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Sammendrag 

Bakgrunn 

Kombinasjonen av en økende andel eldre i Norge, at flere eldre beholder sine egne tenner lenger 

og kan ha en nedsatt evne til å opprettholde godt tannstell, kan by på utfordringer knyttet til 

eldres tann- og munnhelse. Dette kan gi store helsemessige og økonomiske utfordringer for 

samfunnet i årene framover.  

Formål 

Formålet med denne masteroppgaven var å gjennom litteratursøk undersøke om det tidligere 

har blitt studert tiltak for å opprettholde god tannhelse hos eldre i hjemmetjenesten. I tillegg 

ønsket vi å utvikle et eget tiltak, en munnstellboks som vi ønsket å evaluere brukervennligheten 

av i en pilotstudie.  

Metode 

Første del av denne masteroppgaven er et litteratursøk og en gjennomgang av litteratur som 

omfattet tiltak i hjemmetjeneste og på sykehjem for å bedre eldres munnhelse. I del to 

presenteres utviklingen av en munnstellboks og i del tre presenteres en pilotstudie med en 

evaluering av munnstellboksens brukervennlighet på et utvalg av brukere i hjemmetjenesten.  

Funn  

Funn fra litteratursøk viste at det finnes få intervensjonsstudier på tiltak i hjemmetjeneste og på 

sykehjem for å bedre eldres munnhelse. Litteraturen viste imidlertid at det er et behov for bedre 

utstyr til tann- og munnstell for eldre, i tillegg til at det er mangel på kunnskap om munnpleie 

blant de ansatte. Studier viste også at innføring av enkle tiltak har bidratt til å øke bevisstheten 

og sette fokus rundt det orale helseproblemet i eldreomsorgen. Funn fra litteratursøket gav oss 

ideen om å utvikle en munnstellboks som ble innført hos en gruppe eldre brukere av 

hjemmetjenesten. Evalueringen av brukervennligheten av denne munnstellboksen viste at 

pleietrengende eldre var positive til munnstellboksen.    

Konklusjon 

Innføringen av en munnstellboks kan være et nyttig hjelpemiddel for pleietrengende eldre i 

hjemmetjenesten. 
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Forord 

Denne masteroppgaven er vår avsluttende oppgave på vårt femårige profesjonsstudie i 

Odontologi ved Det Odontologiske Fakultet ved Universitetet i Oslo.  

Gjennom sommerjobber som pleieassistenter på sykehjem, og gjennom observasjoner gjort på 

sykehjem i forbindelse med denne masteroppgaven, har vi opplevd at det var få beboere som 

brukte hel- og delproteser. Mange har egne tenner, og som følge av dette står helsevesenet nå 

overfor nye utfordringer. Vi har observert at få av de ansatte vi har møtt har tilstrekkelig 

kunnskap om tannhelse, og at det blir lagt liten vekt på munnstell hos pasientene. Vi har i tillegg 

observert mangel på nødvendig utstyr for å oppnå god oral hygiene. Dette påvirker 

sannsynligvis i stor grad de eldre sin tannhelse.  

I denne masteroppgaven ønsket vi å belyse disse problemstillingene ved å undersøke hvilke 

tiltak som tidligere er blitt studert i hjemmetjenesten og i institusjon for å legge til rette for å 

bedre den orale helsen hos eldre. Vi ønsket videre å undersøke om en munnstellboks kan være 

et positivt tiltak.  

Vi ønsker å si takk til hjemmetjenesten, beboere og ansatte som har deltatt i pilotstudien vår. 
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Bakgrunn 

Ifølge SSB kommer antallet eldre i Norge til å øke kraftig de neste årene (1). Eldre defineres 

av SSB som aldersgruppen fra 67 år og oppover (2). Mens denne gruppen i 2010 utgjorde 624 

000 mennesker av Norges befolkning, antar SSB at gruppen kan vokse til så mange som 1,5 

millioner mennesker i 2060 (3). Dette er mer enn dobbelt så mange som i dag. Årsaker til at 

andelen eldre i befolkningen øker er mangefasettert, men er blant annet på grunn av vesentlige 

endringer i livsstil og «en rask medisinsk og teknologisk utvikling på behandlingssiden» (4). 

 

I tillegg viser studier at flere eldre beholder sine egne tenner lenger, men orale infeksjoner er et 

aktuelt problem og en utfordring for mange eldre (5). Dette kan være knyttet til at eldre som 

har beholdt sine egne tenner inn i alderdommen kan ha  mange fyllinger, kroner, broer, og de 

kan også ha partielle proteser (6). Både restaureringer og proteser kan fungere som 

retensjonssteder for matrester og bakterier, og dette stiller ekstra store krav til god 

munnhygiene. God munnhygiene kan være utfordrende å opprettholde for eldre som blir syke 

og pleietrengende, og egenomsorg som omfatter daglig munnstell kan bli nedprioritert. Dårlig 

oral helse henger sammen med dårlig generell helse, særlig hos eldre, og god munnhygiene og 

kunnskap om oral hygiene og sykdom i munnhulen er et viktig ledd i forebygging av infeksjoner 

både i munn og kropp. God oral helse er også viktig for å fungere i dagliglivet, særlig i 

kommunikasjon med andre. Tygging og inntak av næring kan bli utfordrende dersom 

munnhelsen ikke er god, og både utseende og selvfølelse hos den eldre kan svekkes som følge 

av dette. Dette kan føre til dårligere livskvalitet (7). Fordi flere eldre beholder sine egne tenner 

lenger, kan man basert på dette anta at man fremover kan få en stor gruppe pleietrengende som 

også trenger hjelp med tannhelse og munnhygiene. 

