sjuksköterskestudenter informerades under 

föreläsningstillfället om uppsatsens syfte och genomförande både skriftligt och muntligt. 

Den skriftliga informationen gavs genom ett informationsblad som medföljde enkäten där 

det framgick att deltagandet var frivilligt och när som helt kunde avbrytas utan att ange 

skäl till detta. Deltagandet var konfidentiellt och inga personuppgifter uppgavs i enkäten. 

Utdelade enkäter samlades in av författarna när de var besvarade och förvarades i ett låst 

skåp.  

 

En pilotstudie utfördes för att upptäcka eventuella brister i enkäten. Pilotstudien ägde rum 

på Malmö Högskola med 20 sjuksköterskestudenter. Samtliga frågor uppfattades korrekt. 

Resultatet av dessa enkäter ingår inte i studien. 

 

Statistisk analys 

Insamlad data bearbetades och sammanställdes i statistikprogrammet SPSS 18.0 

(Statistical Package of Social Sciences). För att jämförelse skulle kunna göras av svaren 

på kunskapsfrågorna sammanfördes de felaktiga svarsalternativen på respektive fråga till 

en kategori. Genom ett chi två test, där p<0,05 bedömdes som statistiskt signifikant, 

jämfördes därefter rätt och fel svar mellan årskurs 1 och årskurs 3. 
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ETISKA ASPEKTER 

Studien genomfördes med hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14). Programansvarig för sjuksköterskeprogrammet och 

kursansvarig lärare kontaktades och informerades före studiens början. Deltagandet var 

konfidentiellt och ingen enskild individ kan identifieras. Innan enkäten delades ut 

informerades deltagarna både skriftligt och muntligt om studiens syfte, om att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst utan förklaring kunde avbryta sin medverkan. I 

informationen framgick det även att medgivande gavs när enkäten fylldes i. Materialet 

förvarades inlåst i ett skåp och insamlat material används endast i denna studie och enligt 

studiens syfte. När studien är examinerad och godkänd förstörs materialet.  

 

RESULTAT 

Resultatet är baserat på 152 enkäter. Av de 152 enkäterna besvarades 95 av studenter i 

årskurs 1 och 57 av studenter i årskurs 3.  

 

Kunskap om oral hälsa 

I årskurs 1 svarade 91,6 % (n=87) att de har bra paktiska kunskaper, medan 8,4 % (n=8) 

svarade att de har dåliga kunskaper. I årskurs 3 svarade 80,7 % (n=46) att de har bra 

kunskaper och 19,3 % (n=11) svarade att de har dåliga. Vad gäller de teoretiska 

kunskaperna svarade 71,6 % (n=68) i årskurs 1 att de har bra kunskaper, och 28,4 % 

(n=27) att de har dåliga kunskaper. För årskurs 3 svarade 77,2 % (n=44) att de har bra 

kunskaper och 22,8 % (n=13) att de har dåliga kunskaper. Inga statistiskt signifikanta 

skillnader fanns på någon av frågorna. 

 

Kunskapsfrågor 

I tabell 1 framgår hur många av studenterna som svarade rätt på frågorna 3-13 (se bilaga 

1) i respektive årskurs. Statistiskt signifikanta skillnader (p<0,05) fanns på frågorna 

rörande vad som används vid borstning av protes, hur muntorrhet lindras samt vad som 

kan göras åt en svampinfektion i munslemhinnan. Ett internt bortfall fanns på de flesta 
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frågorna. Störst var bortfallet på frågan om när det är viktigast att borsta tänderna, där 4,2 

% (n=4) studenter i årskurs 1 och 8,8 % (n=5) studenter i årskurs 3 inte svarade.  

 

Tabell 1. Studenterna fick svara på kunskapsfrågor om oral hälsa. Rätt svar anges i 

procent (%). 

