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Sammanfattning 

Introduktion: Personer med funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, 

psykiskt eller intellektuellt, vilket kan medföra hinder med att sköta den dagliga 

munhygienen. I omvårdnaden i bostad med särskild service för vuxna ingår skyldighet att 

stödja funktionsnedsatta med deras personliga behov. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka boendeassistenters kunskap om munhälsa. 

Ytterligare ett syfte var att undersöka boendeassistenters inställning till munvård samt faktorer 

som påverkar deras inställning till munvård. 

Material och metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittstudie baserad på en enkät med 31 

strukturerade frågor samt en öppen fråga.  Enkäten besvarades av 43 boendeassistenter i en 

kommun i södra Sverige.  

Resultat: Resultatet visar att majoriteten (n=34) av boendeassistenterna anser att de boende 

behöver dagligt stöd med munhygienen. Det största hindret är att de boende inte vill ha hjälp 

med munhygienen. En stor del (n=31) av boendeassistenterna anser att de har tillräcklig 

kunskap om munvård för att stödja de boende med den dagliga munhygienen. Resultatet visar 

att 29 av boendeassistenterna har kunskap om fluor och 38 har kunskap om gingivit.  

Slutsats: Resultatet tyder på att boendeassistenterna i viss mån har kunskap om munhälsa och 

att de anser att de boende behöver dagligt stöd med munvården. Vidare anser 

boendeassistenterna att det största hindret till att stödja med munvården är att de boende inte 

vill ha hjälp vilket påverkar boendeassistenternas inställning till munvård. 
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Abstract 

Introduction: Persons with disabilities have a reduced capacity to function physically, 

mentally, or intellectually, which can lead to obstruction in daily oral hygiene. Health care in 

supervised residential care facilities for adults includes the responsibility to support disabled 

persons in their personal hygiene.  

Purpose: The purpose of this study was to examine the knowledge resident assistants have of 

oral health. A further purpose was to examine the attitude of resident assistants toward oral 

care and factors that affect their attitude toward oral care. 

Materials and method: The study is a quantitative cross-sectional study based on a 

questionnaire with 31 structured questions and one open question. Forty-three resident 

assistants in one municipality in southern Sweden participated.  

Results: Results show that the majority (n=34) of resident assistants believe residents need 

daily assistance with oral hygiene. The greatest obstacle to supporting residents is that 

residents do not want help with oral hygiene. The majority (n=31) of resident assistants 

believe they have sufficient knowledge of oral care to support residents in daily oral hygiene. 

Results show that 29 resident assistants have knowledge of fluoride and 38 have knowledge 

of gingivitis.   

Conclusions: The results indicate that resident assistants have adequate knowledge of oral 

health to some extent, and that resident assistants believe residents need daily support in oral 

care. Also, resident assistants report the greatest obstacle in supporting oral care is that 

residents do not want help, which impacts the attitude of resident assistants towards oral care.   

 

Keywords: Attitude, knowledge, oral care, oral health, resident assistants, residential care 

facilities. 
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INTRODUKTION 

Inledning 

Det övergripande nationella målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (1). Målet gäller hela befolkningen vilket 

gör att folkhälsoarbetet måste inkludera personer med funktionsnedsättning (2). Munhälsan är 

en del av den allmänna hälsan vilket bidrar till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (3). 

Personer med en funktionsnedsättning har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt 

eller intellektuellt (4), vilket kan medföra att det finns ett hinder för att kunna sköta den 

dagliga personliga munhygienen (5, 6, 7). I omvårdnaden i bostad med särskild service för 

vuxna finns en skyldighet att stödja och hjälpa funktionsnedsatta personer med deras 

personliga behov (5). 

 

Lagen om stöd och service - LSS 

”Verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som 

lagen omfattar. Målet är att personer med funktionshinder skall ha möjlighet att leva som 

andra. Att leva som andra innebär bl.a. att ha möjlighet att bo som andra – att ha ett eget hem 

med allt vad det innebär av trygghet och trivsel” (5, s 3). 

 

Bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS   

Insatser för särskilt stöd och särskild service, 9 §, innehåller tio olika typer av hjälpinsatser. 

Den nionde insatsen är ”bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för 

vuxna” – 9 § 9 (5). Bostad med särskild service kan vara utformad på olika sätt, men 

huvudformen är gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad (8). 

 

I en gruppbostad bor personer med mer omfattande tillsyns- och omvårdsbehov vilket innebär 

att större närvaro av personal är nödvändig, till skillnad från en servicebostad. Servicebostad 

är en bostadsform mellan eget boende och en lägenhet i gruppbostad. En annan särskild 
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anpassad bostad för vuxna är en bostad med viss grundanpassning till personens behov, men 

utan fast bemanning och omvårdnad (5).  

 

Personkrets 

Personer som har rätt att få stöd av LSS delas in i tre personkretsar utifrån särskilda kriterier: 

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter 

hjärnskada i vuxen ålder. 

3. Personer med andra varaktiga fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart 

inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningarna ska vara stora och ge betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen. Personen ska dessutom ha ett omfattande behov av stöd 

och service (8). 

 

Omvårdnad enligt LSS 

Definition av omvårdnad enligt LSS är beskrivet i lagen 1993:387. Omvårdnaden ska 

tillgodose den enskilda personens psykiska, fysiska och sociala behov vilket innebär allt som 

en person behöver hjälp med i sin dagliga livsföring. Självbestämmande och integritet ska 

respekteras i omvårdnaden och omvårdnaden ska ges på ett sådant sätt att den stärker den 

enskildes förmåga till att kunna leva som en person utan funktionsnedsättning. I omvårdnaden 

ingår bland annat hjälp med att strukturera vardagen, sköta den personliga hygienen och att 

vid behov få tillgång till tandvård (5).  