 

I de senere år har antall eldre som bor på institusjon gått ned. Mer enn en tredjedel av personer 

som er 80 år og eldre er brukere av hjemmetjenester, og andel brukere av hjemmetjenesten over 

90 år har økt (8). Ifølge SSB kan man forvente å få en seksdobling av antall eldre over 90 år 

som trenger pleie og omsorg frem til 2050, og når flere eldre bor hjemme blir også behovet for 

hjemmesykepleie større (9). 
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I lov om tannhelsetjenesten § 1-3 heter det at «Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere 

forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til 

(…) grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie» (10). I tillegg 

står det i kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjeneste at kommunen skal utarbeide skriftlige 

nedfelte prosedyrer slik at brukeren får tilfredsstilt grunnleggende behov som blant annet 

nødvendig tannbehandling og ivaretakelse av munnhygiene (11). I lov om kommunale helse- 

og omsorgstjenester står det at kommunen blant annet skal tilby helsetjenester i hjemmet med 

personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring (12). Praktisk bistand innebærer 

hjelp til daglige gjøremål som man av ulike årsaker ikke lenger evner å utføre på egen hånd, 

dette kan være personlig hygiene som munnstell (13). Når sykdom inntreffer og medfører 

funksjonstap, somatisk eller kognitivt, kan det gå utover evnen til å ivareta egen munnhygiene.  

Brukere i hjemmetjenesten som mottar assistanse/tjenester minst én gang i uken i mer enn tre 

uker, regnes som gruppe C2-pasienter, en prioritert gruppe innenfor den offentlige 

tannhelsetjenesten (DOT) og omfattes av tannhelsetjenesteloven. Disse pasientene har rett til 

gratis tannhelsetjenester innenfor DOT. Ifølge tall fra SSB ble kun 23% av gruppe C2-pasienter 

undersøkt/behandlet i 2017. Dette er urovekkende og kan tyde på manglende rutiner knyttet til 

informasjonsdeling om rettigheter innenfor DOT, samt et system som ikke er tilrettelagt for de 

pleietrengende som bor hjemme (14). 

I en pilotstudie gjennomført i Hedmark i 2014 kom det frem at den orale hygienen hos 

brukere av hjemmetjenesten ikke var optimal (15). Studien viste at 42 % av deltakerne hadde 

uakseptabel munnhygiene. I samme studie kom det frem at 44% av pleierne ønsket veiledning 

i munnstell. Pilotstudien i Hedmark samsvarte med en tverrsnittstudie i Oslo gjennomført 

blant 137 pasienter fra 12 bydeler i Oslo som viste at det var risiko for tannsykdom hos 85 % 

av brukerne av hjemmetjenesten. Sistnevnte studie viste at ingen brukere var inspisert i 

munnen av ansatte i hjemmetjenesten (16). Inspisering av munnen er et avgjørende tiltak for å 

tilrettelegge individuelle behov og bidra til å styrke oral helse.  

I en artikkel publisert i Tannlegetidende kom det frem at «det var behov for bedre utdannelse 

av pleiepersonalet samt endrede organisatoriske strategier for å skaffe den nødvendige tid til 

munnpleie» (17). I masteroppgaven «En studie om helsearbeidere sin kunnskap om munnhelse 

i eldreomsorgen og problemer de møter» fra Universitetet i Tromsø, fant de ut at for halvparten 
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av pleierne i studien var munnstell ikke en del av undervisningen på arbeidsplassen. Flere 

pleiere mente de ikke hadde nok kunnskap til å kunne utføre munnstell på en hensiktsmessig 

måte (18).  

I en rapport fra folkehelseinstituttet i 2009 viste resultater av en undersøkelse på eldre 

institusjonsbeboere at hele 45,7 % hadde svært dårlig tannhelse. Undersøkelsen viste videre at 

de som mottok hjemmesykepleie hadde færre tenner enn eldre som ikke benyttet seg av 

hjemmesykepleie (19). Disse prosentandelene kan tyde på at tannhelse nedprioriteres i en 

presset hverdag preget av mange arbeidsoppgaver og begrenset tid. Avhengig av munnforhold 

må man kunne tilpasse metoder for munnstell individuelt. Da er det avgjørende å ha nødvendig 

utstyr og hjelpemidler tilgjengelig, men dette har vist seg å være mangelfullt og dermed enda 

en barriere for god munnhygiene (17). Det finnes altså en rekke barrierer som står i veien for 

optimal oppfølging av den orale helsen til eldre i hjemmetjenesten. Utfordringene er både 

relatert til den syke eldre og den ansatte.  

Aldersrelaterte sykdommer vil kunne ha konsekvenser som for eksempel depresjon og dårlig 

finmotorikk. Disse konsekvensene er barrierer som gjør det vanskelig å utføre et godt nok 

munnstell. I tillegg til aldersrelaterte sykdommer vil det ved aldring, foreligge anatomiske og 

fysiologiske forandringer i munnen. Fysisk vil det dermed være utfordrende å forholde seg til 

en slik munn, spesielt for yngre ansatte med lite erfaring. Det må fra ledelsen sin side derfor 

prioriteres at informasjon om tann- og munnstell inngår i opplæringen av de ansatte.  

Munnen er et privat område. Å tilnærme seg intimsonen vil kunne gi ulike reaksjoner som 

helsepersonell må være forberedt på. God kommunikasjon, tillit, omtanke og respekt, er viktig 

for å skape et tillitsforhold slik at pasienten enklere kan slappe av og få den hjelpen han/hun 

har behov for. De eldres interesse, evne og vilje til å motta hjelp med stell kan være negative 

og i mange tilfeller veldig frustrerende for de ansatte. Årsaker til slike holdninger kan for 

eksempel være psykiske lidelser eller mangel på motivasjon. I en tverrsnittsundersøkelse fra 

Norge ble det belyst at veldig mange brukere motsetter seg hjelp til stell. 97% av pleiere i 

studien opplevde avvisende pasienter som ikke ønsket å motta hjelp, og halvparten av pleierne 

følte at det ikke var avsatt nok tid til å hjelpe den pleietrengende med munnstell (20). 

https://www.facebook.com/
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Litteraturen tyder på at mangel på utstyr, negative holdninger eller manglende interesse, dårlig 

oral helse og lav kunnskap blant ansatte er et gjennomgående problem og det er viktig å 

problematisere dette for å få en endring på rutinene. Den enkelte beboer har rett til å få hjelp til 

å ivareta sin munnhygiene, og personalet som til daglig tar hånd om pleien og omsorgen for 

brukeren skal sørge for at det daglige munnrenholdet kan gjennomføres (10). I 

helsepersonelloven kapittel 8 §8-1 står det blant annet at kommunen har plikt til opplæring og 

undervisning av helsepersonell. Dette gjelder særlig forebyggende behandling og tilrettelegging 

for mestring av sykdom (21). 

