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FORORD 
 
I forbindelse med kariologi undervisningen i 7. semester hadde vi et 
fluorseminar. Vi ble delt i grupper og fikk ulike problemstillinger om forebygging 
av karies på ulike nivåer. En av problemstillingene dreide seg om profylakse på 
sykehjem. Her kom det inn mange gode forslag, men av erfaring visste vi at noen 
av disse var vanskelig å gjennomføre. Dette fanget vår interesse. 
 
Vi har begge flere års erfaring som pleiere på sykehjem, og vi har hele tiden 
sett at munnstell lett kan bli neglisjert. Etter hvert ble vi også bedre kjent med 
faget gerodontologi, og lærte mer om eldres tannhelse og behov i større 
perspektiv.  
 
Vi har sett mange eldre som sliter med dårlig tannstatus, mye plakk og karies, og 
tannsett som går til grunne i løpet av kort tid på institusjon (1). 
Når vi selv startet å jobbe på sykehjem, fikk vi lite eller ingen opplæring i 
tannstell. Den kunnskapen lærte vi selv etter hvert. Fordelen var at vi var 
tannlegestudenter.  
 
Vi hadde jobbet på ulike kanter av byen, og hadde sett at problemet var like 
stort uavhengig av bydel. 
 
For å kunne forbedre situasjonen mente vi at det var behov for kunnskap. Denne 
kunnskapen skulle være lett tilgjengelig for alle som jobber på sykehjem. 
 
 
 
Vi vil gjerne takke vår veileder Førsteamanuensis Tiril Willumsen ved UIO, for 
all god veiledning og støtte vi har fått underveis. Takk for ditt engasjement og 
alle gode råd! 
Vi vil også takke tannpleier Marianne Weenaasen for opplæring og kalibrering i 
BSI, og mye godt humør! 
 
En stor takk til ledelsen og de ansatte ved avdelingene på Furuset alders – og 
sykehjem og Hellerud Omsorgssenter, som hjalp oss med den praktiske 
gjennomføringen av prosjektet. 
 
Tusen takk til alle pasienter som stilte opp! Vi har hatt det veldig koselig 
sammen med dere. 
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BAKGRUNN 
 
Høsten 2004 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i alle sykehjemmene i 
Oslo. Undersøkelsen er en del av et nytt kvalitetsmålingssystem for sykehjem i 
Oslo, og ble gjennomført av Tns Gallup Institutt AS på oppdrag fra Helse- og 
velferdsetaten.  
 
Alle beboere som ble vurdert å være fysisk og mentalt i stand til å svare på 
undersøkelsen fikk tilbud om å delta. Til sammen ble 808 beboere intervjuet 
personlig av intervjuere fra Tns Gallup. For de beboerne som ikke kunne la seg 
intervjue, ble pårørende spurt og til sammen var det 1000 pårørende som ble 
intervjuet pr. telefon. 
  
Et av de 40 spørsmål som ble stilt handlet om tilfredshet rundt munnstell og her 
var det varierende grad av tilfredshet (2,3). 
 
På sykehjemmene blir pasientene nøye fulgt opp. Alt om stell, medisinbruk, 
dagens form, matinntak, toalettbesøk, dusjing, sengeskift osv. blir rapportert og 
registrert i journalen hver dag. Dessverre blir tenner ofte glemt i det store 
bilde, og blir ikke gitt oppmerksomhet til, med mindre pas har vært hos 
tannlegen, har mistet protesen, eller har smerter og infeksjon. Om tennene og 
protesene pusses regelmessig, skrives det ingenting om.   
 
Vi ville lage et oversiktelig system for tenner som kunne brukes til hver pasient. 
En av oss hadde tidligere sett tannstellkort på badet hos to pasienter i løpet av 
6 år. Dette var på en avdeling hvor det var 32 pasienter og det stadig kom nye. 
De ble lite brukt, ble aldri oppdatert og ingen av ansatte fikk informasjon om 
dem slik at de kunne brukes.  
 
Vi ville videreutvikle disse kortene og undersøke om disse hadde en virkning. For 
å prøve ut denne ideen, valgte vi to sykehjem fra Gallups undersøkelse som ville 
være med. 
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INNLEDNING 
 
Oral helse har signifikant betydning for livskvalitet hos eldre(4). Ved å holde 
munnen ren forebygger vi sykdom i munnhulen og i resten av kroppen. Munnhulen 
er svært viktig for individet i ernæringssammenheng og ikke minst er det viktig i 
sosialt sammenheng. En god munn- og tannhelse gjør at man kan velge den maten 
som frister og vekker appetitten. En ren munn har også mye å si for vår 
smakssans. Dårlig ånde og et lite pent tannsett kan være sjenerende både for en 
selv og omgivelsene. 
 
God munnhygiene og vedlikehold av orale restaurasjoner er viktig for at 
tannsettet skal kunne fungere optimalt. Pleietrengende pasienter er ofte ikke 
selv i stand til å stelle sine egne tenner eller proteser. Mange eldre får ikke sagt 
ifra om sine plager, og pleiepersonell må være oppmerksom på dårlig stell og tegn 
til plager ved sykdom i munnhulen. Derfor er de avhengig av at personalet har de 
nødvendige kunnskapene og at det er tilrettelagt for å gjennomføre dette.  
 
Det personalteamet som er ansvarlig for den daglige pleien av pasientene på en 
vanlig somatisk avdeling består blant annet av sykepleiere, hjelpepleiere, 
pleieassistenter og ekstravakter. Under utdannelsen til sykepleiere og 
hjelpepleiere er det satt av lite tid for undervisning om munn og tannstell. 
Gruppen av pleieassistenter har meget variert bakgrunn, og ikke alle her har 
bakgrunn i helsefag. De fleste ekstravakter befinner seg i denne kategorien. 
Opplæring av disse foregår på avdelingen ved ansettelse.  
I løpet av en uke vil en enkelt pasient være i kontakt med flere ulike pleiere som 
befinner seg i alle disse kategoriene.  
 
Uansett hvilken av disse gruppene pleierne tilhører er enkel undervisning av 
personalet med på å øke deres kunnskap om munnstell blant eldre pasienter (5). 
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GERODONTOLOGI 
 
De nærmeste ti årene vil antall eldre over 80 år øke med ca. 40 000 – fra år 
2020 vil det bli en ny og mye sterkere økning. Totalt vil antall personer over 80 
år bli fordoblet fra 176 000 i år 1996 til 423 000 i år 2050 (6).  
 
Med alderen øker forekomst av sykdommer og bruken av medikamenter. 
Blant de vanligste sykdommer hos eldre finner vi hjerte og karsykdommer, 
diabetes type II, hypertyroidisme, parkinson, demens og depresjoner. De 
vanligste medikamentene er hjerte og kar medikamenter, diuretika, sedativa, 
analgetika og laksativa (7). 
 
Mange medikamenter gir munntørrhet som bivirkning. Tendensen øker ved 
polyfarmasi. Syke eldre bruker ofte flere medikamenter samtidig, og er dermed 
mer utsatt for hyposalivasjon og xerostomi (8). 
Over halvparten av alle legemidler som brukes i Norge, tas av personer over 65 
år. Eldre over 70 år bruker gjennomsnittlig 3-5 legemidler (9). Eldre har også et 
høyere forbruk av naturmedisiner og reseptfrie preparater. 10% av alle sykehus 
innleggelser av eldre er forårsaket primært av medikamentelle  bivirkninger (7). 
 
 
Ved hyposalivasjon kan den orale helsen nedsettes drastisk. Saliva har mange 
viktige egenskaper i munnhulen, blant annet smøring av slimhinner og 
bufferingsevne. Syke eldre er dermed mer utsatt for karies og slimhinnelidelser. 
 
Flere og flere eldre beholder sine egne tenner, og har behov for både 
forebyggende og konserverende behandling (10,11). Det er viktig å bevare eldres 
munnhelse, da behandling av denne gruppen ofte er mer komplisert og risikofylt.  
 
Eldre har nedsatt adaptasjonsevne, og det er ofte vanskelig å tilpasse seg nye 
proteser. I tillegg er det ved ekstraksjoner større risiko for komplikasjoner som 
blødning og nedsatt tilheling. Pga. nedsatt allmenntilstand og sykdommers som 
f.eks. demens kan denne gruppen være vanskelig å behandle, og de vil ikke orke 
omfattende behandling. For å unngå dette er det viktig med god munnhygiene 
(9). 
 
En tilfredsstillende renhold kan være mer komplisert å gjennomføre hos eldre. 
Eksponerte rotoverflater, krone- og fyllingskanter gir mange retensjonssteder 
for plakk (12). 
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I tillegg vil hyppig sukkerinntak og lavt forbruk av fluorider øke risikoen for 
karies i denne gruppen (12). Dette er faktorer som er vanskelige å påvirke (13). 
 