 

Personal 

Enligt LSS ska den personal som arbetar i verksamheter med personer med 

funktionsnedsättning ha en god insikt om olika funktionsnedsättningar, samt kunna ge en god 

individanpassad omvårdnad och kunna ge ett stöd i vardagen (8). Personalen bör också ha viss 

medicinsk kunskap samt kunskaper om åldrandet och dess betydelse för olika 
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funktionsnedsättningar (5). Den personal som arbetar inom verksamheterna kan vara allt från 

outbildad personal till personal med akademisk examen. Det förekommer olika titlar för 

personal som ger stöd, service och omsorg med lokal eller regional förankring (9). Personalen 

som ingår i denna studie benämns som boendeassistenter. 

 

En vanligt förekommande utbildning hos personalen är omvårdnadsprogrammet på 

gymnasienivå, vilket är en utbildning som syftar till att ge grundläggande kunskaper för att 

kunna arbeta i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. I 

omvårdnadsprogrammet ingår kursen Vård- och omsorgarbete och ett av målen är att efter 

avslutad kurs ha kunskap om och erfarenhet av att utföra munvård samt förstå betydelsen av 

egenvård (10).  

 

I verksamheter med personer med funktionsnedsättningar ska det finnas en arbetsledare med 

en relevant högskoleutbildning som ska kunna ansvara för att verksamheten håller en god 

kvalitet och utvecklas samt att kunna omsätta lagar i praktiskt handlande. Det ska även finnas 

en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret i verksamheten. Personalens kompetens är 

alltså en förutsättning för att kunna ge goda levnadsvillkor till de boende (5).  

 

Munhälsa 

En god munhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen är målet för tandvården 

enligt Tandvårdslagen § 2 (11). Fullständig munhälsa innebär att må bra och att vara oralt 

frisk (12), det vill säga att vara fri från orala sjukdomar, oral smärta och obehag i munhålan 

samt att ha en god tuggfunktion (13).  

 

Personer med funktionsnedsättning är ofta beroende av särskilt stöd för att klara vardagen.  

Omvårdnads- och tandvårdspersonal behöver ge personer med funktionsnedsättning kunskap 

om munhygienens betydelse och genom ett tydliggörande stöd, exempelvis praktisk inlärning 

av tandborstteknik, kan inlärningen förstärkas (14, 15). Genom att motivera en person med 
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funktionsnedsättning om munhygienens betydelse kan personens levnadsvanor förbättras (14). 

För att undvika uppkomst av sjukdomar i munhålan är en god munhygien av stor betydelse 

(16,17,18), vilket innebär att borsta tänderna två gånger om dagen med en tandkräm som 

innehåller fluor samt utföra rengöring mellan tänderna (19, 20). Personer med 

funktionsnedsättning kan ha en sämre munhälsa vilket leder till ökad risk för sjukdomar i 

munhålan, exempelvis karies och parodontit. En undersökning visar att ökad kariesrisk finns 

hos funktionsnedsatta personer, boende i en bostadsform med mindre tillsyn- och 

omvårdnadsbehov, där den ökade självständigheten ger de boende möjlighet till egna inköp av 

bland annat livsmedel (21,6, 22).  

 

Personalens kunskap om munhälsa är av betydelse för att kunna stödja personer med 

funktionshinder till en god munhygien, vilket stärker personens möjlighet till att förebygga 

sjukdomar i munhålan (23). Studier har visat att munvård har en låg prioritet i omvårdnaden, 

särskilt bland omvårdnadspersonal med kortare utbildning (24, 25). Det har även visat sig att 

utbildning i munvård har en begränsad framgång i förändring av inställning till munvård (23). 

Det finns få studier utförda inom det område vi undersöker. Därför är det intressant att 

undersöka boendeassistenters kunskap om munhälsa, inställning till munvård samt faktorer 

som påverkar deras inställning till munvård.  

 

Vår hypotes är att boendeassistenterna har baskunskap om munhälsa och att LSS är en faktor 

som till viss del påverkar boendeassistenternas inställning till munvård, vilket leder till en 

svårighet med att uppnå en god munhälsa hos de boende. Resultatet av studien kan ha 

betydelse för tandhygienistens yrkesroll i mötet med personer boende i servicebostäder.   

 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka boendeassistenters kunskap om munhälsa. Ytterligare ett 

syfte var att undersöka boendeassistenters inställning till munvård samt faktorer som påverkar 

deras inställning till munvård. 
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MATERIAL OCH METOD 

Design 

Studien är en kvantitativ tvärsnittstudie som genomfördes med hjälp av en enkät vid ett 

undersökningstillfälle.  

 

Urval och undersökningsgrupp 

Studien vänder sig till boendeassistenter (n=54) i samtliga servicebostäder (n=8) i en kommun 

i södra Sverige. Urvalsmetoden är ett icke slumpmässigt urval, vilket innebär att de personer 

som fanns tillgängliga vid undersökningstillfället inkluderades i studien (26). Enkäten 

besvarades av de boendeassistenter som var närvarande vid undersökningstillfället (n=43) 

oavsett anställningsform, det vill säga tillsvidareanställda och vikarierande personal. 

Boendeassistenter som inte besvarade enkäten vid undersökningstillfället var frånvarande på 

grund av sjukdom eller beviljad ledighet, vilket ledde till ett externt bortfall (n=11). De 

personer som har exkluderas från studien är enhetscheferna samt medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, vilka exkluderades på grund av att de inte stödjer de boende med den dagliga 

munvården.  

 

Tillvägagångssätt och datainsamlingsmetod 

Kontakt togs med en enhetschef på Stöd- och serviceenheten i kommunen och därefter skedde 

ett personligt möte. Vid mötet presenterades studiens syfte vilket ledde till ett medgivande om 

att få utföra enkätundersökningen. Enhetschefen vidarebefordrade sedan informationen till 

övriga enhetschefer på de berörda servicebostäderna. Därefter skickades ett brev ut till 

samtliga enhetschefer innehållande information om studiens syfte samt information om hur 

enkätundersökningen skulle genomföras (bilaga 2). 