  Årskurs 1 Årskurs 3   

Kunskapsfrågor 

Rätt 

svar 

% n 

Rätt 

svar 

% n P-värde 

Viktigaste åtgärden för att bevara tänderna friska 92,3 84 90,1 50 NS 

Vilken färg har ett friskt tandkött? 88,2 82 96,5 55 NS 

Hur går det att se om någon har tandlossning? 26,6 25 35,7 20 NS 

Hur ser tandsten ut? 68,5 63 70,2 40 NS 

Vad ska du göra om tandköttet blöder vid borstning? 40,2 37 50,0 26 NS 

När är det viktigast att borsta tänderna? 86,8 79 90,4 47 NS 

Vad gör fluor främst för nytta? 53,8 50 43,9 25 NS 

Vad används vid borstning av protes? 14,0 13 29,1 16 0,032 

Hur lindras muntorrhet? 54,7 52 71,9 41 0,040 

Vad kännetecknar ett bra munsköljmedel? 97,9 93 98,2 56 NS 

Vad gör man åt en svampinfektion på munslemhinnan? 40,9 38 92,9 52 0,000 
  NS = Ingen statistiskt signifikant skillnad 

 

Bedömning av munstatus 

Statistiska signifikanta skillnader fanns hos studentgrupperna i en fråga om olika 

områden som bedömdes vid munhälsoinspektion, där en större del av studenterna i 

årskurs 3 än i årskurs 1 svarade rätt. Bland studenterna i årskurs 1 fanns ett internt 

bortfall på 1,1 % (n=1), medan alla studenterna i årskurs 3 svarade på samtliga frågor. 
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Tabell 2. Studenternas svar på vad som undersöks vid bedömning av munstatus. 

          Årskurs 1      Årskurs 3   

Bedömning av munstatus                         

Rätt 

svar 

% n 

Rätt 

svar 

% n P-värde 

Tunga 63.8 60 87.7 50 0,001 

Slemhinnor 58.5 55 87.7 50  0,000 

Tänder 96.8 91 91.2 52  NS 

Haka 91.5 86 100 57  0,025 

Tandkött 94.7 89 100 57  NS 

Röst 2.1 2 8.8 5  NS 

Tändernas färg 20.2 19 35.1 20  NS 

Sväljning 9.6 9 24.6 14  0,019 

Kinder 96.2 81 78.9 45  NS 

Andning 97.9 92 91.2 52 NS 
 NS = Ingen statistiskt signifikant skillnad 

 

Uttagning av protes 

Studenterna fick rangordna svaret på frågan om hur viktigt det är att ta ut protesen vid en 

undersökning av munnen på en skala från 1 till 10, där 1 står för inte alls viktigt och 10 

för mycket viktigt. Majoriteten av studenterna svarade från 7 till 10. Medelvärdet i 

årskurs 1 var 7,9 medan med i årskurs 3 var 9,2. Resultatet framgår i figur 1. 

 

 

Figur 1. Svaren på hur viktigt det är att ta ut protesen vid en undersökning av munnen. 
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Tandersättningar 

Inga signifikanta skillnader fanns mellan studenterna i årskurs 1 och årskurs 3 rörande 

vilka tandersättningar som är avtagbara och vilka som är fastsittande. Ett internt bortfall 

fanns på samtliga frågor och det varierade mellan 0,7 % (n=1) och 3,9 % (n=6). 

 

Tabell 3. Svaren på frågan om vilka tandersättningar som är fastsittande och vilka som är 

avtagbara. 

  Årskurs 1           Årskurs 3   

 

 

Tandersättningar  

Rätt 

svar 

% 

 

 

n 

Rätt  

svar 

% 

 

 

n 

 

 

P-värde 

Helprotes 78.7 74 91,2 52 NS 

Delprotes 95,7 90 93,0 53 NS  

Kronor 94,6 88 100 54 NS  

Broar 72,0 67 68,5 37 NS  

Implantat 94,6  88  96,2 51 NS  

NS = Ingen statistiskt signifikant skillnad 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Det fanns ett externt bortfall på totalt 35 sjuksköterskestudenter, varav 1 student var från 

årskurs 1 och 34 studenter var från årskurs 3. Bortfallet i årskurs 3 hade kunnat undvikas 

om enkäterna delats ut vid ett annat tillfälle då alla sjuksköterskestudenter var 

närvarande. Studiens författare tog kontakt med kursansvarig lärare för att få veta när 

sjuksköterskestudenter hade en föreläsning där alla skulle närvara, och inte var indelade i 

grupper. Föreläsningstillfället som enkäterna delades ut vid var avsett för hela klassen, 

och det bortfall som uppkom beror på att studenterna inte kom till föreläsningen. Hade 

studenterna fått information i förväg om att en enkätstudie skulle bedrivas på 

föreläsningstillfället, så hade detta kunnat leda till att fler studenter hade närvarat. 

Studiens författare (AG, AJ) trodde inte att bortfallet skulle bli stort då föreläsningen var 

avsett för hela klassen, och därför togs ingen kontakt med studenterna i förväg. 