Mange sykdommer svekker også funksjonsevnen, og pga. nedsatt motorikk vil 
mange syke eldre ha problemer med å ta vare på egen munnhygiene.  
 
En spesiell pleietrengende gruppe er pasienter med demens. Alvorlighetsgraden 
av demens kan bedømmes som pasientens evne til å klare daglige aktiviteter. 
Ca. 60 000 personer i Norge har denne diagnose. Prevalensen øker med stigende 
alder og ca. 15 % av alle over 75 år og 40 % av de over 90 år er rammet. Ca. 40 % 
av disse har en alvorlig form og bor på institusjon (7, 10).  
 
Denne gruppen og andre grupper av syke eldre som bor på sykehjem og andre 
institusjoner har behov for pleie og omsorg, og er avhengig av at pleiepersonalet 
har gode nok kunnskaper om den orale helsen.
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NOEN LOVER OG FORSKRIFTER 
OM ELDRES MUNNHELSE 

 
o Lov om helsetjenesten i kommunen: 

I følge punkt 1.5.2 kommer det frem at brukere av pleie- og 
omsorgstjenester skal få tilfredstilt grunnleggende behov, og med dette 
menes bl.a. nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene. 
 

o Lov om tannhelsetjenesten: 
Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for 
hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: 

a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18. 
b) Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. 
c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og 

hjemmesykepleie. 
d) Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. 
e) Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. 
 

o Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie:           
Kap. III. Godkjenning – Drift § 3-3.                    
Det er ikke hjemmel for å bruke tvangstiltak i boformen. Ved behov kan 
beskyttelsestiltak benyttes for å beskytte beboerne mot å skade seg selv, og 
for å beskytte andre beboere. 
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HYPOTESE OG MÅL 
 
Vår hypotese er at innføring av individuelle instruksjonskort om munnstell vil 
forbedre pleiernes evne til å gjennomføre adekvat munnstell ved å øke 
informasjonstilgangen til alle pleierne som er innom en pasient og dermed 
forbedre pasientenes munnhygiene. 
 
Studien vil gå utpå å innføre noen konkrete tiltak og undersøke effektiviteten av 
disse. 
 
Mål for studien: 

• Undersøke om innføring av individualisert munnstellekort forbedrer 
munnhygienen til pleietrengende pasienter på offentlige institusjoner. I 
tillegg ønskes det å utforske om munnstellekortene er i praksis effektive, 
om de motiverer og forenkler hverdagen på sykehjem. 
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MATERIALE OG METODE 
 
Forsøkspersoner 
Ca. 120 eldre pasienter i institusjon. 
Studien tok for seg to sykehjem i Oslo (Furuset alders- og sykehjem og Hellerud 
omsorgsenter) som begge var under gjennomsnittet for kommunen i 
undersøkelsen utført av Tns Gallup. To somatiske avdelinger med ca 30 pasienter 
på hvert sykehjem ble valgt ut. Pasientutvalget var stort sett fastboende 
pasienter med egne tenner eller/ og protetiske erstatninger. Alle inkluderte 
pasienter må gi muntlig samtykke til å være med i undersøkelsen ved 
undersøkelsestidspunkt. Pasienter med demens ble også inkludert, med mindre 
de nektet å delta. Disse utgjorde en stor og viktig gruppe.  
Ved loddtrekning ble en avdeling på hvert sykehjem trukket ut til at pasientene 
skulle få tildelt tannhelsekort (tiltaksgruppe) og avkryssingslister for munnstell 
De andre avdelingene ville da fungere som kontrollgruppe. 
 
Metode  
Studien ble gjennomført i samarbeid med ledelsen ved de to sykehjemmene og 
Tannhelseetaten i Oslo kommune. Fylkestannlegen i Oslo ble informert før 
prosjektstart. Klinikksjefene på Hellerud og Furuset området ble kontaktet 
tidlig slik at de informerte tannlegene ved sykehjemmene for å unngå at 
pasientene fikk profesjonell tannrens i denne perioden. Vi hadde 
informasjonsmøte med sykehjemmene og klinikksjefene. De fikk utlevert 
prosjektbeskrivelse og Tns Gallups resultater. Oversykepleierne og avdelingene 
ledere ble også informert om prosjektet. Disse fikk beskjed om å ikke informere 
personalet om prosjektet slik at de ikke skjerpet munnhygienen før vi kom for 
første gang. De fikk heller ikke vite at vi skulle komme tilbake etter 4 uker for å 
undersøke pasientene på nytt.  Datoene for undersøkelsene ble også avtalt. 
Informasjon om kursene ble gitt samme dag som vi kom på avdelingen (vedlegg1). 
Design  
Pretest: 
Felles for alle fire avdelinger:  

• Det ble arrangert et kurs med informasjon om tannhelse og visning av 
praktiske rutiner. 

• Det ble også lagd en oppslagsperm med all den informasjonen om 
munnhelse og eldre som er nødvendig for å kunne gi pasientene et riktig 
munnstell.  

Disse tiltakene, kurs og perm, ble gjennomført slik at begge sykehjemmene 
hadde likt kunnskaps nivå ved prosjektstarten.  
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Like før kursene ble pasientene undersøkt på avdelingene. Undersøkelsen 
fant sted på rommene og ellers der hvor pasientene befant seg. Pleierne ved 
avdelingen var ikke forbredt på at vi kom og hadde ikke fått noe informasjon 
om prosjektet. Belegg og plakkindeks ble registret etter mal av BSI score 
(17). Målingen av BSI ble utført av begge studentene. Hvis det var tvil om 
målingen ble den laveste scoren valgt. 
I tilegg ble de med tenner målt plakkindeks på primært en incisiv eller en 
annen tann/rotrest der det manglet insiciver.  Vi noterte om pasienten hadde 
egne tenner eller protese, begge deler eller ingen av delene. I tillegg ble 
pasienten spurt om de fikk hjelp til tannstell, og om de var interessert i å få 
hjelp.  
Etter samtale med sykepleiere på avdelingene ble det registrert alder på 
pasientene, medisinbruk (antall medisiner), eventuelt nedsatt motorikk, 
eventuelt nedsatt klarhet og hvem som fikk hjelp til utføring av munnstell. 

 
Måleinstrumenter: 
For å måle BSI og plakkindeks tok vi med oss utstyr fra fakultetet til 
avdelingene. Vi benyttet oss av hodelykter og 2 speil for å måle BSI. For 
måling av plakkindeks brukte vi tannpirker på grunn av mangel på sonder. I 
tilegg brukte vi BSI heftet som en mal for målingen. 
 
Reliabilitet:  
Før undersøkelsen av pasientene ble studentene opplært og kalibrert av 
Tannpleier Marianne Wenaasen som har lang erfaring i dette. I tillegg ble 
måling utført av begge studentene hver for seg og så i fellesskap. Ved tvil ble  
BSI heftet brukt.   
 
Tiltaksgruppen:  
En avdeling fra hvert sykehjem ble ved loddtrekning valgt ut til å få 
munnstellekort og avkrysningsskjema i løpet av forsøksperioden. 
• Munnstellekortene ble utarbeidet og tilpasset individuelt til hver enkelt 

pasient.  
• Lister for avkryssing etter gjennomført munnstell 1 gang pr dag ble hengt 

opp ved siden av munnstellkortene 
 
Posttest etter 1 måned: 
Feles for alle fire avdelinger 
• Alle pasienter undersøkes, BSI og plakkindeks registreres. 
• Spørreskjema til alle pasienter og ansatte i tiltaksgruppen. 
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BSI  
 
Som et mål på pasientenes munnhygiene brukte vi BSI- belegg- og 
slimhinneindeks (17). BSI beskriver pas. belegg mengde på tenner og/eller 
proteser, og grad av inflammasjon på slimhinne og gingiva.  
 
Laveste skår er 2 og høyeste er 8.  
Skår 2-4 indikerer en bra/akseptabel status 
Skår 5-6 en ikke akseptabel status 
Skår 7-8 indikerer en dårlig status.  
 
BI – beleggindeks for tenner og protese 

1) Intet mykt belegg kan ses 
2) Belegg som såvidt er synlig. 
3) Moderat ansamling av belegg 
4) Rikelig med belegg. Ikke forveksles med matrester! 

  
SI- slimhinneindeks 

1) Normalt utseende på gingiva og slimhinne 
2) Mild inflammasjon 

Ubetydelig forandring i farge og form av den marginale gingiva. 
Lett rødfarget slimhinne. 
Rødfargede spyttkjertelutførselsganger i ganen. 

3) Middels inflammasjon 
Klart rødfarget, samt glatt ødematøs overflate i den marginale gingiva 
som blør ved sondering. 
Påtagelig rødhet i den harde gane, eller i spyttkjertelutførselsganger. 
Rødfarget slimhinne. 
Protesegnag. 