Mangel på informasjon viser seg i mange tilfeller å være en barriere for å bevare en god oral 

helse blant eldre, både når det gjelder informasjon om brukers rett til DOT og 

helsefagarbeideres kunnskap om oral helse. Tannhelsepersonell er avhengig av at pleiere 

melder fra om hvilke eldre som har rett til fri tannbehandling basert på vedtak om 

hjemmetjenester. DOT har ikke innsyn i hvilke brukere som er i gruppe C2 (eldre, langtidssyke 

og uføre i hjemmesykepleie) grunnet regler om taushetsplikt (21). Det finnes altså ingen 

oversikt for DOT over disse brukerne, og de må derfor melde seg selv. Helsepersonell kan 

imidlertid henvende seg til den offentlige tannhelsetjenesten hvis de mener at en bruker trenger 

tilsyn eller behandling. Følgelig er det særdeles viktig med gode fastsatte rutiner og et godt 

samarbeid mellom lege, tannhelsepersonell og sykehjem/hjemmetjenesten. I forbindelse med 

masteroppgaven «Fokus på munnhelse i hjemmetjenesten i Oslo: En spørreundersøkelse på 

bestillingskontorer» fant de at bestillingskontoret gir ressurser til munnstell der dette blir søkt 

om av pleierne. Samtidig er det sjeldent at pleierne ser i munnen på brukerne, da de har 

begrenset med tid og kunnskap. Dette er problematisk og en viktig barriere som hindrer 

bestillingskontoret i å få innsikt i manglende ressurser i hjemmetjenesten eller på sykehjem 

(22). 

Litteraturen tyder på at utfordringene for den pleietrengende eldre når det gjelder oral helse 

først og fremst er relatert til deres sykdommer og allmenntilstand, mens utfordringene for de 

ansatte i hovedsak er knyttet til mangel på praktisk kunnskap og tid. Disse utfordringene, i 

tillegg til mangel på utstyr, kan gjøre det vanskelig å opprettholde god oral hygiene blant eldre. 

Med dette som grunnlag er formålet med denne masteroppgaven å finne metoder for å 

opprettholde god oral hygiene, samt å forebygge sykdom hos den voksende gruppen eldre i 
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hjemmetjenesten. Samtidig er et mål å bryte noen av barrierene som eksisterer. Oppgaven har 

derfor som formål å besvare følgende to forskningsspørsmål: 

 

Forskningsspørsmål 1: Hvilke tiltak for oppfølging ved munnstell og oral helse hos eldre i 

hjemmetjenesten og sykehjem er tidligere undersøkt? 

 

Forskningsspørsmål 2: Hvordan oppleves brukervennligheten til en munnstellboks med 

nødvendig utstyr for tannpleie, blant brukere og pleiere i hjemmetjenesten? 

 

Forskningsspørsmål 1 besvares i del en med en litteraturgjennomgang som presenterer tiltak 

som tidligere er innført for å bedre munnhelse på sykehjem og innenfor hjemmetjenesten. 

Deretter presenteres utformingen av en munnstellboks i del 2, etterfulgt av en pilotstudie i form 

av spørreskjema i del 3.  
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DEL 1 – En litteraturgjennomgang 

 

Metode og analytisk strategi i litteraturgjennomgangen 

Litteraturgjennomgang ble valgt som metode fordi vi ønsket å undersøke eksisterende litteratur 

og tidligere studier knyttet til temaet oral helse i institusjons-/hjemmetjenesten. Denne metoden 

gir tilgang til en stor mengde data, og gjør at vi kan belyse og drøfte hvilke tiltak knyttet til oral 

helse innenfor institusjon/hjemmetjenesten som har blitt undersøkt i tidligere studier. Denne 

teoretiske bakgrunnen har lagt grunnlaget for å utvikle og gjennomføre pilotstudien som 

besvarer forskningsspørsmål 2 i oppgaven.  

 

Innenfor en avgrenset oppgave som vår studie er, var det en utfordring å avgrense søkene slik 

at resultatet av litteratursøkene i størst mulig grad var relevant for vår studie. Dette gjorde vi 

gjennom utvalg av søkeord, og ved å gå gjennom og velge eller velge bort studier, prosjekter 

og programmer som vi fant. 

 

Søk etter litteratur er hovedsakelig gjort i databasen Pubmed. PubMed er en søkemotor som gir 

tilgang til databasen MEDLINE som omhandler tidsskrifter og bøker på nett (23). Søkene er 

gjort med engelske søkeord. Søkeord brukt i PubMed er oral health, home care services og 

dental care for aged. Inklusjonskriteriene var som følger: artiklene skulle være på engelsk, de 

skulle være publisert etter år 2000. I tillegg studiene omhandle aldersgruppen 65+. Med dette 

som kriterier gav søket 14 relevante artikler. Vi ønsket å undersøke om noen av disse var 

clinical trials, noe de ikke var, dermed fjernet vi dette som et inklusjonskriterie. Videre 

ekskludere vi artikler som viste seg å ikke ha noe med tiltak for å forbedre oral helse innenfor 

hjemmetjenesten å gjøre. Basert på dette satt vi igjen med kun tre av de opprinnelig 14 artiklene. 

På grunn av få treff gjorde vi derfor et nytt søk, hvor vi endret det ene søkeordet fra home care 

services til nursing homes. Dette ga oss 63 treff. Etter å ha ekskludert artikler som ikke omfattet 

aktuelle tema, satt vi igjen med fem artikler som vi har valgt å gjennomgå sammen med de tre 

artiklene fra det første søket. For å finne ytterligere litteratur, kombinerte vi søkene våre i 

PubMed med tidsskrifter som Tannlegetidende, relevante fagbøker og artikler anbefalt fra 
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veiledere. Litteraturen som er blitt benyttet i denne oppgaven er derfor både nasjonal og 

internasjonal. Med artikler fra PubMed samt andre kilder satt vi igjen med totalt ti artikler som 

omhandlet tiltak gjort innenfor sykehjem og hjemmetjenesten. 