 

I enkäten framgick det att deltagandet var frivilligt, men det faktum att författarna delade 

ut enkäten på plats kan ha påverkat deras beslut att delta. Detta kan diskuteras etiskt då 
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studenterna kan ha känt sig tvingade till att delta i studien. Alternativet till att författarna 

delade ut enkäterna på plats hade varit att föreläsaren delade ut dem eller att författarna 

skickat enkäterna via post. Om föreläsaren delat ut enkäten hade författarna inte haft 

kontroll över att muntlig information givits på önskvärt sätt innan enkäten delats ut. 

Postenkäter är den metod som ger högst bortfall (Statistiska Centralbyrån, 2001). Därför 

beslutade författarna att dela ut enkäter på plats då det fanns ett begränsat antal 

sjuksköterskestudenter vid Högskolan Kristianstad.  

 

Pilotstudien gjordes på Malmö Högskola för att inte inkludera samma studenter som 

deltog i denna studie. Det framkom inga dubbelsvar eller ej besvarade frågor, vilket 

gjorde att frågorna behölls som de var. Pilotstudien kunde ha omfattat fler studenter för 

att få en bättre bild över vilka frågor som kunde missuppfattats så att de kunde 

formulerats om. Efter frågorna kunde ”endast ett svar” stått eller så kunde 

svarsalternativen ändras för att undvika dubbelsvar. En fråga där svarsalternativen kunde 

ändrats är fråga 5 (se bilaga 1), där både svarsalternativ A och B kan ses som rätt. 

 

Resultatdiskussion 

Studien visar att majoriteten av sjuksköterskestudenterna anser sig själva ha bra 

kunskaper om oral hälsa, både teoretiska och praktiska. Wårdh et al. (1997) menar att 

även om sjuksköterskor har kunskap så finns det en klyfta mellan vad de kan och vad de 

verkligen gör i arbetslivet. Detta kan bero på att de sällan själv utför den dagliga 

munvården . 

 

I årskurs 1 ansåg sig 71,6 % av studenterna ha bra teoretiska kunskaper om oral hälsa. 

Ändå var det inte lika många som visste hur man ser om någon har tandlossning, vad man 

ska göra om det blöder när man borstar, vad fluor gör främst för nytta, vad man använder 

vid borstning av protes, hur man lindrar muntorrhet eller vad man gör åt en 

svampinfektion i munslemhinnan. I årskurs 3 ansågs sig 77,2 % av studenterna ha bra 

teoretiska kunskaper. Dessa hade generellt bättre kunskaper än studenterna i årskurs 1, 

speciellt om vad man gör åt en svampinfektion i munslemhinnan samt hur man lindrar 

muntorrhet. Det var även en signifikant skillnad på frågan om vad som används vid 
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borstning av protes, fast kunskapen om detta var låg även hos studenterna i årskurs 3. 

Varför det finns signifikanta skillnader på dessa frågor och inte de andra kan bero på att 

de flesta är relaterade till praktiska åtgärder och studenterna i årskurs 3 kan ha mött på 

detta under sin verksamhetsförlagda utbildning. Halva utbildningstiden på 

sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad sker som verksamhetsförlagd 

utbildning (Högskolan Kristianstad 2007), och anmärkningsvärt är att få av studenterna i 

årskurs 3, som borde utfört flera bedömningar av munstatus, inte vet att undersökning av 

röst och sväljning ingår. Enligt Andersson et al. (2004) så är bedömningar av munstatus 

viktigt för att upptäcka problem som annars lätt missas. En första munbedömning bör ske 

i samband med att en vårdtagare blir inlagd. Denna bedömning bestämmer hur ofta 

fortsatta bedömningar skall utföras (Andersson et. al 2004). 

 

I en studie av Björk och Persson (2006), där vårdpersonalens kunskap och inställning 

undersöktes, var det endast 42,6 % av deltagarna som svarade rätt på frågan om vad som 

bör göras om tandköttet blöder vid tandborstning. I denna studie svarade 50 % av 

studenterna i årskurs 3 rätt, vilket är bättre än i Björk och Perssons (2006) studie. I 

studien av Björk och Persson (2006) svarade 66,3 % rätt på frågan vad fluors främsta 

nytta är medan 53,8 % i årskurs 1 och 43,9 % i årskurs 3 svarade rätt i denna studie. 