4) Sterk inflammasjon 
Kraftig rødfarge med markant hevelse i gingiva som lett gir 
spontanblødning. 
Kraftig rødfarget og ødematøs ganeslimhinne. 
Proliferasjoner, hyperplasier eller blødning i slimhinne som lett brister 
ved f.eks. uttaking/innsetting av protese. 
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BI- beleggindeks: (bilder fra heftet BSI-Kriteriebeskrivelse, Tony Axell et al) 

               
 

Figur 1: BI 1 – intet mykt belegg 

              
 

Figur 2: BI 2 - belegg som er så vidt synlig 

               
 

Figur 3: BI 3 – moderat ansamling av belegg 

                
 

Figur 4: BI 4 - rikelig med belegg. Ikke forveksles med matrester 

12
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SI- slimhinneindeks: (bilder fra heftet BSI-Kriteriebeskrivelse, Tony Axell et al) 

          
Figur 5: SI 1 - normal slimhinne 

 

          
 

Figur 6: SI 2 - mild inflammasjon 

          
 

Figur 7: SI 3 - middels inflammasjon 

          
Figur 8: SI 4 - sterk inflammasjon 

13
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PLAKKINDEKS: PI 
 
PI ble målt på pasienter med egne tenner eller rotrester. For å måle dette ble en 
inscisiv valgt ut. I tilfeller der pasienten ikke hadde incisiver ble det målt PI på 
en tann eller rotrest nærmest fronten. 
 
Plakk ble gradert slik (17): 
0    ingen plakk 
1    plakk som kun kan ses ved bruk av sonde  
2   moderat akkumulering av plakk som kan ses med øyet 
3   rikelig med plakk 
 
Av praktiske grunner ble  
score 0 og 1 kollapset til 0 
score 2 og 3 kollapset til 2 
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MUNNSTELLKORT 
 
Før selve utarbeidelsen av kortene, ble det undersøkt hvilke korttyper som 
allerede fantes. 
 
Målet var å lage individualiserte kort som lettfattet og kort viste hva den 
enkelte pasienten hadde av egne tenner og/eller proteser, og hvordan disse 
skulle stelles.  
 
For at disse kortene skulle være lette å ta i bruk av sykehjemmene måtte de 
være: 

o Rimelige å produsere 
o Lette å administrere 
o Lette å legge merke til  
o Lette å forstå 
o Enkle og tilpasset den travle hverdagen, men samtidig innholde den 

viktigste informasjonen 
 

Kortene ble laget i A5 format av vanlig kopipapirkvalitet. I tilegg ble kort en 
enkel design slik at kopiering i svarthvitt ikke skulle nedsette kvaliteten i noe 
stor grad. 
 
For å forenkle valg av kort til den enkelte pasient ble det laget kun to typer 
kort, en kort for egne tenner og en for proteser. Dersom pasienten hadde både 
egne tenner og protese kunne begge kortene tas i bruk. Og for pasienter uten 
tenner og proteser kunne man bruke kortet for egne tenner, men ikke krysse av 
for noen alternativ (se nedenfor).  
Kortene ble laget slik at de var lette og raske å fylle ut ved å krysse av for de 
alternativene som passet pasienten. Kortene skulle fylles ut for alle pasienter på 
avdelingen og for nye pasienter ved ankomst til avdelingen.  
 
For at kortene skulle være lette å legge merke til, samtidig som de ikke var til 
sjenanse, var det naturlig å henge de på skapdøren på toalettet hos den enkelte 
pas. Uansett om stellet utføres på badet eller i sengen er pleierne nødt til å gå 
innom toalettet og skapet hos den enkelte pasient ved flere anledninger i løpet 
av en dag. Dermed kunne de bli påminnet om munnstell på en enkel måte. 
Samtidig ville nye pleiere og ekstravakter få en rask oversikt over hva som var 
nødvendig munnstell hos den enkelte pas. 
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For at kortene skulle være enkle å henge opp og skiftes ut ble de hengt opp i 
plastlommer med dobbeltsidig tape på baksiden. Ved utskiftning kunne selve 
kortet tas ut, mens plastlommen kunne brukes igjen.  
 
Kortene ble laget med enkelt språk og innholdt følgende informasjon: 
 

o Pasientens navn 
o Rubrikk for avkrysning om egne tenner og/protese i overkjeven og 

underkjeve 
o Rubrikk for avkrysning om pasienten trengte hjelp/ kun tilsyn 
o Enkle rutiner for rengjøring av tenner, protese og slimhinner med bilder 

som demonstrerte teksten 
o For egne tenner: rubrikker for avkrysning for elektrisk/ vanlig børste 
o For proteser: rubrikk for avkrysning for bruk av festemiddel og 

rensetablett. 
o Plass til egen tekst for videre individualisering (f.eks. om bruk av Corsodyl 

eller sugetabletter etc.) 
o I tillegg påpeking om at alle med egne tenner skal ha fluor, på begge 

kortene. 
 
Bildene demonstrerte teksten godt, og var lette å forstå i seg selv. 
Dette er spesielt viktig for fremmedspråklige pleiere. 
 
Den viktigste informasjonen om stellet ble tatt med og rutinene ble tilpasset 
pleiernes travle hverdag. 
 
Informasjon og demonstrasjon om hensikt og bruk ble gitt på avdelingene. Det 
ble tilrettelagt for bruk med ferdig utfylte og opphengte kort for hver enkelt 
pasient.  
 
Bruken av kortene ble forklart i oppslagsheftet med eksempler, og hver avdeling 
fikk også utdelt ekstra kort og lommer. 
 
I ettertid er det blitt sendt CD-er med munnstellkortene til hver avdeling slik at 
de kan printe dem ut selv. 
 
(vedlegg 5 og 6) 
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      MUNNSTELLKORT FOR: ______________________________________      
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ALLE MED EGNE TENNER SKAL HA FLUOR! 
 
 
 

  MUNNSTELLKORT FOR: ____________________________________ 
  

                                                                                               
 

                                                        
 

                                                        
ALLE MED EGNE TENNER SKAL HA FLUOR! 

Overkjeve: 
 Egne tenner                  
 Protese 

 
Underkjeve:  

 Egne tenner 
 Protese 

 
 

 Trenger hjelp 
 Tilsyn 

 
Kommentarer: 
__________________________ 
__________________________ 
________________________ 
 

 Skyll munnen 
 Puss tennene godt på 
alle flater: 

 
 Vanlig tannbørste 
 Elektrisk tannbørste 

 
 
 Rengjør mellom 
tennene 

 
 
 Rengjør tungen 
 Sjekk at munnen er 
ren 

 Ta ut protesen 
 Skyll den godt og 
børst grundig 

 
 
 
 
 
 Skyll munnen godt  
 Rengjør tungen og 
slimhinner forsiktig 

 
 
 Sjekk at munnen er 
ren 

 
 Annet: 

 Festemiddel 
 Rensetablett 

Overkjeve: 
 Egne tenner 
 Protese 

 
 
Underkjeve:  

 Egne tenner 
 Protese 

 
 

 Trenger hjelp 
 Tilsyn 

 
Kommentarer: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
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AVKRYSNINGSSKJEMA 
 
Et annet tiltak som skulle settes i gang, var en daglig registrering av utført 
munnstell. Avkrysningsskjemaer er vanlige på sykehjem. Man har slike for blant 
annet dusjing og toalettbesøk. Disse skal krysses av for hver gang pasienten for 
eksempel dusjer. 
 
 I løpet av en uke vil hver pasient være i kontakt med flere ulike pleiere, og i en 
situasjon hvor pleierne er ansvarlige for pasientene, er det viktig å ha oversikt 
til enhver tid. Disse skjemaene er nyttige og fører til en tett oppfølging. Men et 
slikt system finnes ikke for tannstell. Og det var ikke sjelden at vi så proteser 
og tenner som ikke hadde vært pusset på flere dager. 
 
Disse skjemaene ble også laget i A5- format i vanlig kopipapir kvalitet. Disse 
skulle dekke en hel måned og hadde rubrikk for hver dag slik at pleierne kunne 
krysse av daglig etter å ha utført munnstell.  
 
Disse hang sammen med munnstellkortene og var også med på å minne pleierne på 
tannpuss. 
 