Enkätundersökningen genomfördes på samtliga servicebostäder under februari och mars 

månad 2014. Vid undersökningstillfället presenterade författarna studiens syfte muntligt och 

skriftligt (bilaga 3) för respondenterna. I den skriftliga informationen redogjordes förutom 

studiens syfte även studiens tillvägagångssätt. Respondenterna fick information om att det var 
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frivilligt att delta och att enkäten besvaras anonymt samt att de kunde avstå från att delta i 

undersökningen utan att uppge något skäl. Enkäten delades ut till respondenterna tillsammans 

med ett återförslutningsbart kuvert. Efter att enkäten besvarats lades den i kuvertet som sedan 

lades i en försluten låda. Vid undersökningstillfällena fanns författarna tillgängliga för att 

kunna besvara eventuella frågor från respondenterna. Det insamlade materialet till studien 

förvarades inlåst i ett skåp och endast författarna till studien hade tillgång till det insamlade 

materialet under studiens gång. Efter att studien examinerats och godkänts kommer samtliga 

enkäter att förstöras.  

 

Enkät 

Frågorna i enkäten behandlade boendeassistenternas kunskap om munhälsa (n=6), inställning 

till munvård (n=8) och faktorer som påverkar deras inställning till munvård (n=4) samt 

bakgrundsfrågor (n=13). Enkäten bestod av 31 frågor med fasta svarsalternativ samt en öppen 

fråga. Frågorna var delvis egenkomponerade samt innehöll frågor som använts i en tidigare 

enkätundersökning (bilaga 4) (27).  

 

Pilotstudie 

Pilotstudien genomfördes på en gruppbostad i en kommun i södra Sverige och enkäten 

besvarades av fyra boendeassistenter. Pilotstudien genomfördes för att se om enkätfrågorna 

uppfattades rätt och för att få ett tillförlitligt resultat av studien (28).  

 

Bearbetning och analysmetod 

Det insamlade materialet har analyserats och bearbetats i programmet SPSS (Statistical 

Package of Social Sciences) version 22 (29). Dataanalysen redovisas med deskriptiv statistik i 

form av tabeller, figurer och text. Det förekom ett mindre internt bortfall på enskilda frågor. 

Svaren på den öppna frågan har kategoriserats, det vill säga svar som liknar varandra till 

innehåll har sammanställts och bildat de olika kategorierna (bilaga 1). 
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ETISKA ASPEKTER  

I studien har författarna tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Respondenterna informerades om studiens syfte och att det var frivilligt att delta samt att de 

kunde avbryta sin medverkan, utan negativa påföljder. Respondenterna informerades om att 

undersökningen var konfidentiell, samt att författarna var de enda som hade tillgång till 

enkäterna. De informerades även om att enkäten endast kommer att användas för studiens 

syfte, samt att enkäten kommer att förstöras efter att studien examinerats och godkänts (30).   

 

Ytterligare etiska aspekter att ta hänsyn till är att studien kan ha uppfattats som kränkande av 

några respondenter. Detta genom att de skulle svara på frågor som berörde kunskap om 

munhälsa samt om hur de utför sina arbetsuppgifter inom området munvård. För att undvika 

detta visade författarna ödmjukhet inför deras arbetsuppgifter samt förklarade att de inte 

kontrollerades om hur de utförde sina arbetsuppgifter.  

 

RESULTAT 

Resultatet inleds med att redogöra för bakgrundsfrågorna i enkäten. Vidare presenteras 

resultatet om boendeassistenternas kunskap om munhälsa samt inställning till munvård 

tillsammans i löpande text och i figurer samt i tabell. 

 

Totalt besvarades enkäten av 43 boendeassistenter, fördelat på 40 kvinnor och tre män. 

Boendeassistenternas ålder varierade mellan 20 och 62 år. Medianåldern var 44 och 

medelåldern var 43,5 år (SD=10,2). Den boendeassistent med längst erfarenhet inom 

vårdyrket hade arbetat i 36 år och den som hade minst erfarenhet hade arbetat i ett år. 

Medelvärdet för antal yrkesverksamma år som boendeassistent var 18,5 år (SD=9,1). De 

utbildningar som var mest representerade hos boendeassistenterna var 

omvårdnadsprogrammet, GPU-PPU (grund- och påbyggnadsutbildning för personer med 

utvecklingsstörning) samt barn- och fritidsprogrammet. 
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Ett större antal (n=35) av boendeassistenterna ansåg att en egen god munhygien var mycket 

viktig, sju ansåg att det var viktigt och en svarade att det varken var viktigt eller oviktigt att ha 

en egen god munhygien. Samtliga boendeassistenter besökte tandläkare och/eller 

tandhygienist, varav 37 boendeassistenter uppgav att de besökte tandvården 1-2 ggr/år, fem 

mer än 2ggr/år samt en som endast besökte tandvården vid akuta besvär.  

 

Trettioen av boendeassistenterna ansåg att de hade tillräckligt med kunskap om munvård för 

att kunna stödja de boende med den dagliga munhygienen. Majoriteten (n=39) ansåg även att 

de hade tillräckligt med kunskap för att förstå när någon av de boende hade problem i 

munhålan och var i behov av tandvård (Figur 1). Resultatet visade att elva boendeassistenter 

ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskaper för att kunna stödja de boende med sin 

munvård (Figur 1). Av dessa svarade fem att de inte önskade mer utbildning. 

 

Tjugotvå boendeassistenter hade fått utbildning i munvård. Tre av dessa hade fått enbart 

praktisk utbildning, åtta enbart teoretisk och elva både teoretisk och praktisk utbildning. Tolv 

boendeassistenter saknade munvård i utbildningen och nio kommer inte ihåg om munvård 

ingick i deras utbildning.  