 

Resultater av litteraturgjennomgangen 

I artikkelen «Munnstell når livet er på hell» publisert i Tidsskriftet Den Norske Legeforening 

ble det beskrevet et samarbeidsprosjekt mellom Fyllingsdalen undervisningssykehjem, 

Tannhelsetjenesten Hordaland og Universitetet i Bergen (UiB). Målet var å undersøke om den 

orale hygienen til beboerne forbedret seg etter innføring av tiltak som bildebaserte 

munnstellkort, utdeling av munnstellartikler, kompetanseheving av pleiepersonalet samt 

innføringen av en egen tannkontakt. Tanken bak bildebaserte munnstellkort var blant annet at 

det skulle være mer nyttig for fremmedspråklige ansatte. I tillegg var de laminert i plast slik at 

det var enkelt å skrive på dem og at de lett kunne sprites av. I løpet av 15 måneder ble det orale 

hygienenivået av beboerne kartlagt samtidig som det ble utlevert spørreskjema til pleierne som 

omhandlet holdninger og rutiner. Resultatene av undersøkelsene viste at iverksettelsen av de 

overnevnte tiltakene ga en bedring av den orale hygienen til 40 av 63 beboere, og personalet 

var positive til innføringen av de nye rutinene (24). 

I studien «Long-term effect of an oral healthcare programme on oral hygiene in a nursing 

home» ble flere lignende tiltak utprøvd for å teste forbedringen av eldres munnhygiene på 

sykehjem. Blant disse var munnstellkort, opplæring for pleieansatte, utdeling av utstyr og 

innføring av nye rutiner tiltak som ble utprøvd. Effekten ble avdekket ved å registrere oral 

hygiene før og etter undersøkelsen som varte i hele seks år. I et langtidsperspektiv viste det seg 

at den orale hygiene hadde bedret seg betydelig (25). 

 

I en masteroppgave fra 2006 ble effekten av individuelle instruksjonskort testet på 104 

pasienter, på to sykehjem i Oslo. Instruksjonskortene var med i en pakke med flere tiltak og 

effekten ble undersøkt ved registrering av belegg- og slimhinneindeks, samt spørreskjema. 

Resultatene viste at det ikke var noen signifikant forskjell i BSI-differansen mellom de som 

brukte kort og de som ikke hadde brukt kort. Generelt var det en forbedring i både tiltaks- og 

kontrollgruppen, men det er usikkert om forbedringen skyldtes kortene alene eller en samlet 

effekt av alle tiltakene (26). 
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«The practical Oral Care video – Evaluation of a dental awareness month initiative» er en 

australsk forskningsartikkel. Forskerne vurderte her nytten og egnetheten av en videofilm med 

et tilhørende hefte produsert for omsorgsboligpersonell under «Australian dental associations 

dental awareness month» i 2002. Videoen var basert på geriatrisk orale helsefremmende 

strategier og på evidensbasert praksis i geriatrisk tannpleie. Vurderingen av dette tiltaket ble 

gjort ved å sende ut spørreskjema i posten til kjøpere av filmen. Spørreundersøkelsen viste at 

det store flertallet av kjøpere var enige i at heftet var praktisk og nyttig, at videoens innhold og 

lengde var bra og at den viste hvordan ansatte kunne identifisere brukere med risiko for dentale 

problemer, bedre møte deres tannpleiebehov og forbedre bevisstheten rundt orale 

helseproblemer (27). 

 

En ikke-randomisert studie fra Belgia undersøkte effekten av å innføre et munnhelseprogram 

for personale på sykehjem Gjennom undersøkelsen skulle pleiepersonalets kunnskaper og 

holdninger før og etter innføring av munnhelseprogrammet testes. I programmet inngikk et 

tannhelseteam som var behjelpelig med informasjon, forebyggende og kurativ behandling og 

anskaffelse av nødvendig utstyr. Deltakerne ble delt i en intervensjonsgruppe og en 

kontrollgruppe. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse for å vurdere resultatene av 

programmet. Studien konkluderte med at et munnhelseprogram ga en signifikant forbedring av 

kunnskap og holdninger til oral helse blant personalet (28). 

 

I en tverrsnittstudie fra Malaysia ble det undersøkt hvilke barrierer tannleger i offentlig sektor 

står overfor når det gjelder å bistå med helsetjenester til pleietrengende eldre i eget hjem, 

eldrehjem eller på sykehjem. Resultatene fra undersøkelsen viste at de største barrierene var 

relatert til pasientenes helse og medisinske bakgrunn, dårlig forhold til tannhelsetjenesten og 

uheldige arbeidsforhold for tannlegen. Som uheldige arbeidsforhold ble det blant annet nevnt 

mangel på utstyr, dårlig belysning og ugunstige ergonomiske arbeidsforhold. I tillegg viste 

resultatene fra undersøkelsen at stor pågang i klinikken ofte hindrer tannlegene i å dra på 

hjemmebesøk/sykehjembesøk. Forslag til tiltak i denne studien var å sikre bedre rutiner for 

undervisning i gerodontologi under tannlegestudiet for å få et økt fokus på dette fagfeltet. 

Videre ble det anbefalt at tannhelsepersonell gir personale og brukere en kort innføring i 

grunnleggende kunnskap om oral helse og hvordan man skal forholde seg til eldre menneskers 
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orale helse. Det ble også beskrevet økt behov for økonomiske bidrag fra staten for å sikre bedre 

arbeidsforhold for tannhelsepersonell (29). 

 

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Finnmark startet i 2012 et prosjekt der de utviklet 

opplæringsverktøy for forebygging og bedring av munn- og tannhelse. Prosjektet bestod av en 

munn- og tannhelsekoffert som inneholdt informasjons- og opplæringshefter, munnstellkort, 

anbefalt utstyr og hjelpemidler, en undervisningsfilm og et opplæringsopplegg på PowerPoint. 

Kofferten med innhold muliggjør formidling av kunnskap og informasjon uten å ha 

spesialutdannet personell fysisk tilstede. Det er imidlertid ikke gjort noen studier som viser om 

prosjektet har vært et nyttig hjelpemiddel for helsetjenesten (30). 