 

 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

uke 
1        

uke  
2        

uke 
3        

uke 
4        

18
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OPPSLAGSPERMEN  
”FRISK MUNN PÅ SYKEHJEM” 

 
Denne permen er en veiledning i tann- og munnstell for eldre på sykehjem. 
Tanken bak var å lage et oppsalgsverk om munnhelse til bruk ved sykehjemmenes 
avdelinger. Den skulle brukes av personalet når det dukket opp spørsmål 
angående pasientenes tenner, proteser eller stell av disse. Den skulle være lett å 
forstå med enkel tekst og illustrerende bilder. Den tok opp de mest aktuelle 
temaene på sykehjem, og var delt opp i fem hovedtemaer: 

1. Tannhelse 
2. Tenner 
3. Proteser 
4. Slimhinner 
5. Tannpleiemidler 

 
Hver av disse innholdt litt om normal anatomi, patologi, rutiner for stell, og noen 
praktiske råd.  
o Normalanatomi: tenner, rotrester, gingiva, slimhinner og tunge. 
o Patologi: karies, gingivitt, periodontitt, munntørrhet og candida. 
o Forslag til rutiner: 

 Tannstell og interdental rengjøring 
 Stell av hel og delprotese 
 Inspeksjon av slimhinner 

o Løsning på vanlige problemer: 
 Stell av liggende pasienter 
 Proteser som sitter dårlig 
 Proteser med misfarging og tannstein 
 Behandling av soppinfeksjon 
 Behandling av munntørrhet 

o Oversikt over tannpleiemidler: 
 Fluor og klorheksidin 
 Tannpleiemidler for tenner og protesestell 
 Midler til rengjøring og smøring av slimhinner 

 
Heftet innholdt også en siste del, vedlegg, hvor vi foreslo tannkontakt, forklarte 
hensikten og bruken av munnstellekort. 
 
Heftet kunne da bli brukt til opplæring av nye ansatte, som veiledning, 
påminnelse og interne kurs. 
 
(Vedlegg 4) 
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KURS 
 
Kursene bestod av 1 times informasjon om tannhelse og tannstell. Det ble 
arrangert to kurs på hvert sykehjem slik at flest mulig, både faste og 
deltidsansatte, kunne delta. Kurset tok for seg blant annet: 
o Hvorfor det er viktig med munnstell 
o Sammenheng mellom munnhelse og generell helse 
o Tannens anatomi og tannstell 
o Fluor 
o Proteser og protesestell 
o Proteser som sitter dårlig 
o Tunga og inspeksjon av slimhinner 
o Karies og periodontitt 
o Munntørrhet og soppinfeksjoner + behandling av disse 
o Tannpleiemidler 
o Forslag om tannkontakt. 
 
Kurset ble holdt i form av et enkelt foredrag med overheads (vedlegg 7), 
hvor informasjonen ble rettet mot det praktiske. Vi oppmuntret til åpen 
dialog hvor de kunne stille spørsmål og være kritiske uti fra den erfaringen 
de hadde. Vi tok med oss utstyr og hygienematerialer fra IKO for å 
demonstrere riktig bruk av disse. Materialene ble sendt rundt og de fikk 
med se noen prøver. 
 
(vedlegg 7) 
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RESULTATER 
 
Utvalget bestod av 124 pasienter fordelt på 4 avdelinger på to sykehjem i 
Oslo, Furuset alders- og sykehjem, og Hellerud omsorgssenter. Hver avdeling 
består av fire grupper på ca 8 pasienter.  
De som ikke ønsket å delta, var for syke, fraværende eller nylig hadde vært 
hos tannlege og fått profesjonell tannrens (ca to uker før undersøkelse)ble 
ikke med slik at utvalget vårt bestod av 110 pasienter.  
Bortfallet fra pretest til posttest var på 6 personer (5,5%). Av disse 
skyldtes det blant annet dødsfall og at de ikke ville være med igjen av 
forskjellige årsaker. 
Dette betyr at utvalget bestod av 104 personer. På pasientene som ikke 
hadde tenner eller protese, ble bare slimhinneindeksen registrert. Da 
beleggindeksen manglet, fikk ikke disse pasientene BSI- score og er dermed 
ikke med i den videre dataanalyse. 
Det endelige utvalget for BSI- verdier ble dermed 101 pasienter (n = 101).  
 

  Avdeling Gruppe Antall 

Hellerud omsorgssenter Avdeling 1 Tiltaksgruppe 1, T1 23 

(sykehjem 1) Avdeling 2 Kontrollgruppe,1,K1 25 

Furuset alders- og sykehjem Avdeling 1 Tiltaksgruppe,2, T2 26 

(sykehjem 2) Avdeling 2 Kontrollgruppe,2, K2 27 

Tabell 1: Fordelingen av pasientene mellom sykehjemmene og avdelingene 
 
o Aldersfordelingen var fra 61 til 103 år, og gjennomsnittsalderen var på 

84,4 år.  
o 75,2 % (n = 82) var kvinner og 24,8 % (n = 27) var menn.  
o Daglig gjennomsnittlige medisinbruk blant pasientene var på 7,4. 

 27,6 % brukte fra 0 til 5 medisiner. 
 66,7 % brukte mellom 6-10 medisiner. 
 5,7 % brukte fra 11 til 14 medisiner.  

o Etter sykepleiernes vurdering hadde 53,3 % av pasientene nedsatt 
motorikk og 46,7 % hadde ikke det.  

o Etter sykepleiernes vurdering fikk 65,4 % hjelp til tannpuss og 34,6 % 
pusser selv. 

o Etter sykepleiernes vurdering var 31,1 % av pasientene klare, 12,6 % av 
dem var litt klare og 56,3 % var helt uklare.  
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Fordeling av tenner og proteser 
 
Overkjeve: 

 35,3 % hadde egne tenner, 44,1 % brukte proteser, 8,8 % 
hadde både tenner og proteser og 11,8 % var tannløse. 
Fordelingen mellom disse fremkommer av figur 1: 

 

Prosentvis fordeling etter tannstatus
overkjeve

35 %

44 %

9 %

12 %

Egne tenner
Protese
Protese og egne tenner
Tannløs

 
Figur 1: Prosentvis fordeling etter tannstatus; overkjeve. 

 
     Underkjeve: 

59,4 % hadde egne tenner, 25,7 % brukte proteser, 8,9 % hadde både 
tenner og proteser og 5,9 % var tannløse. Fordelingen mellom disse 
fremkommer av figur 2: 
 

Prosentvis fordeling etter tannstatus
underkjeve

59 %26 %

9 %
6 %

Egne tenner
Protese
Protese og egne tenner
Tannløs

 
Figur 2: Prosentvis fordeling etter tannstatus; underkjeve . 

22



Prosjektoppgave våren 2006 

Zahra Armingohar & Jenny Ferreira 23

BSI – resultater 
 
Belegg på tenner eller/og protese, og munnslimhinnes tilstand ble målt etter 
BSI– kriteriene med score fra 1-4 på hver indeks og så blitt lagt sammen til 
ett endelig tall (se side 11-13).  
 
Alle pasientene ble undersøkt to ganger. Første gangen før vårt tiltak ble 
innført (pretest) og andre gangen etter at tiltaket hadde blitt innført 
(posttest). 
 
Fordelingen av pasientene på de ulike scorene både før og etter var slik: 

 

BSI-score 2 3 4 5 6 7 8 

Antall pasienter før 10 14 20 24 13 14 6 

Antall pasienter etter 24 21 26 17 6 5 2 
Tabell 2: BSI- registrering før og etter tiltak. 

 
Før intervensjonen var gjennomsnittlig BSI blant pasientene på begge 
sykehjem, uavhengig av hvilken gruppe de tilhørte 4,8: 
o 43,6 % av utvalget (n = 44) hadde score 2-4 som beregnes som en bra 

eller akseptabel status. 
o 36,6 % (n = 37) fikk score mellom 5 og 6 som beregnes som ikke 

akseptabel status. 
o 19,8 % (n = 20) fikk score 7-8 som er en dårlig status.  
 
Etter intervensjonen var gjennomsnittlig BSI blant pasientene på begge 
sykehjem 3,9. 
o 70,3 % av utvalget (n=71) hadde score 2-4 
o 22,8 % (n = 23) fikk score mellom 5 og 6. 
o 6,9 % (n = 7) fikk score 7-8 
 
I den akseptable gruppen hadde vi en økning på 26,7%. I gruppene med 
uakseptabel og dårlig status hadde vi en nedgang på respektive 13,8 % og 
12,9 %. 
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Sammenlikning av PI og BSI på sykehjemmene 
 
REGISTRERTE MÅL PÅ HYGIENE-VERDIER FØR OG ETTER  
 
Den registrerte målene på PI og BSI på sykehjemmene, uavhengig av om 
avdelingene var tiltaksgruppe eller kontrollgruppe, fremkommer av tabell 3 
og tabell 4: 
 

 PI= 2-3 før 
Ant/tot        % 

PI =2-3 etter 
 Ant/tot      % 

Hellerud 
 

39/ 41 95 25/36 69 

Furuset 
 

31 /37 84 29/35 83 

Tabell 3: Andel pasienter med høy plakk index (PI= 2-3) før og etter på begge 
sykehjemmene hos de pasienter som hadde egne tenner  

 
 
 

 BSI før 
Gj snit          sd 

BSI etter 
Gj snitt          sd 

T test 

Hellerud 
N= 48 

5.5 1.6 3.8 1.7 P<0.05 

Furuset 
N= 53 

4.1 1.7 3.9 1.5 Ikke sign 

Totalt 4.8 1.8 3.9 1.5 P<0.05 
Tabell 4: BSI før og etter på begge sykehjemmene 

 
Parret t-testen viste at BSI etter var signifikant lavere enn BSI før på 
Hellerud med p‹0,05. Furuset hadde ikke en signifikant forskjell før og 
etter.  
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INDIVIDUELL FORANDRING I BSI ( BSI ETTER- BSI FØR) 
 
Vi sammenliknet også forandring i BSI, BSI før- BSI etter: 
- Hellerud hadde 1,73 (sd = 1.3) i BSI differanse.  
- Furuset hadde 0,25( sd= 1.3) i BSI differanse. 
 