 

Totalt var det 16 boendeassistenter som uppgav att de önskade utbildning eller ytterligare 

utbildning i munvård och 27 boendeassistenter önskade ingen utbildning. Arbetsgivaren hade 

erbjudit elva boendeassistenter utbildning medan 31 uppgav att de inte hade blivit erbjudna 

utbildning i munvård (Figur 1). Av de tolv boendeassistenter som saknade munvård i 

utbildningen (Figur 1) hade två blivit erbjudna utbildning av arbetsgivaren och tre önskade 

utbildning i munvård. 

 



 

13 

 

 

Figur 1. Boendeassistenternas kunskaper om munvård, utbildning i munvård, inställning till 

utbildning i munvård och erbjudande av utbildning i munvård.  

 

Sjutton av de 22 boendeassistenterna som hade fått utbildning i munvård uppgav att det ingick 

information om sjukdomar i munhålan under utbildningen. På frågan om vilka sjukdomar i 

munhålan som togs upp under utbildningen kunde flera svarsalternativ anges. De 17 

boendeassistenter som uppgav att det fått information om sjukdomar i munhålan i 

utbildningen svarade att de hade fått information om hål i tänderna (n=15), tandlossning 

(n=16), tandköttsinflammation (n=14) och svamp i munhålan (n=15). 

 

På frågan om vilka sjukdomar som kan uppkomma vid brist på god munhygien svarade 

samtliga hål i tänderna, 42 svarade tandköttsinflammation, 39 tandlossning och elva 

muntorrhet. Fördelning av svarsalternativen på ytterligare tre av kunskapsfrågorna visas i 

figur 2, 3 och 4.  
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Figur 2. Svarsfördelningen på frågan Om den boende klagar på att tandköttet blöder vid 

tandborstning, vad rekommenderar du den boende? (n=36). 

 

 

 

Figur 3. Svarsfördelningen på frågan Vad gör fluor i tandkräm/munsköljningsmedel främst 

för nytta i munhålan? (n=31). 

 

 

 

Figur 4. Svarsfördelningen på frågan Vilken är den främsta orsaken till att borsta tänderna? 

(n=38). 
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Samtliga boendeassistenter har besvarat frågan om vad som bör ingå i en daglig munhygien, 

vilket redovisas i Figur 5. 

 

 

Figur 5. Fördelning av svaren över vad som bör ingår i en daglig munhygien (n=43). Mer än 

ett svarsalternativ kunde anges. 

 

På frågan om de någon gång uppmärksammat något problem i den boendes munhåla som lett 

till att de bokat tid hos tandläkare eller tandhygienist svarade 34 ja, åtta svarade nej och en 

boendeassistent visste inte. En del av boendeassistenterna (n=18) ansåg att det finns ett behov 

av exempelvis en tandhygienist inom omsorgen som kan kontaktas angående de boendes 

munhälsa, tolv svarade att det inte fanns ett behov av en tandhygienist och tolv svarade att de 

inte vet om det finns ett behov. En lämnade frågan obesvarad.  

 

Vidare visade resultatet att 19 av boendeassistenterna ansåg att det var viktigt att följa med de 

boende vid besök hos tandläkare eller tandhygienist, medan 24 ansåg att det bara var viktigt 

ibland. Det visade sig att nästan hälften av boendeassistenterna (n=20) blev instruerade och 

informerade av tandvården under besöket om hur de på bästa sätt kan stödja de boende med 

sin dagliga munhygien och 18 angav ibland.  
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Majoriteten av boendeassistenterna (n=40) uppgav att det ingick i deras arbetsuppgifter att 

stödja de boende med deras munhygien, två svarade nej och en visste inte om det ingick i 

arbetsuppgifterna. Övervägande del av boendeassistenterna ansåg att de boende behövde stöd 

med munhygienen. Trettiofyra boendeassistenter ansåg att de boende behövde dagligt stöd 

med munhygienen, fyra ansåg att de boende behövde stöd en till tre gånger per vecka och fem 

ansåg att de boende behövde stöd mer sällan med munhygienen. Däremot var det en stor 

spridning om boendeassistenternas uppfattning av de boendes munhälsa, från bra till mycket 

dålig (Figur 6). Ingen svarade att munhälsan var mycket bra.  

  

 

Figur 6. Fördelning av boendeassisternas uppfattning om de boendes munhälsa. Ett 

svarsalternativ kunde anges (n=42). 

 

Boendeassistenterna upplevde munvårdssituationen på olika sätt, då de stödjer de boende med 

munhygienen (Figur 7). Stapeln ”annat” i Figur 7 hänvisar till egna svar från tio 

boendeassistenter, till exempel; ”att de boende ej vill ha hjälp”, ”de samarbetar inte alltid”, 

”bristande egen förmåga”, ”motvilja hos boende”, ”vill helst slippa borsta tänderna, 

”boende glömmer”, ”påminner angående tandborstning, inget aktivt” och ” vi har fått 

rekommenderat av deras tandhygienister att hjälpa dom”.  
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Figur 7. Fördelning av boendeassisternas upplevelse av munvårdsituationen. Mer än ett 

svarsalternativ kunde anges (n=43). 

 

Vidare visade resultatet att ett större antal av boendeassistenterna (n=35) ansåg att det största 

hindret till att kunna stödja de boende med munvården var att den boende inte vill ha hjälp, 

sju såg inget hinder att stödja och en lämnade frågan obesvarad. Det var ett större antal 

boendeassistenter (n=34) som inte ansåg att LSS var ett hinder för att kunna hjälpa och stödja 

de boende med deras dagliga munhygien, tre uppgav att det var ett hinder, fem svarade vet 

inte och en lämnade frågan obesvarad.  