 

Elektrisk tannbørste kan være et fint tiltak å innføre i bo- og omsorgstjenesten da det har vist 

seg som et potensielt nyttig hjelpemiddel, særlig for pasienter med dårlig førlighet. I studien 

«Effect of electric toothbrush on residents' oral hygiene: a randomized clinical trial in nursing 

homes» utført på sykehjemsbeboere i Oslo, med fokus på manuell og elektrisk tannbørstes 

effekt på tannhygiene i sykehjem, fremgår det at pasienter som ble assistert med elektrisk 

tannbørste hadde bedre effekt på dental plakk enn både de som pusset selv med elektrisk eller 

manuell tannbørste og de som fikk hjelp med manuell tannbørste. I tillegg rapporterte 

pleiepersonell at elektrisk tannbørste var tidsbesparende og effektivt (31). 

 

I rapporten «Innovation and translation. Improving oral health for older people in the home care 

setting: an exploratory implemetation study» ble det beskrevet en studie fra 2007, hvor det ble 

utviklet og implementert en modell kalt BOHRCM, Better Oral Health in Home Care, som 

skulle bedre den orale helsen hos personer som bor i omsorgsboliger (32). Med forventninger 

om flere hjemmeboende i fremtiden, inngikk den australske regjeringen i 2012 et samarbeid 

med den offentlige tannhelsetjeneste og hjemmetjenesten. Målet var å tilpasse BOHRCM til 

hjemmetjenesten for å forbedre den orale helsen hos eldre som mottok hjemmetjeneste. 

Modellen innebar en oral helsevurdering som ble gjort av legen som en del av en medisinsk 

vurdering av eldre personer, eller av sykepleier eller pleiekoordinator ved oppstart av 

hjemmebrukerstøtte, og senere på brukerens årlige gjennomgang og etter behov. Dette for å 

sikre god oral helse, riktig behandling og at dental henvisning ble gjort når det var nødvendig. 

Den orale helsevurderingen baserte seg på seks spørsmål om brukernes egne tenner, smerter, 



10 

 

tap av fyllinger, behov for tannbehandling, vegring for å smile/le pga. problemer med tenner, 

munn eller proteser, problem med inntak av mat og avslapping. Basert på utfallet av 

vurderingen og anbefalinger fra BOHIHC utviklet pleiekoordinator en behandlingsplan for oral 

helse i konsultasjon med bruker og eventuelt brukers familie. Personell i hjemmetjenesten 

oppfordret og støttet bruker til å utføre daglig oralt munnstell basert på behandlingsplanen. De 

rapporterte endringer i brukerens orale helse til pleiekoordinator som grunnlag for en eventuell 

revurdering av behandlingsplanen. Før gjennomføring av prosjektet ble det identifisert et høyt 

tannhelsebehov hos de eldre. Etter at omsorgspersoner introduserte skreddersydde 

hjemmetjenestestrategier, rapporterte eldre en signifikant oral helseforbedring. Samtidig 

rapporterte omsorgspersonene bedre forståelse av og kunnskap om viktigheten av oral pleie hos 

eldre mennesker (32). 

 

En forskningsartikkel fra Australia fra 2017 beskrev utviklingen av et program som skulle 

forbedre tilgangen til orale helsetjenester for eldre som bodde i omsorgsboliger. Programmet 

ble integrert i geriatrisk helsevesen. Gjennom programmet ble det utviklet et oppsøkende 

tannhelsetilbud med oral helsevurdering og behandling, henvisning til spesialist, årlig oral 

helseutdanning og trening for ansatte for å forberede individualiserte tannhelseplaner. Orale 

helsedata ble samlet inn av en tannpleier. Ved bruk av et oralt helsevurderingsverktøy kalt Oral 

health assessment tool (OHAT) ble det samlet informasjon om åtte områder eller tilstander: 

lepper, tunge, tannkjøtt og orale vev, karies, proteser, oral renhet og smerteopplevelser, ut fra 

om området/tilstanden var frisk, endret, eller tydelig ikke friskt. Tannpleieren innhentet også 

tilleggsinformasjon om brukernes orale helse i en vurderingsrunde, hvor tannpleieren samtidig 

fjernet tannstein og pusset tennene. Etter en 3-årsperiode viste resultatene at programmet ga 

lovende forbedringer i utfallet på oral helse hos brukere (33).  

 

Et samarbeidsprosjekt mellom Hamar kommune og Tannhelsetjenesten Hedmark presenterte 

en prosjektrapport fra 2018, der målet var å bedre det tverrfaglige samarbeidet mellom 

hjemmebasert omsorg og DOT. Forbedringen skulle skje som følge av kommunal ansettelse av 

tannpleier og opplæring av ansatte. Gjennom prosjektet ble effekten av disse tiltakene 

undersøkt. Den kommunalt ansatte tannpleieren ble integrert i Hamar kommune for å bedre 

rutiner som skulle være med på å sikre den orale helsen til brukere av hjemmebasert omsorg. 

Undersøkelsen viste at opplæringen av de ansatte ga positiv effekt på egenrapportert 

kunnskapsnivå, i tillegg til at pleiepersonalet opplevde brukerne som mer motivert til å 
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opprettholde godt munnstell etter besøk av tannpleier. Til tross for dette ble det ikke avdekket 

noen nevneverdige forskjeller når det gjaldt holdninger til tann- og munnstell blant brukerne. 