Ved sammenlikning av nedgang i BSI, BSI diff, mellom sykehjemmene fant vi 
at Hellerud hadde en statistisk signifikant større nedgang i BSI enn Furuset 
(T-testen mellom uavhengige variabler viste T = 5,7  P‹0,001) 
 
 
 
Sammenlikning av PI og BSI mellom tiltaksgruppe og kontrollgruppe 
 
REGISTRERTE MÅL PÅ HYGIENE-VERDIER FØR OG ETTER  
 
Mål for studien var å undersøke om innføring av individualisert 
munnstellekort forbedrer munnhygienen på sykehjem. Alle avdelingene fikk 
undervisning og oppslagsheftet ”Frisk munn på sykehjem” som motivasjon og 
for å gi avdelingene samme utgangspunkt. Tiltaksgruppene skulle i tillegg få 
et ekstra tiltak som var innføringen av munnstellkort.  
 
PI scorene for begge tiltaksgruppene(kort) og begge kontrollgruppene (ikke-
kort) fremkommer av Tabell 5. 
 
 

 PI=2-3 før 
Ant/tot        % 

PI =2-3 etter 
 Ant/tot      % 

Kort 31/ 38 82 25/35 71 
Ikke kort 36 /37 97 29/36 67 

Tabell 5: Andel pasienter med høy plakk index, (PI= 2-3) før og etter hos tiltaksgruppene og 
kontrollgruppene hos de pasienter som hadde egne tenner. 
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BSI scorene fremkommer av tabell 6: 
 

 BSI før 
Gj snit          sd 

BSI etter 
Gj snitt          sd 

T test 

Kort 4.7 1.7 3.6 1.4 P<0.05 
Ikke kort 4.9 1.9 4.1 1.6 P<0.05 
Totalt 4.8 1.8 3.9 1.5 P<0.05 

Tabell 6: Forandring i BSI mellom tiltaksgruppene og kontrollgruppene. 
 
Parret t-test viser en signifikant forbedring av BSI i kontrollgruppen med 
p‹0.05. I tiltaksgruppen var det også en signifikant forbedring av BSI.  
 
INDIVIDUELL FORANDRING I BSI (BSI ETTER- BSI FØR) 
 
Vi sammenliknet også forandring i BSI mellom kort og ikke-kort: 
- De som fikk kort hadde en BSI differansen på 1,06 (sd 1,3) 
- De som ikke fikk kort, hadde en BSI differansen på 0.85 (sd 1,6) 
Ved sammenlikning av nedgang i BSI, BSI diff, mellom de som hadde brukt 
kort / de som ikke hadde brukt kort fant vi ingen signifikant forskjell. 
(Parret t-test viste T= 0,796. Det vil si ikke signifikans) 
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Resultater med tolkning fra spørreundersøkelse for beboere 
 
Ved posttesten stilte vi pasientene spørsmål fra spørreskjema muntlig. 
 
Vi skjønte tidlig under undersøkelsene at disse svarene var lite pålitelige, og 
bestemte derfor å gå bort fra spørreskjema til pasientene. 
 
Totalt fikk vi spurt 21 pasienter.  
 
Vi visste ikke på det tidspunktet hvilke pasienter som var klare nok til å 
kunne svare reelt på spørsmålene. Vi spurte de pasientene vi syntes var 
klare, men dette stemte ikke helt. 
Mange pasienter visste ikke hvor lenge de hadde bodd på sykehjem og noen 
måtte tippe. Mange svarte ”et par år” eller ”husker ikke”. Veldig få visste 
det faktiske tallet. 
I noen tilfeller reagerte pleier som var til stede på svarene pasienten kom 
med, og mente at vedkommende ikke var klar nok til å kunne svare. I tillegg 
var det pasienter som mente at de ordnet med tannpuss selv, da de umulig 
kan ha vært i stand til å gjøre dette.  
5 svarte at de hadde lagt merke til endringer i forsøksperioden, men kun to 
kunne si hva disse endringene var.  
Mange pasienter svarte at de ikke trengte hjelp og var stålende fornøyd med 
tannstellet sitt, mens vi klart kunne se att her trengtes det hjelp.   
I tillegg følte vi at mange pasienter kviet seg for å innrømme at de faktisk 
fikk hjelp. 
Det var kun to som ville ha hjelp av de vi fikk spurt, og to ønsket å komme 
raskere til tannlegen. 
 
Vi kan oppsummere med at pasientene helst ville greie tannstellet selv, og 
reflekterte lite over den hjelpen de fikk eller ikke fikk.  
(vedlegg 2). 
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Resultater med tolkning fra spørreundersøkelse for medarbeidere 
 

Etter forsøksperioden leverte vi ut spørreskjemaer til sykepleiere på 
tiltaksavdelingene.  
Totalt fikk vi inn 27 utfylte skjemaer.  
Furuset leverte 4 og Hellerud leverte 23. 
Ikke alle som hadde svart, fylte ut hele skjema. 
 
Spørsmål 1: 
Utdanningsnivå: 

- 5 sykepleiere 
- 8 hjelpepleiere 
- 13 pleieassistenter, ufaglærte 

 
Spørsmål 2: 
Stilling: 

- 11 fast ansatte 
- 16 ekstravakter 

 
Spørsmål 3 og 4: 

- Antall år innen helsevesenet varierte fra 34 til under 1 år 
- Antall år innen eldreomsorg fra 30 til under 1 år 

 
Spørsmål 5: 
Var undervisningen i forkant av prosjektet nyttig for deg? 

- 7 svarte JA 
- 19 svarte NEI / VET IKKE (dette utgjorde de som ikke var med   
                                                 på kurset ifølge kommentarene) 

Kommentarer: 
- ”Flott perm til bruk i avdeling. Veldig fin undervisning.” 
- ” Veldig flinke til å forklare.” 
- ”Alltid bra med påfyll.” 
- ”Har ikke hatt undervisning i munnstell, følger opphengt 

undervisning på toalettet.” 
 
Spørsmål 6: 
Hva synes du om munnstellekortene? 

- 15 hadde brukt kortene 
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- 4  hadde ikke brukt kortene (1 hadde jobbet lite i denne   
                                                  perioden) 
- 8  kortene har vært til hjelp 
- 2  kortene har ikke vært til hjelp  

Kommentarer: 
- ”Fine å bruke. Men vi trenger mer tid til å bli bedre kjent og     
      vant til å bruke de.” 
- ”Flott. Gjør at flere husker tannstell.” 
- ”Husker tannstell.” 

 
Spørsmål 7: 
Hva synes du om avkrysningssystem? 

- 25 hjelper til å rutinegjøre munnstell 
- 2   ingen nytte 
- 0   svarte at de var vanskelige å følge opp 

Kommentarer: 
- ”Jobbet lite i perioden.” 
- ” Da kan man se hvor mange ganger de ble stelt.” 

 
Spørsmål 8: 
Er de tiltakene som er gjort i løpet av forsøksperioden tilstrekkelig? 

- 14 svarte JA 
- 0  svarte NEI 
- 11 svarte VET IKKE 

 
Spørsmål 9: 
Har du behov for mer kunnskaper om tenner og renhold? 

- 5  svarte JA 
- 16 svarte NEI 
- 4  svarte VET IKKE 

Kommentarer: 
- ”Var ikke på kurs.” 
- ”Det hadde vært fint om vi får vite det som er nytt og nyttig. 

For eksempel hvis det kommer nye ideer om hvordan man steller 
munnen til en dement pasient som er vanskelig.” 

- ”Kunne vært lurt å få jevnlig informasjon for å holde ting ved 
like.” 
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o Vi kan se at der er et representativt utvalg av de ulike stillingsgruppene 
som har svart, med en overvekt av pleieassistenter. 

o Det er en overvekt av ekstravakter som har svart. Det vil si at i 
avdelingene benyttes det mange ekstravakter og pleieassistenter som er 
ufaglærte. 

o Antall år innen både helsevesen og eldreomsorg varierer mye. Noen hadde 
mange års erfaring, mens noen kun hadde jobbet i noen få måneder. 
Andre igjen jobbet sporadisk. 

o Undervisningen viste seg å være nyttige for de som hadde vært på kurset 
og disse var fornøyde ut ifra kommentarene. Det var mange som ikke 
deltok på kursene. 

o De fleste hadde brukt kortene og synes disse var til hjelp. Spesielt kom 
det frem at disse hjalp til å huske munnstell, men de trengte mer tid til å 
bli vant til dem. Noen få hadde ikke brukt kortene, og syntes ikke disse 
var til hjelp. 

o Bort imot alle som hadde svart synes avkrysningsskjema var med på å 
rutinegjøre munnstell. 2 svarte at disse ikke var til nytte, men det var 
ingen som svarte at disse var vanskelig å følge opp. 

o Halvparten av de som hadde svart følte at tiltakene under 
forsøksperioden var tilstrekkelige. Ingen hadde behov for flere tiltak, 
men det var også mange som var usikre på om tiltakene var tilstrekkelige. 

o De fleste svarte at de ikke hadde behov for mer kunnskaper om tenner 
og renhold. Noen få svarte at de hadde behov for mer kunnskaper, disse 
hadde ikke vært på kurset. Mens andre igjen visste ikke om de hadde 
behov.  