 

Svaren på den öppna frågan vad gör du om den boende har bristfällig munhygien eller vägrar 

sköta sin munhygien har sammanställts i bilaga 4. Boendeassisternas svar har placerats in i 

kategorier: motiverar, berättar om konsekvenserna, kontaktar tandvården, praktiskt stöd, visar 

auktoritet samt övrigt. Exempel på svar från respektive kategori åskådliggörs genom följande 

citat: ”Försöker lägga fram på ett bra sätt varför man måste sköta sin munhygien”, 

”Försöker informera om vad som kan hända om man inte borstar tänderna”, ”Samtal, 

hjälpmedel, kontakta tandvården”, ”Ser till att de borstar tänderna morgon och kväll. Följer 

med dem hem och står bredvid”, ”Försöker argumentera, motivera. Ibland försöker jag med 

auktoritet” och ”Det varierar från boende till boende”. Svarsfördelningen redovisas i tabell 
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Tabell 1. Svar indelade i kategorier (n=41). 

 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

En svaghet i studien var att den endast genomfördes på boendeassistenter i servicebostäder i 

en kommun. Detta resulterade i att få respondenter besvarade enkäten. Det hade troligen 

kunnat bli ett högre deltagande och ett annat resultat om studien hade vänt sig till ytterligare 

servicebostäder i flera närliggande kommuner. Resultatet i studien kan inte generaliseras på 

en hel population eftersom att antalet deltagare i studien är för få. De boendeassistenter som 

ingått i studien kan därför inte representera boendeassistenter i allmänhet när det gäller 

kunskap om munhälsa och inställning till munvård. 

 

En styrka i studien var att den genomfördes som en gruppenkät (28), vilket innebär att 

enkäten delades ut, besvarades och samlades in vid samma tillfälle av studiens författare. 

Detta kan ha medfört att svarsfrekvensen blev hög jämfört med om enkäten hade skickats 

eller lämnats för att sedan hämtas vid ett annat tillfälle. Dessutom kunde inte respondenterna 

diskutera frågorna med varandra på grund av att författarna fanns på plats vid 

undersökningstillfället.  

 

Enkäten utformades med 31 frågor ställda en och en för att minska risk för internt bortfall. 

Ändå blev det ett visst internt bortfall på grund av att en del boendeassistenter kan ha haft 

svårt för att uppfatta frågorna eller gjort ett aktivt val att inte besvara frågor. Respondenterna 

kan ha upplevt frågorna som kränkande genom att behöva besvara frågor om kunskap om 

Kategori Motiverar Berättar om 

konsekvenserna 

Kontaktar 

tandvården 

Praktiskt stöd Visar 

auktoritet 

Övrigt 

Antal 23  6 4 5 1 2 
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munhälsa samt besvara om hur de utför sina arbetsuppgifter vad gäller området inom 

munvård. Det kan även funnits en risk att respondenterna känt sig tvingade att besvara 

enkäten eftersom författarna var närvarande vid undersökningstillfället. På några av frågorna 

där bara ett svarsalternativ kunde anges har respondenterna besvarat frågorna med flera svar, 

vilket resulterade i att svaren fick exkluderas. För att undvika missuppfattning och öka 

läsbarheten utan att öka volymen på enkäten, kunde frågorna i enkäten avgränsat med vågräta 

linjer (28). Detta för att tydligt koppla instruktionen till avsedd fråga.  

 

Resultatdiskussion  

Ett större antal boendeassistenter ansåg att en egen god munhygien var mycket viktig och alla 

förutom en boendeassistent besökte tandvården regelbundet. Resultatet kan tyda på att 

boendeassistenterna har en god inställning till sin egen munvård, vilket i förlängingen kan ha 

betydelse för de boendes munhälsa. En god inställning till sin egen munhälsa kan påverka 

inställningen till någon annans munhälsa (27). En studie av Pyle et al. (31) indikerar att detta 

stämmer, då deras resultat visade att när omvårdnadspersonalen inte prioriterade sin egen 

munhygien, ledde det till att de boendes munhygien inte prioriterades (31).  

 

Ingen av boendeassistenterna i studien ansåg att de boendes munhälsa var mycket bra. Det 

kan tyda på att boendeassistenterna har insikt om att de boende kan ha en bristfällig 

munhygien, vilket innebär att de boende kan ha en svårighet med att självständigt utföra den 

dagliga munhygienen. Personer med funktionsnedsättning är beroende av stödpersoner som 

har kunskap om munhälsa för att kunna förebygga munsjukdomar, vilket beskrivs i en studie 

utförd av Wårdh et al. (23). Resultatet i vår studie visade att majoriteten av 

boendeassistenterna visste att det ingick munhygienstöd i deras arbetsuppgifter. Däremot 

svarade två boendeassistenter att det inte ingick i arbetsuppgifterna och en boendeassistent 

visste inte om det ingick att stödja de boende med deras munhygien. Detta resultat kan tyda på 

att det finns en oklarhet hos ett fåtal boendeassistenter i vad som ingår i deras arbetsuppgifter, 

vilket kan påverka inställningen till munvård. Resultatet stärker vikten av en kontinuerlig 

dialog på arbetsplatsen så att all personal är insatt i vad som ingår i arbetsuppgifterna samt att 
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ledningen anser att munhälsa är viktig. Särskilt viktigt är detta vid introduktion av ny personal 

som ger stöd, service och omsorg till personer boende i servicebostäder.  