 

Studenterna i årskurs 3 tyckte att det var viktigare att ta ut protesen vid en undersökning 

av munhålan än studenterna i årskurs 1. I årskurs 3 graderade endast 65 % av studenterna 

hur viktigt det är att ta ut protesen vid en undersökning av munhålan som 10 på en 

tiogradig skala. Vi anser att detta inte är tillräckligt bra då man kan missa problem i 

munhålan om man inte tar ut protesen. Exempel på sådana problem är svampinfektion i 

munslemhinnan, trasig protes eller skavsår på munslemhinnan som kan vara mycket 

smärtsamma. Trasig protes, skavsår och glappande protes kan göra det svårt att äta. Äldre 

personer är särskilt känsliga för nutritionella förändringar och detta kan påverka deras 

immunförsvar negativt (Nordström 2001). 

Sjuksköterskor i arbetslivet anser sig själva ha för lite kunskap för att upptäcka 

förändring och problem i munhålan (Andersson et al. 2004; Adams 1996; Wårdh et al. 

2000). Resultatet av denna studie visar att de har bristande kunskap även på 
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utbildningsnivå. Därför borde det under utbildningen läggas mer fokus på oral hälsa än 

vad fallet är nu. Nya studier visar att det kan finnas ett samband mellan tillståndet i 

munhålan och allmänsjukdomar, till exempel diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar 

(Persson, Persson, 2008; Renvert 2003). Författarna tror att denna typ av studier kan ha 

en positiv effekt på sjuksköteskornas inställning till den orala hälsan eftersom 

sjuksköteskorna då eventuellt uppfattar den orala hälsan som viktigare om det är finns ett 

bevisat samband till allmänsjukdomar. 

 

För att förbättra sjukskötestudenternas utbildning inom oral hälsa anser vi att det borde 

ske i ett bättre samarbete med tandhygieniststudenterna. Just nu träffas studenterna endast 

en gång under utbildningen och det är när tandhygieniststudenterna håller en kort 

föreläsning om oral hälsa för sjuksköterskestudenterna. Det är osäkert hur mycket tid 

tandhygieniststudenterna lägger ner på att göra detta föreläsningstillfälle så bra som 

möjligt. Det är mycket information som ska hinnas med på detta korta 

föreläsningstillfälle, vilket gör att många områden endast behandlas ytligt. Flera olika 

föreläsningstillfällen där mer vikt läggs på specifika områden, till exempel karies, 

parodontit, svampinfektion och munhygien, kan göra att studenterna får en djupare 

kunskap om dessa områden och om vikten att ha en god oral hälsa. En orsak till att oral 

hälsa försummas i arbetslivet är att det under utbildningen inte värderas särskilt högt 

(Wårdh et al. 2000). En salstentamen eller annan form av examination inom oral hälsa 

hade kunnat säkerställa att studenterna innehar en viss kunskapsnivå och hade eventuellt 

kunna leda till att kursen tas på större allvar.  

 

SLUTSATS 

Det finns statistiska signifikanta skillnader av kunskaper inom oral hälsa mellan 

studenterna i årskurs 1 och studenterna i årskurs 3. Trots detta är kunskaperna inom oral 

hälsa låga i flera områden hos sjuksköterskestudenterna. Ökad utbildning är önskvärt för 

att vårdtagare ska få de åtgärder som de är i behov av i munhålan. 

 

 

 



15 
 

REFERENSER 

Adams, R. (1996) Qualified nurses lack adequate knowledge related to oral health, 

resulting in inadequate oral care of patients on medical wards. Journal of advanced 

nursing. Vol. 24: 552-560. 

 

Andersson, K. (2007) Glapp i samarbete hotar äldres munhälsa. Tandläkartidningen. Vol. 

96;4 s.46-48. 

 

Andersson, P. (2004) Assessments of oral health status in frail patients in hospitals. 

Avhandling. Malmö Högskola, s.11. 

 

Andersson, P., Hallberg, I, R., Lorefält, B., Unosson, M., Renvert, S. (2004) Oral heath 

problems in eldery rehablilitation patients. International Journal of Dental Hygiene. Vol. 

2: 70-77. 

 

Björk, S., Persson, C. (2006) Vårdpersonalens kunskaper om munvård och inställning till 

tandvårdens uppsökande verksamhet samt personalens uppfattning om hur den fungerar. 

Examensarbete. Högskolan Kristianstad. 

 

Ettinger, RL. (1997) The unique oral health needs of an ageing population. Dental Clinics 

of North America. Vol. 41: 633-649. 