En kommunalt ansatt tannpleier bidro til et mye bedre samarbeid mellom hjemmebasert omsorg 

og DOT. Rapporten omhandlet flere forslag til tiltak for å bedre kartlegge oral helse hos 

brukere, øke kunnskap og bevissthet om oral helse blant pleierne. I tillegg ble der foreslått 

forbedring av rutiner når det gjaldt informasjon om rettigheter til tannhelsetjenester blant 

brukere, samt et bedre samarbeid mellom DOT og hjemmebasert omsorg. De skriver at den 

offentlige tannhelsetjenesten bør være mer fysisk tilstede, og de presiserer at en 

tannhelsekontakt bør være tilgjengelig i alle avdelinger i hjemmebasert omsorg.  Det bør også 

opprettes nye tilpassede opplæringsmetoder for pleiepersonalet, i tillegg til at ledelsen og 

fagutviklingssykepleier må se til at nye prosedyrer og verktøy brukes som forutsatt. Som følge 

av prosjektet ble det gjennomført endringer og innført nye rutiner med fokus på oppfølging. De 

nye rutinene går blant annet ut på at det nå dokumenteres hvilke brukere som takker ja/nei til 

tilbud om offentlig tannhelsehjelp. Videre ble det opprettet en tannkontakt per sone som har 

ansvaret for tilbudsskjema fra tannhelsetjenesten samt ansvar for opplæring av nytilsatte (34). 
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Diskusjon 

 
Litteraturen viste at det er blitt gjort forsøk på å forbedre tannhelsen blant både hjemmeboende 

og beboere på sykehjem. Med utgangspunkt i litteraturgjennomgangen vil vi videre diskutere 

tiltak som har bidratt til å forbedre den orale hygienen i hjemmetjenesten.  

 

Som tidligere presentert i bakgrunn for oppgaven, ønsket pleiepersonell mer veiledning når det 

kommer til oral helse hos eldre (15), og litteraturgjennomgangen viste at mangel på kunnskap 

var en barriere (18). Å bryte denne barrieren kan være et positivt tiltak for å bedre den orale 

helsen hos eldre brukere i sykehjem eller i hjemmetjenesten.  

 

Tiltak knyttet til kunnskapsformidling som omhandler rutiner for undervisning (28, 32, 34), 

bruk av instruerende veiledningshefte (17) og undervisningsvideo (27) har vist seg å være nyttig 

og har gitt positiv effekt når det gjelder egenrapportert kunnskapsnivå, holdninger, og forståelse 

rundt viktigheten av oral pleie hos eldre mennesker blant ansatte. Hevet kunnskapsnivå blant 

ansatte kan bidra til å rette fokus og prioritering mot oral helse i hverdagen. Fokus på tannhelse 

er viktig og synes å bedre brukernes BSI (26), og fører til økt bevissthet rundt eldres orale 

helseproblemer blant ansatte (27). Studier viste også at fokus på tverrfaglig samarbeid mellom 

fagfolk med ulik grunnutdanning var viktig, noe både pleietrengende eldre og ansatte satte pris 

på og så nytteverdien av (32-33). 

 

Flere av studiene viste positiv effekt ved bruk av munnstellkort (24-25). Billedlig 

informasjonsformidling har i disse studiene vist seg å være nyttige, samtidig som at fokus på 

tannhelse generelt har gitt positiv effekt og forbedret bevisstheten rundt orale helseproblemer 

(27). 

 

Kunnskap «nærmere brukeren» og en systematisk innsats synes å være viktig og 

gjennomgående i flere studier. Det ble også påpekt at ledelsen hadde en viktig rolle, og at det 

var hensiktsmessig med tiltak som bedret samhandlingen mellom tannhelsetjenesten og 

omsorgstjenesten (33-34). Det ble særlig påpekt at det var viktig med minst én tannhelsekontakt 

per institusjon/avdeling, og at denne tannhelsekontakten var tilgjengelig og kunne være 

behjelpelig med informasjon som et mellomledd mellom den offentlige tannhelsetjenesten og 
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hjemmebasert omsorg (34). Dette kan bidra til at både ansatte og brukere føler seg tryggere og 

ivaretatt når det gjelder spørsmål og veiledning rundt munnhelse. Tannpleier har vært sentral i 

flere studier (33-34), og jevnlig oppfølging, oral helsevurdering og individuelle helseplaner for 

brukere har også blitt løftet frem som hensiktsmessig. Også dette tyder på at samarbeidet 

mellom tannhelsetjenesten og hjemmetjenesten er viktig.  

 

En annen kjent barriere er vanskeligheter i forbindelse med assistanse ved munnstell da eldre 

brukere ofte motsetter seg eller ikke ønsker hjelp (20), samtidig som man ser at munnhygienen 

hos eldre brukere av hjemmetjenesten ikke er optimal (15). Det kan på grunn av dette være 

fordelaktig å rette fokus mot forebyggende arbeid og tilrettelegge for at den enkelte bruker av 

hjemmetjenesten selv skal kunne utføre godt munnstell.  

 

Mangel på utstyr var også en barriere som kom frem i litteraturen (17, 29), og en 

tannhelsekoffert presentert i et prosjekt fra Finnmark (30) bidro med hjelpemidler og 

informasjon rettet både mot ansatte og brukere i hjemmetjenesten. Selv om det ikke er gjort 

studier av effekten av kofferten, kan prosjektet tyde på at hjemmetjenesten ser et behov for 

denne typen hjelpemidler. Årsaker til at det kan ha vært vanskelig å innføre noe slikt i 

hjemmetjenesten, er at det kan oppleves som en økonomisk belastning da det ser ut som det per 

dags dato må betales av bruker selv. Det er viktig at hjemmebasert omsorg får ressurser til å 

skaffe utstyr, da det å heve den orale helsen hos eldre kan være samfunnsøkonomisk på sikt 

fordi forebyggende arbeid reduserer behovet for kostbar behandling. En velrestaurert munn 

med avanserte protetiske behandling, gingivale retraksjoner og samtidig kanskje nedsatt evne 

til egenomsorg krever utstyr tilpasset nettopp dette. Oral hygiene kan sammenlignes med 

sårstell og det må derfor betraktes som nødvendig å gjennomføre daglig, og samtidig ha utstyr 

for å kunne etterleve dette. Det nytter lite å anbefale rutiner for munnstell dersom utstyr som 

kreves for å gjennomføre dette mangler.  