 

Majoriteten av boendeassistenterna anser att de boende behöver dagligt stöd med 

munhygienen, samtidigt som de anser att det känns viktigt att stödja de boende med deras 

munhygien. Boendeassistenterna uppgav dock att det största hindret till att kunna stödja de 

boende till en god munhygien är att de boende inte vill ha hjälp. I omvårdnaden enligt LSS 

ingår bland annat hjälp med att strukturera vardagen, sköta den personliga hygienen och att 

vid behov få tillgång till tandvård (5). Studier visar att personal antog att vissa av de boende 

skulle uppleva det integritetskränkande genom att få stöd med munhygienen och därför tilläts 

de att sköta sin munhygien själv, vilket resulterade i sämre munhälsa än hos de boende som 

fick stöd med munhygienen (24, 32, 33). Enligt Santos (16) är en god munhygien en 

förutsättning för att undvika uppkomst av orala sjukdomar (16). Det skulle kunna vara så att 

LSS utgör ett hinder för boendeassistenternas delaktighet i den dagliga munvården. Det kan 

vara en utmaning för boendeassistenterna att balansera mellan deras arbetsuppgifter och de 

boendes självbestämmande och integritet, vilket kan leda till en sämre munhälsa hos de 

boende. Dock visade vår studie att trettiofyra boendeassistenter ansåg att LSS inte var ett 

hinder för att kunna hjälpa och stödja de boende med deras dagliga munhygien, tre uppgav att 

det var ett hinder, fem svarade vet inte.  

 

Motvilja hos de boende till att vilja ta emot hjälp med munhygienen beskrivs även i andra 

studier utförda av Dharmasi et al. (34) samt Wårdh et al. (35). Där upplevde 

omvårdnadspersonalen att de förhindrades i sin arbetsuppgift att vårda de boendes munhälsa 

på grund av att de boende inte vill ha hjälp (34,35). Detta kan ha en påverkan på 

boendeassistenternas inställning till munvård, vilket även visats i en studie där 

omvårdnadspersonlen upplevde tandborstning obehagligt på grund av begränsat samarbete 

från de boende (36). Återkommande motvilja hos de boende kan skapa en negativ inställning 

hos boendeassistenterna, till att stödja vid munhygienen. 
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Övervägande delen av boendeassistenterna motiverade de boende till att borsta tänderna vid 

bristfällig munhygien medan endast ett fåtal boendeassistenter angav att de gav praktiskt stöd 

vid bristfällig munhygien. Shyama et al. (17) visade att personer med funktionsnedsättning 

kan ha svårt att utföra tandborstning korrekt (17). Med hjälp av munhygienundervisning och 

med stöd av personalen kan många personer med funktionsnedsättning uppnå en bättre 

munhälsa. Tandborstning är det enklaste och mest effektiva metoden för att minska plack och 

på så vis uppnå en god oral hälsa (16, 17). Därför kan det vara av betydelse att fler 

boendeassistenter ger praktiskt stöd i tandborstteknik samt fortsätter att motivera de boende 

till att utföra sin dagliga munhygien, även om den boende inte vill ha stöd.  

 

Det är av betydelse att boendeassistenterna får mer praktisk utbildning i munvård eftersom 

resultatet visade att mer än hälften av boendeassistenterna saknade praktisk utbildning i 

munvård. Majoriteten av boendeassistenterna ansåg att de hade tillräckligt med kunskap om 

munvård för att kunna stödja de boende med den dagliga munhygienen och de uppgav även 

att de hade kunskap om när de boende var i behov av tandvård. Dock fanns det 

boendeassistenter som ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap för att stödja de boende 

med sin munvård och av dessa var det nästan hälften som inte önskade mer utbildning. 

Utbildning i munvård, riktad till omvårdnadspersonal har visat sig ha en god effekt på de 

boendes munhälsa (33, 37). Däremot är utbildningens påverkan på den orala hälsan inte 

utförligt studerad på längre sikt (31). Det har visat sig att utbildning i munvård har lett till mer 

kunskap men att den har en kortsiktig påverkan på inställning till munvård (38). Därför kan 

fortlöpande utbildning i munvård vara betydelsefullt.  

 

Tydliga munhygienrutiner är av betydelse för munhälsan, vilket stöds av Samson et al.(32). 

Det kan vara så att utbildning i munhälsa och munvård i kombination med dokumenterade 

rutiner på arbetsplatsen där rutiner för munhygienen ingår, skulle kunna leda till en gemensam 

syn i inställning till munvård hos boendeassistenterna. Rutiner skulle kunna skapa struktur, 

vilket kan leda till att de boende blir mer positivt inställda till munvård. Genom att finna flera 

vägar att bemöta de boende, vad gäller munvård, kan munhygienstödet utökas och förbättras. 

Servicebostäderna kan bland annat samverka med en tandhygienist som kan bidra till ökade 
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kunskaper om munhälsa hos boendeassistenterna, vilket kan leda till att inställningen till 

munvård förbättras. Studien undersöker boendeassistenternas kunskap om munhälsa och 

inställning till munvård. Därför skulle det vara intressant att kliniskt undersöka de boendes 

munhälsa, för att få en uppfattning om hur boendeassisternas kunskap och inställning stämmer 

överens med resultatet av en klinisk undersökning.  

 

SLUTSATS 

Resultatet tyder på att boendeassistenterna i viss mån har kunskap om munhälsa samt att de 

anser att de boende behöver dagligt stöd med munvården. Det största hindret till att kunna 

stödja de boende med munvården är att de boende inte vill ha hjälp, vilket påverkar 

boendeassistenternas inställning till munvård. 
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genomföra studien. Vid frågor kontakta:  

Malin Dahl     Elin Ljunggren 

malin.dahl0087@stud.hkr.se  elin.ljunggren0001@stud.hkr.se  

 

Ansvarig handledare, Högskolan Kristianstad 

Sara Henricsson 

Leg Tandhygienist, universitetsadjunkt i Oral Hälsa 

Sara.henricsson@hkr.se 
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Kristianstad 00-00-00 

Information till personalen på servicebostad XXXXXXXX 

Vi är två studenter på Högskolan i Kristianstad som studerar tredje året på 

tandhygienistprogrammet. Under våren 2014 kommer vi att skriva en kandidatuppsats i Oral 

hälsa och vårt syfte är att undersöka boendeassistenters kunskap om munhälsa samt 

inställning till munvård. Enkäten kommer att vända sig till boendeassistenter på åtta 

servicebostäder i södra Sverige. 