 

Hugoson, A., Koch, G., Johansson, S (red.) (2003) Konsensuskonferens – Oral Hälsa. 

Stockholm: Gothia. 

 

Högskolan Kristianstad. (2007) Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet 180hp. 

Kristianstad: Högskolan Kristianstad.  

 

Kambhu, PP., Warren, JJ., Hand, JS., Levy, SM., Cowen, HJ. (1998) Dental treatment 

outcomes among dentate nursing facility resident: an initial study. Special Care in 

Dentistry. Vol. 18: 128-132. 



16 
 

Nordström, G. (2001) Funktionella och protetiska problem hos äldre – med focus på 

helprotes. Tandläkartidningen. Vol. 93:2. 

 

Paulsson, G. (2000) Caring for oral health in the elderly; knowledge, conceptions and 

attitudes among nursing personnel. Avhandling. Malmö Högskola, s. 9-12. 

 

Persson, R., Persson, S. (2008) Cardiovascular disease and periodontitis: an update on the 

associations and risk. Journal of Clinical Periodontology. Vol. 35: 362-379. 

 

Pyle, M, A., Stolle, E, P. (2003) Oral Health Disparities Among the Elderly: 

Interdisciplinary Challenges for the Future. Journal of Dental Education. Vol. 67: 1327-

1336. 

 

Ritchie, CS., Joshipura, K., Hung, H, C., Douglass, C, W. (2002) Nutrition as a mediator 

in the relation between oral and systemic disease: associations between specific measures 

of adult oral health and nutrition outcomes. Critical Reviews in Oral Biology and 

Medicine. Vol. 13: 291-300.  

 

Renvert, S. (2003) Destructive Periodontal Disease in Relation to Diabetes Mellitus, 

Cardiovascular Diseases, Osteoporosis and Respiratory Disease. Oral Health in 

Preventive Dentistry. Vol. 1: 341-357. 

 

SFS (1998). Tandvårdförordning. Sveriges Författningssamling. Socialdepartementet. 

 

Shipway, L. (2010) Providing nutritional support for patients during cancer treatment. 

Paediatric Nursing. Vol. 22: 20-25. 

 

Soini, H., Routasalo, P., Lagstrom, H. (2005) Nutritional status in cognitively intact older 

people receiving home care services – a pilot study. The Journal of Nutrition, Health & 

Aging. Vol. 9: 249-253. 

 



17 
 

Statistiska Centralbyrån (2001). Minska bortfallet. Örebro, s. 60. 

 

Sveriges kommuner och landsting (2009). [Elektronisk]. Handbok för hälso- och 

sjukvård. Tillgänglig:  

http://www.sjukvardsradgivningen.se/handboken/06_article.asp?CategoryId=4281&Pare

ntId=4277&ChapterId=4281&Preview= [Läst:091130] 

 

Vetenskapsrådet. (2002) Forskningsetiska principer – inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Elanders Gotab. 

 

Walls, A, W., Steele, J, G., Sheiham, A., Marcenes, W., Moynihan, P, J. (2000) Oral 

healt and nutrition in older people. Journal of Public Health Dentistry. Vol. 60: 304-307. 

 

Wick, J, Y. (2010) Timeless ideas: oral health in the long-term care facility. The 

Consultant Pharmacist. Vol. 25: 214-224. 

 

Wårdh, I., Andersson, L., Sörensen, S. (1997) Staff attitudes to oral health care. A 

comparative study of registered nurses, nursing assistants and home care aids. 

Gerodontology, Vol. 14: 28-32. 

 

Wårdh, I., Hallberg, L., Berggren, U., Andersson, L., Sörensen, S. (2000) Oral Health 

Care – A Low Priority in Nursing. Scandinavian Journal of Caring Science, Vol. 14: 137-

142. 

 

Wårdh, I., Paulsson, G., Fridlund, B. (2009) Nursing staff´s understanding of oral health 

care for patients with cancer diagnoses: an intervention study. Journal of Clinical 

Nursing. Vol. 18: 799-806. 

 

Öhrn, K, E, O., Wahlin, Y-B., Sjödén, P.-O. (2000) Oral care in cancer nursing. European 

Journal of Cancer Care, Vol. 9: 22-29. 