 
 
(Vedlegg 3)
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DISKUSJON 
 

Utvalget i denne studien bestod av 124 institusjonsbeboere. For å undersøke 
om vårt utvalg var representativt, sammenlignet vi våre resultater med 
resultater for andre studier.  
 
Utvalget  
Den nylig publiserte artikkelen til A. L. Gimmestad, ”Munnhelsen hos 
institusjonsbeboere i Norge”, kartlegger munnhelsen til 3 440 pasienter 
fordelt på 188 sykehjem over hele landet(20). Denne viser at utvalget vårt 
representerer en vanlig eldre populasjon av beboere på sykehjem. 
o Alder: i vårt utvalg hadde vi en fordeling på 61 til 103 år, og en  

gjennomsnittsalder på 84,4 år. Undersøkelsen av Gimmestad viser en 
aldersfordeling på 38 til 103 og en gjennomsnittsalder på 84,6. 

o Kjønnsfordeling: av de som deltok i vår studiet, var 75,2 % kvinner og  
24,8 % menn. På landsbasis var det 72 % kvinner og 28 % menn. 

o Tannstatus: I Undersøkelsen av Gimmestad var det 34 % som hadde egne  
tenner, 43 % hadde proteser, 20 % hadde både proteser og egne 
tenner, mens 3 % var tannløse. I undersøkelsen vår registrerte vi 
tannstatus for overkjeve og underkjeve hver for seg. Prosentvis 
fordeling av pasienter med egne tenner var 35,3 % / 59,4 % 
(overkjeve /underkjeven).  44,1 % / 25,7 % brukte proteser,  
8,8 % /8,9 % hadde både tenner og proteser og 11,8 % /5,9 % var 
tannløse.  

 
Sammenlikning av Furuset og Hellerud 
Ved sammenlikning av sykehjemmene ser vi at Furuset hadde ingen 
signifikant forbedring i BSI, mens Hellerud hadde en forbedring. 
Før oppstart var BSI gjennomsnittet: 
o Hellerud: 5,5  
o Furuset:  4,1 
Etter studiet var BSI gjennomsnittet:  
o Hellerud: 3,8 
o Furuset:  3,9 
 
Furuset hadde ingen signifikant forbedring, men det hadde Hellerud.  
Dette kan skyldes at Furuset hadde en lavere BSI. De lå nærmere det 
akseptable nivået av BSI status, og det kan tenkes at det var vanskeligere å 
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få til en forbedring på Furuset enn på Hellerud. Hellerud hadde høyere BSI 
score i utgangspunktet, og her var det et større potensial for forbedring. 
 
Hva skyldes forskjellene mellom sykehjemmene? 
- Begge sykehjemmene er fra bydel Alna og er likt organisert. Avdelingene 
har likt antall pasienter og hver avdeling har sin overordede avdelingsleder. 
Ved alle avdelinger jobbet det sykepleiere, hjelpepleiere og ekstravakter, 
både med og uten relevant bakgrunn. 
- Det var overraskende å finne så klare forskjeller på to ellers så like 
sykehjem. Også på landsbasis har man funnet ut at BSI resultater varierer 
mye mellom fylkene, mellom sykehjem innen samme fylke og mellom 
individene(20).  
- En klar forskjell mellom avdelingene på Furuset og Hellerud er 
avdelingslederens rolle. De er sykepleiere, men på Furuset har de en 
hovedsakelig administrerende rolle med lite deltagelse i den daglige pleien, 
mens på Hellerud er avdelingslederne mer deltagende i den daglige pleien i 
tillegg til den administrerende jobben.  
Dette har vi også diskutert med noen sykepleiere på noen av avdelingene. De 
mener, og vi har sett og opplevd selv at en aktiv leder på avdelingen følger til 
tettere oppfølging av rutiner og motivasjon. I tillegg til at de ansatte får 
tettere kontroll og tilbakemelding. Antall besvarte spørreskjemaer vi fikk 
inn, kan være et eksempel på dette. Fra Furuset fikk vi 4 svar og fra 
Hellerud fikk vi 23.  
 
 
Munnstellkort  
Mål for studien var å undersøke om innføring av individualisert 
munnstellekort forbedrer munnhygienen på sykehjem.  
o Vi hadde en signifikant forbedring av BSI både i tiltaksgruppen og 

kontrollgruppen. 
o Ved sammenlikning av nedgang i BSI differansen, mellom de som hadde 

brukt kort og de som ikke hadde brukt kort, fant vi ingen signifikant 
forskjell. 

o Den totale forbedringen skyldes ikke kortene, men en samlet effekt av 
alle tiltakene som ble satt i gang.  

 
Hvorfor fungerte ikke kortene og avkrysningsskjema?  
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- Det kan være vanskelig for ansatte som er vant med faste rutiner og 
tilegne seg endringer i disse.  
- Forsøket foregikk over 1 måned, og det kan hende kortene ennå ikke hadde 
funnet sin plass i de daglige rutinene, noe som også ble nevnt i 
spørreskjemaene. 
- Vi så ved posttesten at det ikke var hengt opp kort til de nye pasientene, 
selv om det var utlevert ekstra kort og lommer, og kortene var kopierbare.  
Vi fikk høre: ”Det kom nye pasienter raskt til avdelingen, kortene ble revet 
ned i hui og hast, og vi rakk ikke å erstatte dem.” ”Vi hadde ikke nok kort og 
lommer”. Kortene ble altså ikke fulgt opp slik de var ment.  
- Videre var det ikke valgt ut tannkontakter på avdelingene, og ingen hadde 
fått hovedansvar for kortene og avkrysningsskjemaer. Det var vanskelig å 
finne noen som ville ha ansvar for dette ved avdelingen, og vi følte at 
oppfølging av kortene ble sett på av enkelte som en ekstra belastning. 
- Informasjon som blir hengt opp kan ha en tendens til å forsvinne i ett med 
veggen for de som er på avdelingen daglig, men for de som er nye, eller for 
de som er ekstravakter kan de ha vært til nytte.  
- Selv om vi synes kortene er enkle å forstå og lette/raske å ta i bruk, kan 
det ha vært vanskelig for enkelte å fylle dem ut allikevel. Spesielt kan det 
ha vært tilfelle for de som ikke var til stede når informasjonen ble gitt. 
- Som nevnt før er pleierne vant til å bruke avkrysningsskjemaer daglig fra 
før. Og i følge spørreskjemaene svarte de fleste at de var med på å 
rutinegjøre munnstell. Men vi så at det var veldig varierende hvor mye disse 
var brukt. Vi fikk høre ”Hadde ikke penn tilgjengelig etter tannstell for å 
krysse av.” Noe annet vi hørte flere ganger var at de hadde glemt å krysse 
av, og at de senere hadde glemt å gå tilbake for å gjøre dette. Pleierne følte 
seg kanskje ikke forpliktet til å følge opp disse skjemaene.  
 
De fleste som hadde svart på spørreskjemaene hadde faktisk brukt kortene 
og synes de var til hjelp 
Kortene kan ha hatt en effekt, men siden de var med i en pakke med 
forskjellige tiltak som førte til forbedring, kan kortenes effekt ha blitt 
borte.
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BSI resultater 
På landsbasis er BSI gjennomsnittet målt til 4,2 og 40 % av 
sykehjemsbeboere hadde BSI score 5-8 (20). 
 
o I vår studie var det før oppstart 56,4 % av pasientene som ikke hadde 

akseptabel status eller dårlig status (dvs. BSI: 5-8).  
Etter studiet var det totalt 29,7 % som havnet i denne gruppen. Vi ser en 
klar forbedring. 