Enkäten kommer att besvaras anonymt och det är frivilligt att delta i studien. Deltagandet kan 

avbrytas fram till dess att enkäten samlats in. Enkäten delas ut tillsammans med ett 

återförslutningsbart kuvert. Besvarad enkät ska läggas i medföljande kuvert för att sedan 

läggas i en försluten låda. Insamlat material kommer att förvaras inlåst och endast författarna 

till studien kommer att ha tillgång till det insamlade materialet under studiens gång. Efter att 

studien examinerats och godkänts kommer samtliga enkäter att förstöras. 

 

Vid frågor kontakta: 

Malin Dahl          Elin Ljunggren 

malin.dahl0087@stud.hkr.se        elin.ljunggren0001@stud.hkr.se  

 

Ansvarig handledare, Högskolan Kristianstad 

Sara Henricsson 

Leg Tandhygienist, universitetsadjunkt i Oral Hälsa 

Sara.henricsson@hkr.se 
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FRÅGEFORMULÄR 

Besvara frågorna med ett kryss i den ruta som stämmer för Dig. Ange endast ett 

svarsalternativ. Om annat gäller anges detta vid den aktuella frågan. 

 

1.      Jag är: 

             Kvinna  

             Man  

 

2.      Jag är ……… år 

 

3.      Födelseland……………….………….... 

 

4.      Jag är anställd som boendeassistent              

              Ja    

              Nej  

              Annan anställning, ange vilken:……………………. 

 

5.       Antal yrkesverksamma år inom vårdyrket: ………..år 

 

6.       Vilken utbildning har du? 

          Flera alternativ kan anges.  

              Grundskola, folkskola, realskola eller liknande  

              2-årig gymnasieutbildning, vilken……………………………………….. 

              3-årig gymnasieutbildning, vilken……………………………………….. 

              Eftergymnasieal utbildning, vilken………………………………………. 

              Universitets- eller högskoleutbildning, vilken…………………………… 

              Annan, vilken…………………………………………………………….. 

 

7.       Hur ofta besöker du tandläkare och/eller tandhygienist? 

              Mer än 2 gånger per år  

              1-2 gånger per år 

              Bara vid akuta besvär 

              Aldrig 

 



 

 

 

8.       Hur viktigt är det för dig att ha en god munhygien? 

              Mycket viktigt  

              Viktigt   

              Varken viktigt eller oviktigt  

              Mindre viktigt 

              Oviktigt   

 

9.       Ingår det i dina arbetsuppgifter att stödja de boende med sin munhygien?         

              Ja    

              Nej      

              Vet inte  

 

10.     Ingick munvård i din utbildning?  

             Ja, teoretisk utbildning  

             Ja, praktisk utbildning 

             Ja, både teoretisk och praktisk utbildning 

             Kommer inte ihåg 

             Nej 

 

11.     Ingick det i din utbildning något om sjukdomar i munhålan? 

             Ja   

             Kommer inte ihåg     Gå vidare till fråga 13 

             Nej      Gå vidare till fråga 13 

 

12.     Vilka sjukdomar i munhålan togs upp under din utbildning?  

          Flera alternativ kan anges. 

             Hål i tänderna/ karies  

             Tandlossning    

             Tandköttsinflammation   

             Svamp i munhålan     

             Annat……………………………………… 

 

13.     Har din arbetsgivare erbjudit dig någon utbildning i munvård som du har användning av 

i din yrkesroll? 

             Ja  

             Nej  

 

 



 

 

 

14.     Önskar du utbildning eller ytterligare utbildning i munvård? 

             Ja   

             Nej 

 

15.     Hur uppfattar du de boendes munhälsa 

              Mycket bra 

              Bra 

              Mindre bra  

              Varken bra eller dålig 

              Dålig 

              Mycket dålig 

              Vet inte 

 

16.     Hur ofta behöver de boende stöd med sin munhygien? 

              Dagligen 

              1-3 gånger per vecka 

              1 gång per vecka  

              Mer sällan 

              Aldrig 

 

17.     Vad bör ingå i en daglig munhygien? 

          Flera alternativ kan anges. 

              Tandborstning med fluorandkräm på morgonen efter frukost 

              Tandborstning med fluortandkräm på kvällen innan sänggående  

              Extra tillförsel av fluor, exempelvis fluorsköljning. 

              Regelbunden rengöring mellan tänderna genom användning av exempelvis 

tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste  

 

18.     Vilken eller vilka av följande sjukdomar i munhålan kan uppkomma vid brist på god 

munhygien?  

          Flera alternativ kan anges. 

              Hål i tänderna/ karies   

              Tandköttsinflammation  

              Tandlossning    

              Muntorrhet   

              Vet inte   

 

 



 

 

 

19.     Om den boende klagar på att tandköttet blöder vid tandborstning, vad rekommenderar 

du den boende? 

              Borsta försiktigare  

              Sluta borsta    

              Borsta mer noggrant  

              Vet inte  

 

20.     Vad gör fluor i tandkräm/munsköljningsmedel främst för nytta i munhålan? 

              Motverkar hål i tänderna     

              Förhindrar tandköttsinflammation  

              Gör tänderna rena    

              Motverkar dålig andedräkt   

              Vet inte    

 

21.     Vilken är den främsta orsaken till att borsta tänderna? 

              Få vitare tänder  

              Ha en fräsch andedräkt 

              Avlägsna bakterier 

              God smak i munnen 

              Vet inte 

 

22.    Anser du att du har tillräckliga kunskaper om munvård för att kunna stödja de boende 

med deras dagliga munhygien, det vill säga den dagliga vården av tänder, munhåla samt 

eventuella kronor, broar, implantat och avtagbara proteser?  