 

http://www.sjukvardsradgivningen.se/handboken/06_article.asp?CategoryId=4281&ParentId=4277&ChapterId=4281&Preview
http://www.sjukvardsradgivningen.se/handboken/06_article.asp?CategoryId=4281&ParentId=4277&ChapterId=4281&Preview


18 
 

Öhrn, K, Wahlin, Y-B, Sjödén, P-O. (1996) Indications for and referrals to oral care for 

cancer patients in a county hospital. Acta Odontol, Vol. 35: 743-748. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

BILAGA 1 

Sjuksköterskestudenters kunskap om oral hälsa 

- En jämförelse mellan årskurs 1- och årskurs 3 studenter 
 

Många sjuka eller äldre klarar inte att sköta sin orala hälsa på egen hand. Det gör att de 

blir beroende av vårdpersonalens kunskap angående oral hälsa.  

 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskestudenters kunskaper om oral hälsa, där 

svarsenkäter från årskurs 1 och årskurs 3 kommer att jämföras för att undersöka om 

kunskapsnivån inom oral hälsa förändras under utbildningen. Deltagandet är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas. Medgivande till att delta i studien ges i samband med att 

enkäten fylls i. Insamlat material kommer endast att behandlas av studiens författare och 

förvaras inlåst i ett skåp. När studien är examinerad och godkänd kommer allt insamlat 

material att förstöras. 

 

 

 

1. Vilken årskurs tillhör du? 

Åk 1  Åk 3  

 

2. Hur tycker du att dina praktiska och teoretiska kunskaper inom oral hälsa ser ut? 

Praktiska:  

a. Mycket bra  

b. Bra  

c. Dåliga  

d. Mycket dåliga 

Teoretiska:  

a. Mycket bra  

b. Bra  

c. Dåliga  

d. Mycket dåliga 

 

3. Vilken är den viktigaste åtgärden för att bevara tänderna friska? 

a. Regelbundna tandläkarbesök  

b. Daglig munvård  

c. Rätt kost 
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4. Vilken färg har ett friskt tandkött? 

a. Mörkröd  

b. Röd  

c. Ljus rosa  

 

5. Hur går det att se om någon har tandlossning? 

a. Personen har långa tänder  

b. Tänderna har förflyttat sig  

c. Tanden är drabbad av karies sedan tidigare  

d. Tanden får en mörkare färg  

 

6. Hur ser tandsten ut? 

a. Ljust till färgen och hårt 

b. Mörkt och mjukt 

c. En mörk svårborttaglig fläck 

d. Ljust till färgen med en mjuk yta 

 

7. Vad ska du göra om tandköttet blöder vid tandborstning? 

a. Borsta hårdare  

b. Sluta borsta   

c. Borsta mjukare  

d. Borsta mer noggrant  

 

8. När är det viktigast att borsta tänderna 

a. Innan frukost 

b. Efter frukost  

c. Efter lunch  

d. Efter sista kvällsmålet  

 

 

9. Vad gör fluor främst för nytta? 

a. Dödar bakterier   

b. Stärker tänderna  

c. Motverkar hål i tänderna  

d. Gör tänderna vitare 

 

10. Vad används vid borstning av protes? 

a. Tvål  

b. Tandkräm  

c. Munsköljmedel 
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11. Hur lindras muntorrhet? 

a. Dricka och skölja munnen ofta med vatten 

b. Dricka vad som helst och äta mat som man inte behöver tugga mycket 

c. Undvika fet mat och fria radikaler 

 

12. Vad kännetecknar ett bra munsköljmedel? 

a. Hög alkoholhalt 

b. Hög fluorhalt 

c. Hög karieshalt 

 

13. Vad gör man åt en svampinfektion på munslemhinnan? 

a. Använder sig av antibiotika 

b. Sköljer med vichy-vatten 

c. Sköljer med ett munsköljmedel med hög alkoholhalt 

 

14. Vad undersöks vid en bedömning av munstatus? (flera alternativ kan anges) 

a. Tunga 

b. Slemhinnor 

c. Tänder 

d. Haka 

e. Tandkött 

f. Röst  

g. Tändernas färg 

h. Sväljning 

i. Kinder  

j. Andning 

 

15. Hur viktigt är det att ta ut protesen vid en undersökning av munnen? (Markera 

med ett kryss där du tycker att det är lämpligt.) 

Inte  Mycket 

alls  viktigt 

viktigt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9          10 

 

 

 

 

 



22 
 

16.  Det finns flera sorters tandersättningar. Vilka av dessa nedanstående är avtagbara 

resp. fastsittande?  Avtagbart  Fastsittande 

a. Helprotes     

b. Delprotes     

c. Kronor     

d. Broar      

e. Implantat          

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