 
Hvis vi sammenligner våre resultater med en liknende studie ”Munnstell når 
livet er på hell” fra 2005 (Strand et al) (21), ser vi at våre resultater 
korrelerer.  
 
o I dette studiet var det før oppstart 63,5 % som ikke hadde akseptabel 

status eller dårlig status (dvs. BSI: 5-8). Etter studiet var det 28,6 % 
som havnet i denne gruppen. 

o I begge studiene ble individualiserte munnstellkort utprøvd. Forskjellen 
mellom studiene var at vi ville undersøke om munnstellkort førte til en 
forbedring av munnhelsen, og derfor hadde vi en kontrollgruppe som vi 
kunne sammenligne med.  

o I Studien til Strand et al. ville de undersøke om enkle tiltak kunne 
forbedre beboernes hygienenivå. Det ble satt i gang flere ulike tiltak, 
deriblant munnstellkort. I tillegg ble det levert ut hjelpemidler til alle 
pasienter og det ble etablert tannkontakt.  
I denne studien konkluderer de med at enkle tiltak har en signifikant 
effekt på munnhelse, men de kunne ikke si noe om hvilket tiltak som 
hadde størst effekt. 

o I vår studiet kan vi konkludere med at kortene i seg selv ikke hadde 
effekt, da vi hadde en kontrollgruppe uten kort. Den forbedringen vi ser 
kan skyldes andre faktorer som begge gruppene ble eksponert for, for 
eksempel kursene og heftet. 
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Andre relevante momenter 
- Det er en stressende hverdag for pleiere på sykehjem, og det er begrenset 
med ressurser og mangel å bemanning. Dette har vi erfart selv, og har full 
forståelse for denne problematikken.  
- Vi har også sett at den hjelpen pasienten får til munnstell er meget 
personavhengig. Det kan ha med kunnskaper, interesser, og ikke minst 
holdninger, å gjøre.  I tilegg står ikke munnstell klart nok definert i 
arbeidsbeskrivelsen til de ansatte. 
- Tilbakemeldingene vi fikk om kursene og om heftet, var at disse var nyttige 
og nødvendige. Det har blitt vist at enkel undervisning er med på å øke 
kunnskapsnivå og forbedret munnhelsen. Men ut i fra spørreskjemaene så 
kommer det frem at de ikke ønsket mer kunnskap om tenner eller munnhelse. 
- Vi hørte fra sykepleierne på avdelingene at det var lite undervisning om 
tenner under utdanning til både sykepleiere og hjelpepleiere. 
- Mangel på personale gjør at sykehjemmene må ansette mange ufaglærte 
ekstravakter som kommer og går, og disse har ikke samme kunnskapsnivå som 
hjelpepleiere og sykepleiere. Disse må få opplæring på avdelingene.   
- Et stort problem som pleiere hadde, var tannstell på vanskelige pasienter, 
for eks. pasienter som nektet å slippe dem til. Man kan ikke og ønsker heller 
ikke å tvinge pasientene. Dette er med på å skape holdninger om at munnstell 
på pasienter er vanskelig og kan føre til at mange gir opp munnstell. 
- Et annet problem vi har lagt merke til, er at pasienter som man vet eller 
tror klarer seg selv, får sjelden tilsyn.  
 
 
Pasientene 
Eldre med et langt liv bak seg, kan ha vansker med å gi fra seg sin autonomi. 
Det er ikke vanskelig å forstå at dette er en hard påkjenning og en 
utfordring for dem. De er vant til å bestemme og klare seg og selv, og det er 
vanskelig å la andre ta over. Munnen er et av de mest private og følsomme 
områdene i kroppen. Munnstell er veldig intim og det er vanskelig å la andre  
slippe til. 
Det er ikke uvanlig å høre: ”Jeg klarer det selv!”, ”Munnen min slipper du ikke 
inn i!”, ”Å pusse tenner har jeg da gjort i 80 år, det klarer jeg vel selv!”. 
- Enkelte pasienter kan tro at de pusser godt nok selv, men vi så mange 
eksempler på at dette ikke stemte.   
- Andre klarer seg helt fint selv, og gjør denne jobben nøye. Noen av dem var 
faktisk de som fikk laveste BSI score. 
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- Det er også mange pasienter som synes det er godt å kunne motta hjelp og 
synes den hjelpen de får er betryggende. Noen ville også ha mer hjelp. 
- Mange demente pasienter som ikke forstår hva som skjer, kan oppleve 
munnstell som overgrep når pleierne ”tvinger” dem til å pusse tenner eller tar 
ut proteser. Pasientene kan gå til både fysisk og verbal angrep på pleierne og 
de kan nekte å åpne munnen. Pleierne ga uttrykk for at dette var deres 
største problem, og vi tok opp temaet i kurset og demonstrerte ulike 
teknikker som kunne være til hjelp.  
- Til syvende og sist er det pasientene som bestemmer om de vil motta hjelp 
til munnstell eller ikke. Pasientenes egne holdninger til munnhelse og hva de 
er vant til fra tidligere har også betydning for hvor mye de bryr seg om 
dette.  
- I tillegg kan alder og generell helse ha en betydning for hvor mye 
pasientene orker å utføre av munnstell.  
 
Uansett kategori burde alle pasientene få tilsyn av munnstellet, og de burde 
få tilbud om hjelp til dette. Som vi også påpekte på kurset, er det viktig å 
ikke gi opp tannstellet fordi noen få motsetter seg hjelpen. De aller fleste 
er takknemlige for den hjelpen de får. 
 
 
Ressursmangel på sykehjemmene 
Et viktig poeng å huske på når man innfører nye rutiner på sykehjem, er at 
det er begrensede ressurser og knapp økonomi. Det er vanskelig å innføre 
elektriske tannbørster og fluor, som man vet har en bra effekt, til alle. 
Sykehjemmene kan ikke stå ansvarlig for disse utgiftene og de krever mye 
informasjon og motivasjon hvis pasientene eller pårørende skal ordne dette 
selv.  
 
 
Tannlegens rolle 
Dessverre la vi merke til et dårlig samarbeid mellom tannlegen og 
avdelingene. Det mangler kommunikasjon og pleierne er misfornøyde med 
tannlegene på sykehjemmene. Pleierne forstår ikke alltid avgjørelsene 
tannlegen tar og føler at de underbehandler. Generelt føler de at de eldre 
får lite tannlegehjelp og at det er mye nedskjæringer og for lite ressurser. 
På det ene sykehjemmet var det tannlege til stede kun en dag i uken og det 
var lang ventetid for å få behandling 
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Hvorfor er det viktig å forbedre oral hygiene 
 
- WHO og FDI satte i 1979 globale mål for tannhelsen i år 2000. Et av 
målene var at tannløse eldre over 64 gikk ned med 25 %. I Norge har andelen 
tannløse blitt redusert med ca. 20 % (22). 
- En god munnhelse er svært viktig for den generelle helsen og velværen.  
I en engelsk offentlig rapport ”The Diet and Nutritional Survey of People 
Aged 65 years and Over” viser blant annet at det er klar sammenheng 
mellom underernæring og det å bo på institusjon. Det å ikke ha egne tenner 
var også avgjørende. Underernæring på pleiehjem kan også skyldes proteser 
som passer dårlig, slimhinnelesjoner, mobile tenner eller munntørrhet. (23) 
- Pasienter med dårlig oral helse får store begrensninger når det gjelder 
valg av mat og spising. Andre problemer de kan ha, er dårlig ånde, smerter, 
og talevansker. Mange får ikke sagt ifra om disse problemene (24). 
- Eldre har nedsatt reserve kapasitet som gjør at kroppen reagerer ulikt på 
sykdommer.  Dårlig oral helse kan assosieres med dødelighet, spesielt blant 
eldre. Mange orale og systemiske sykdommer har felles risiko faktorer. 
Eldre og de med nedsatt immunforsvar har større tendens til å utvikle orale 
infeksjoner og det er vanskeligere å behandle disse på grunn av større risiko 
ved behandling. Det er vist at gamle pasienter med god oral hygiene har 
mindre sjanser for å få lungebetennelser og hvis de får det, har de større 
sjanse til å overleve. Sjansen for bakteriemier, endokarditt, øker også med 
dårlig oral helse. Dette gjelder både ved tannbehandling, ved spising og 
tannbørsting (25). 
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KONKLUSJON 
 
Totalt sett var det en signifikant forbedring av munnhygiene på alle 
avdelingene. Kortene hadde ingen bedre effekt på munnhygiene i seg selv. De 
var med i en pakke med ulike tiltak som hadde effekt. Hvilken av disse 
tiltakene som hadde størst betydning er vanskelig å si. 
 
Uansett gruppe var det også etter forøket ca en tredjedel av pasientene 
som hadde uakseptable høy BSI. Tatt i betrakting av at det blir flere på 
institusjon med egne tenner fremover er dette svært bekymringsfylt. Vårt 
forsøk viser at selv med tett og entusiastisk veiledning fra 
tannhelsepersonell, er det vanskelig for omsorgstjenesten og levere den 
personlige orale hygiene som pasientene bør ha krav på. Dette er et område 
som må prioriteres både ressursmessig og forskningsmessig fremover.