              Ja   

              Nej 

  

  23.   Anser du att du har tillräckligt med kunskaper för att kunna förstå när någon av de 

boende har problem med sin mun eller sina tänder och behöver uppsöka tandvården? 

             Ja 

             Nej 

 

24.     Har du någon gång uppmärksammat något problem i munhålan hos de boende som lett 

till att ni bokat tid hos tandläkare eller tandhygienist? 

              Ja  

              Nej 

              Vet inte 

 

 



 

 

 

25.    Anser du att det är viktigt att följa med de boende vid besök hos tandläkare eller 

tandhygienist? 

             Ja  

             Nej  

             Ibland 

 

26.    Är det vanligt att tandläkaren och/eller tandhygienisten instruerar och informerar er som 

personal, hur ni på bästa sätt kan stödja den boende med sin dagliga munhygien? 

             Ja   

             Nej 

             Ibland 

             Vet inte 

 

27.    Ange det/de alternativ du bäst tycker stämmer in på hur du upplever 

munvårdsituationen, det vill säga vid de tillfällen när Du stödjer de boende med 

munhygienen?  

         Flera alternativ kan anges.   

             Svårt att stödja   

             Obehagligt 

             Känns viktigt att stödja   

             Problematiskt  

             Svårt att hinna med   

             Jag gör det för att det ingår i mitt arbete   

             Annat, i sådana fall vad………………………………………………… 

 

28.    Omvårdnad enligt LSS, lagen om stöd och service, ska främja självbestämmande och 

integritet och ska respekteras i omvårdnaden. 

          Ser Du LSS som ett hinder för att Du ska kunna hjälpa och stödja de boende med sin 

dagliga munhygien?  

             Ja  

             Nej  

             Vet inte 

 

29.    Vilket är det största hindret till att inte kunna stödja de boende med munvården? 

             Vet inte vad jag skall göra 

             Den boende vill inte ha hjälp 

             Har inte tid 

             LSS 

             Ser inget hinder 

             Annat, i sådana fall vad………………………………………………… 



 

 

 

 

 30.      Vad gör du om den boende har bristfällig munhygien eller vägrar att sköta sin 

munhygien? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

31.    Anser du att det finns ett behov av en tandvårdsutbildad person, exempelvis en 

tandhygienist, inom omsorgen som boendet kan kontakta vid eventuella problem med 

de boendes munvård/munhälsa? 

             Ja  

             Nej  

             Vet inte 
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Motiverar 

Får försöka påtala hur viktigt det är och att påminna om munhygienen ofta och att besök görs 

hos tandläkare och tandhygienist 

Får information från t-hyg och tdl. All personal + brukare är informerade om vad som gäller. 

Vilket behov av stöttning som finns. Uppmuntran 

Får på bästa sätt försöka komma på ett bra sätt att övertyga och stötta 

Försöker förklara varför det är så viktigt med god munhygien, att slippa karies, tandlossning 

m.m. 

Försöker förklara varför det är viktigt att sköta sin munhygien. Ev ta hjälp av tdl eller t-h 

Försöker lägga fram på ett bra sätt varför man måste sköta sin munhygien. 

Försöker motivera personen 

Försöker motivera så gott det går 

Försöker prata, informera. Tar hjälp av sjuksöterska och tandhygienist 

Försöker uppmuntra och "pusha" för att motivera till tandborstning 

Kan ej göra så mycket, bara råda dem 

Motivera 

Motiverande samtal, ev boka besök till tandvården 

Motiverar 

Motiverar god munhygien och fördelar med att sköta den. Frågar om personal kan stötta och 

hjälpa med något. 

Motiverar varför munhygien är viktigt. För att undvika sjukdomar i munhålan som kan leda 

till andra sjukdomar. 

Prata med kunden 

Pratar 

Pratar med boende och stöttar den. 

Pratar med den boende, kanske försöka få tag på bilder som visar en misskött mun. 

Pratar med personen, men det är ett eget val personen gör. 

Påtalar för den boende att det kanske hade varit bra att han/hon får hjälp och stöttning av en 

personal 

Vi försöker hänvisa til vad tdl/t-hyg har rekommenderat 



 

 

 

Berättar om konsekvenserna 

Berättar om konserkvenserna,  

Förklarar vad konsekvenserna kan bli om de inte sköter sin tandvård. Samt att de måste söka 

tandläkarvård oftare 

Försöker förklara vad som kan hända om man inte sköter sina tänder. Vi tar upp i 

arbetsgruppen hur vi ska kunna hjälpa. Ser till att boka tid hos t-hyg med jämna mellanrum. 

Försöker infomera om vad som kan hända om man inte borstar tänderna. 

Försöker prata boende tillrätta! 

Försöker tala till rätta. För och nackdelar med att borsta och inte göra det. Om behov finns 

boka en tid till tandhygienist. 

 

Kontaktar tandvården 

Försöker prata med han. Kontakta tandhygienist, boka tid. 

Ringer tandhygienist 

Samtal, hjälpmedel, kontakta tandvården 

Tar kontakt med vederbörande tandläkare eller tandhygienist och erbjuder min hjälp 

 

Praktiskt stöd 

Försöker prata om hur viktigt det är, erbjuder hjälp stöttning 

Försöker påminna, fråga om man får titta vid tandborstning, om man får hjälpa till. Förklara 

hur viktigt det är med att sköta munhälsan och vilka problem man kan få. 

Försöker stödja, påminna om tandborste  

Ser till att de borstar tänderna morgon och kväll. Följer med dem hem och står bredvid. 

Stöttar denna i den mån det går! 

 

Visar auktoritet 

Försöker argumentera, motivera. Ibland försöker jag med auktoritet. 

 

Övrigt 

Det varierar från boende till boende 

ev, fluortabletter, ev. fluorskölj, ev. tugga bra tuggummi  