 

Studier med undersøkelser etter innføring av hjelpemidler (24, 31) viste at innføring av 

hjelpemidler kan føre til at pleietrengende eldre får et bedre hygienenivå, samtidig som at 

helsepersonell melder om økt bevissthet rundt oral helse. Økt bevissthet rundt oral helse blant 

pleiepersonell kan tenkes å medføre en prioritering av tannhelse i det daglige stell, og følgelig 

et større fokus på å være behjelpelig med det praktiske i forhold til dette ved behov. I studien 

«Effect of electric toothbrush on residents' oral hygiene: a randomized clinical trial in nursing 



14 

 

homes» kom det frem at en elektrisk tannbørste var både tidsbesparende og effektiv og ga en 

god effekt på dental plakk blant de som fikk assistanse (31). Dette kan være et nyttig verktøy 

for eldre som beholder sine egne tenner. Et tannsett bestående kun av egne tenner, eller som 

inneholder ulike protetiske løsninger som kroner, broer, implantater og partielle- eller 

kombinasjonsproteser vil kunne kreve at den enkelte har riktig utstyr. Å tilpasse utstyr 

individuelt for den enkelte bruker vil være essensielt for at en munnstellboks skal være effektiv.  
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Konklusjon 

 

For å besvare forskningsspørsmål 1, som handlet om hvilke tiltak som tidligere er undersøkt 

for oppfølging av munnstell og oral helse hos eldre i hjemmetjenesten og sykehjem, har vi 

presentert og drøftet en rekke studier som belyser nettopp dette. Felles for alle studiene er at 

tiltakene som er innført har gitt en generell økt bevissthet om orale helseproblemer. Litteraturen 

viser at forebyggende arbeid er viktig for å hindre at eldre opplever plager rundt sin munnhelse 

(29). Med dette som bakgrunn har et ønske i denne studien vært å gjøre kompetanseheving blant 

både bruker og ansatte på en enkel og økonomisk måte. Litteraturen tyder på at det å ha 

tilstrekkelig utstyr tilgjengelig for både brukere og ansatte er hensiktsmessig, og dette er noe 

som er vektlagt i denne studien. Ønsket har vært å lage et enkelt gjennomførbart prosjekt som 

ikke krever for store ressurser, men som likevel potensielt kan gi stor effekt. Basert på dette 

besluttet vi i denne studien å lage en munnstellboks som er beregnet både bruker og pleier. Ved 

å gjøre dette legger man til rette for at den eldre bruker kan utføre godt munnstell selv, samtidig 

som at boksen enkelt kan tas i bruk av pleier, og potensielt også heve pleieres kompetansenivå 

knyttet til utførelse av munnstell hos eldre.  

 

I del to av denne oppgaven vil vi presentere videre utforming av munnstellboksen før vi i del 

tre presenterer resultatene fra en pilotstudie gjennomført i hjemmetjenesten.  
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DEL 2 – Utvikling av munnstellboksen 

 

Bakgrunn  

Mangel på kunnskap blant ansatte, mangel på utstyr i forbindelse med munnstell og brukere 

som ikke ønsker hjelp, er utfordringer knyttet til munnstell identifisert i 

litteraturgjennomgangen. Dette er utfordringer som kan løses, og i litteraturgjennomgangen 

gjorde vi også søk etter eksisterende løsninger på utfordringene. Vi fant blant annet en studie 

som omhandlet en tannhelsekoffert som ble utviklet av Utviklingssenter for hjemmetjenester i 

Finnmark (30). Dette kan tenkes å være et nyttig hjelpemiddel for å bedre eldres tannhelse.  

 

Som følge av funnene i litteraturgjennomgangen ble vi inspirert til å forsøke å utvikle et tiltak 

selv. Målet var å finne fram til et enkelt verktøy som kan benyttes både av brukere og ansatte, 

som krever få ressurser, men som samtidig gir veiledning og kompetanseheving og fører til økt 

bevissthet rundt oral helse i hjemmetjenesten. Vi fant at tannhelsekofferten fra Utviklingssenter 

for hjemmetjenester i Finnmark var et egnet utgangspunkt å bygge videre på. Med utgangspunkt 

i denne utformet vi en individualisert og bildebasert munnstellboks med nødvendig utstyr og 

informasjon, som skulle muliggjøre munnstell for den enkelte brukeren i hjemmetjenesten og 

for ansatte som bistår med hjelp. Munnstellboksen ble tilrettelagt for den enkelte bruker, for å 

få best mulig nytteverdi og brukervennlighet. Munnstellboksen skal senke terskelen for å 

ivareta godt munnstell, både ved at bruker selv kan holde munnen ren, men også ved å sikre at 

ansatte har tilstrekkelig kunnskap både om betydningen av godt munnstell og til å kunne bistå 

på en god måte. Munnstellboksen muliggjør kunnskapsformidling og informasjon uten at 

tannhelsepersonell er til stede. Figur 1 viser bilder av ferdig utarbeidet munnstellboks fra 

forskjellige vinkler. 
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Figur 1: Bilder av ferdig utarbeidet munnstellboks 

 

 

 

Design 

Munnstellboksen inneholder grunnleggende utstyr som tannbørste, interdentalbørster og 

tannpasta som er nødvendig for å opprettholde en sunn munn. Tanken var å samle 

munnhygieneproduktene på ett sted slik at tilgangen til utstyr var der til enhver tid.  

Ved munntørrhet fås også salivagel da munntørrhet ofte er et problem blant eldre, som følge av 

aldersrelaterte sykdommer og økt forbruk av medikamenter (35). Alle hjelpemidlene i boksen 

kan kjøpes i dagligvarebutikk eller på apotek. Det var ønskelig å implementere en elektrisk 

tannbørste i munnstellboksen da dette har vist seg å redusere plakkmengde hos eldre (31) som 

ble assistert ved munnstell, men dette var ikke mulig på grunn av mangel på ressurser. 