Prosjektoppgave våren 2006 

Zahra Armingohar & Jenny Ferreira 39

REFERANSER 
 

1.  Henriksen BM, Ambjornsen E, Laake K, Axell TE Oral hygiene and oral     
     symptoms among the elderly in long-term care. Spec Care Dentist. 2004    
     Sep-Oct;24(5):254-9 
2.  Lorentsen JE, Oslo kommune, personlig kommunikasjon 
3.  Norsk gallup: Fornøydhet ved alle eldre institusjoner Oslo 2004 
4.  Nitschke I, Muller F The impact of oral health on the quality of life in    
     the elderlyOral Health Prev Dent. 2004;2 Suppl 1:271-5 
5.  Mynors-Wallis J, Davis DM. An assessment of the oral health knowledge     
     and recall after a dental talk amongst nurses working with elderly      
     patients: a pilot study. Gerodontology. 2004 Dec;21(4):201-4 
6.  SSB. St. meld. Nr 50 (1996-7) Handlingsplan for eldreomsorgen 
7.  Vanliga sjukdomstillstånd i ålderdomen, kompendium i gerodontologi, UIO 
8.  Chiappelli F, Bauer J, Spackman S, Prolo P, Edgerton M, Armenian C,    
     Dickmeyer J, Harper S Dental needs of the elderly in the 21st century.  
     Gen Dent. 2002 Jul-Aug;50(4):358-63 
9.  T. Bøhmer, D. Holst, T. Willumsen, E. Ambjørnsen Geroseminar for 8.    
      semester 
10. K. Størksen Når standardløsningene ikke finnes - om behandlingsvalg hos      
      syke eldre 31.juli 20001 
11.  Henriksen B.M, Ambjørnsen E., Laake K. og Axell T. Prevalence of teeth     
      end dentures among elderly in Norway receiving social care, Acta   
      Odontol Scand. 2003 Jun;61(3):184-91 
12. Kariesbildet og risikofaktorer hos eldre, rotkariesdiagnose, profylakse og    
     operativ terapi. 8. semester,våren 2005, avdeling for kariologi, det  
     odontologiske fakultet UIO. 
13. S. Fure,  Karies hos äldre, 30 aug 2000 
14.  www.lovdata.no , Lov om helsetjenesten i kommunene 
15.  www.lovdata.no, Lov om tannhelsetjenesten  
16.  www.lovdata.no Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg   
     og pleie 
17. T. Axell, E. Ambjørnsen, T.G. Dahl, P.J. Færøvig, B.M. Henriksen,  
      M. Kolaas, K. Solemdal, M. Weenaasen, gerodontologisk seksjon, klinikk     
      for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, UIO, BSI    
      Kriteriebeskrivelse, 1995. 
18.  Henriksen BM, Ambjornsen E, Axell TE Evaluation of a mucosal-plaque        
       index (MPS) designed to assess oral care in groups of elderly. Spec Care       

http://www.lovdata.no/


Prosjektoppgave våren 2006 

Zahra Armingohar & Jenny Ferreira 40

       Dentist. 1999 Jul-Aug;19(4):154-7 
19.  Håndbok i periodonti, Det odontologiske fakultet UIO 
20.  A. L. Gimmestad, Munnhelsen hos institusjonsbeboere i Norge, 2006. 
21.  G.V. Strand, H. Wolden, L.R. Stenerud, Munnstell når livet er på hell,    
      2006 
22.  E. Ambjørnsen, T. Axell, B. M. Henriksen, Er tannhelsen hos eldre så  
      dårlig som vi tror? 
23. The Gerodontology Association and Blackwell Munksgaard Ltd,  
      Gerodontology 2005; 22: 185-186, Nutrition, poverty and quality of life     
     for the older adult 
24. P. Peltola, M. M. Vehkalahti, R. Simoila, Oral health-related well-being of  
      the long term hospitalised elderly, 2005 
25. J. H. Meurman, P. Hämäläinen, Oral health and morbidity – implications of    
     oral infections on the elderly 2006. 



Prosjektoppgave våren 2006 

Zahra Armingohar & Jenny Ferreira 41

Vedlegg 1: 
 
Universitett i Oslo 
Det odontologiske fakultet 
Avdeling for gerodontologi                                                        Oslo, 07.10.05 
 
 

”Frisk munn på sykehjem” 
 
Vi er to tannlegestudenter som (forhåpentligvis) er ferdig tannleger til sommeren. 
 
Ved siden av studiet har vi begge jobbet på sykehjem i ca. 5 år. Vi har blitt glad i å 
jobbe med eldre, og engasjerer oss for at de skal få det bedre. 
 
I løpet av de 5 årene vi har jobbet på sykehjem, har vi selv erfart hvor krevende, 
men viktig og verdifull jobb pleierne gjør til daglig. 
 
Derfor har vi i forbindelse med vår hovedoppgave satt i gang prosjektet ”Frisk 
munn på sykehjem”. 
 
Vårt mål er å kunne gi lett tilgang til nødvendig informasjon om munn- og tannhelse 
til pleierne. 
 
I tillegg ønsker vi å kunne utarbeide enkle og gode rutiner for munnstell som er 
lette å følge for alle ansatte. 
 
Og slik har vi tenkt å gjøre det: 

• Kurs for fast ansatte og ekstravakter om munn- og tannstell 
• Heftet ”Frisk munn på sykehjem” 
• Eventuelt spørreskjemaer 
• Undersøkelse av pasienter 

 
Prosjektet vil foregå som forbedringstiltak fra tannhelsetjenesten. 
 
Håper dere vil ha nytte av dette. 
Vi ses på kurset! 
 
Med vennlig hilsen: 
 
Stud.odont. Jenny Ferreira                                        Stud.odont. Zahra Armingohar 
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Vedlegg 2: 
 
Spørreundersøkelse for beboere på avdeling _____ ved avslutning av prosjektet 
 
Munnstell i sykehjem: effekt av individuelle instruksjonskort  
 
Formålet med dette spørreskjemaet er å undersøke hva du mener om de tiltak som 
prosjektet innebærer. 
Sett kryss ved de alternativer som passe best. Gi gjerne kommentarer. 
 

1. Hvor lenge har du bodd på sykehjem? ______ 
 

2. La du merke til noen endringer rundt din daglige munnstell i løpet av 
forsøksperioden? 

 
  Ja 

 Nei  
 Vet ikke 

 
 
                                                                                                    

           Kommentarer_______________________________________________________ 
            __________________________________________________________________ 
            __________________________________________________________________ 
  

3. Dersom svaret er JA PÅ SPØRSMÅL 2, hvilken endring ble 
foretatt?___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
4. Føler du at du har fått stelt tennene bedre i løpet av forsøksperioden? 
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 Ja  
 Nei  
 Vet ikke 

           Kommentarer: ______________________________________________________ 
           __________________________________________________________________ 
           __________________________________________________________________ 
 

5. Er det noe du ville ha forandret på mht hvordan du får stelt tennene dine? 
     

 Ja  
 Nei  
 Vet ikke 

 
 
 
 

 
 Kommentarer:______________________________________________________ 
      __________________________________________________________________ 
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Vedlegg 3: 
 
Spørreundersøkelse for medarbeidere på avdeling_______ ved avslutning av prosjektet: 
 
Munnstell i sykehjem: effekt av individuelle instruksjonskort 
 
Formålet med dette spørreskjemaet er å undersøke hva pleierne mener om de tiltak som 
prosjektet innebærer 
Sett kryss ved det alternativet som passer best. Gi gjerne kommentarer. 
 
1.   

 
  Sykepleier 

 Hjelpepleier 
 Pleieassistent, ufaglært 
 Annen utdannelse 

 
 
 
 

2.  
 Fast ansatt 
 Ekstravakt 

 
3. Antall år innen helsevesenet: ______ 
4. Antall år innen eldreomsorg: ______ 
5. Var undervisningen i forkant av prosjektet nyttig for deg?   
 

 Ja  
 Nei  
 Vet ikke 

    
   Kommentarer: __________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________ 
 
6. Hva synes du om munnstellekortene?  Gi gjerne kommentarer.  
 

 Har brukt kortene 
 Har ikke brukt kortene 
 Kortene har vært til hjelp 
 Kortene har ikke vært til hjelp 

     
     Kommentarer: _________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________ 
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7. Hva synes du om avkryssingssystem? Gi gjerne kommentarer. 
 

 Hjelper til å rutinegjøre 
munnstell 

 Ingen nytte  
 Vanskelig å følge opp 

     
    
Kommentarer:____________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________ 
 
 
8. Er de tiltakene som er gjort i løpet av forsøksperioden tilstrekkelig? 
 

 Ja  
 Nei 
 Vet ikke 

     
    Kommentarer: _________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________ 
 
9. Har du behov for mer kunnskaper om tenner og renhold? 
 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke 

 
     
Kommentarer____________________________________________________________
 _________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takk for hjelpen!!! 


	o Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie:           Kap. III. Godkjenning – Drift § 3-3.                                                             Det er ikke hjemmel for å bruke tvangstiltak i boformen. Ved behov kan beskyttelsestiltak benyttes for å beskytte beboerne mot å skade seg selv, og for å beskytte andre beboere.