 

Hensikten med bildeserien på munnstellboksen er at den skal være informativ både for bruker 

og pleier. Bildene er individuelt tilpasset pasientens behov for utstyr (plukket ut fra en serie 

med bilder utformet på forhånd) og plassert på én side av boksen. Tanken bak bildeplasseringen 

er at det skal være mulig å snu boksen uten at bildene er synlige. Bilder kan være en gunstig 

måte å formidle informasjon på, særlig for eldre med nedsatt syn som har vanskeligheter for å 

lese tekst med liten skrift. Munnstellboksen er også anvendelig for pasienter med kognitive 

utfordringer, fordi en slik munnstellboks med bilder stående på baderomsbenken, kan fungere 

som en påminnelse om munnstell. Samtidig kan det være mer anvendelig for fremmedspråklige 

ansatte, ansatte uten utdanning, sommervikarer og andre som bistår i hjelp til brukere. Bildene 

gir instruksjon i hvordan å bruke de ulike munnstellartiklene som tannbørste, interdentalbørste, 

solobørste, tanntråd og børste til rengjøring av proteser.  
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Munnstellboksen er liten (20 cm x 14 cm), slik at den ikke tar for stor plass, og praktisk med 

tanke på påfyll av innhold og rengjøring.  Når man mottar hjemmetjeneste kan det tenkes at 

behovet for hjelp til anskaffelse av utstyr til personlig stell er tilstede.  Et tilbud som dette finnes 

ikke i dag, og brukeren står selv ansvarlig for å kjøpe utstyr for munnstell. Boksen er satt 

sammen av ulike deler, der den ene beholderen virker som et “lager” for interdentalbørster og 

tannkrem. Meningen med den andre beholderen er at tannbørsten/interdentalbørsten kan stå slik 

at vannet renner av. Disse beholderne kan tas av, rengjøres og desinfiseres. Munnstellboksen 

er translusent noe som gjør at en assistent raskt kan ta en titt og se hva som mangler av utstyr 

og når det er behov for påfyll.  

 

På sikt kan dette bli et tilbud fra den offentlige tannhelsetjenesten da gruppe C2 ifølge Lov 

om tannhelsetjenesten har rett til forebyggende behandling som del av gratis tannhelsetjeneste 

(§ 1-2.(Tannhelsetjenestens formål) Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen 

og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den skal spre 

opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å 

fremme tannhelsen) (10). 

 

Munnstellboksen bør evalueres, spesielt med tanke på brukervennligheten. Vi vurderte derfor 

brukervennligheten av munnstellboksen i vår pilotstudie, presentert i DEL 3. 
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DEL 3 – Vurdering av 

brukervennligheten til en 

munnstellboks i hjemmetjenesten 

 

Ifølge forskriften «Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene» under § 3.Oppgaver og 

innhold i tjenestene ble det beskrevet at kommunen skal utarbeide skriftlige nedfelte 

prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt 

grunnleggende behov. Under grunnleggende behov blir det listet opp bl.a. «nødvendig 

tannbehandling og ivaretatt munnhygiene». Siden det er beskrevet i litteraturen at en av 

barrierene er at munnhygieneutstyr til hjelp for å opprettholde god oral hygiene mangler, ville 

vi spørre hvilke tanker pleiere og pleietrengende hadde til en individuelt tilpasset 

munnstellboks. Prosjektet gikk ut på å evaluere brukervennligheten av en munnstellboks med 

munnhygieneutstyr og hjelpemidler.  

Materiale og metode i pilotstudien 

Tidsbruk i forhold til utviklingen av munnstellboksen, gjorde at det ble begrenset tid og 

mulighet til å utføre en omfattende utprøving av munnstellboksen. Det ble derfor bestemt at 

denne delen av prosjektet skulle være en liten pilotstudie som potensielt kan være 

hypotesegenererende for eventuelle videre og mer omfattende studier.  

Samarbeid med en hjemmetjeneste i Oslo 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester ble informert om prosjektet og der ble vi 

satt i forbindelse med en kontaktperson i ledelsen i hjemmetjenesten som stilte seg positiv til 

at prosjektet kunne gjennomføres. Prosjektet ble inkludert i en kvalitetssikringsprosess som 

kan evalueres videre i tjenesten. Prosjektet ble derfor klassifisert som en kvalitetssikring hvor 

formålet var å forbedre kvaliteten på tjenesten ved: 

1) å forbedre brukertjenester lokalt 

2) at prosjektet ble målt mot dagens etablerte standard 

3) at det ikke ville involvere pasienten utover eksisterende rutine 
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I et møte med avdelingsleder og fag- og kvalitetsrådgiver ble det gitt muntlig og skriftlig 

informasjon angående studien. Vi utarbeidet informasjonsskriv, samtykkeskjema og 

spørreskjema til før og etter utlevering av munnstellboks, som ble levert til avdelingsleder. 

Dette skulle videreformidles av avdelingsleder til deltakere og det ble informert om at utvalg 

av pleiere og brukere måtte bli gjort av avdelingsleder. All informasjon om deltakere var derfor 

anonym og samtykkeskjema for deltakere ble lagt i journalen slik at personopplysninger ikke 

ble formidlet ut av tjenesten. Spørreskjema ble distribuert og innhentet av tredjepart, inneholdt 

ingen personidentifiserbare opplysninger og var derfor anonymt. 

Deltakere 

Hjemmetjeneste i Oslo valgte ut 10 brukere som egnet seg og hadde lyst til å være med i 

prosjektet basert på inklusjons- og eksklusjonskriterier. Kriteriene er beskrevet i tabell 1.  

Tabell 1: oversikt over inklusjons- og eksklusjonskriterier 

Inklusjonskriterier Eksklusjonskriterier 

▪ Bruker må være samtykkekompetent 

▪ Norsktalende 

▪ Må ha minimum 6 tenner  

▪ Over 65 år 

▪ Helproteser i begge kjever 

▪ Ikke norsktalende 

▪ Mindre enn 6 tenner 

▪ Under 65 år 

 

Vi anså at det som relevant at deltagerne hadde egne tenner, da flere eldre beholder sine egne 

tenner i dag. Undersøkelsen ville derfor blir mer representativ for fremtidens utvikling.  

 

Av ti brukere som takket ja til å være med i prosjektet, var det kun ni som deltok. Dette på 

grunn av at den ene brukeren ikke var tilstede under utførelsen av prosjektet. På grunn av ulik 

arbeidstid/turnus og ulike stillingsprosenter, hvilket medførte til at ulike pleiere var tilstede 

under prosjektperioden, ble det delt ut skjema til alle pleiere som var på jobb og som ønsket å 

delta i perioden prosjektet ble utført. Totalt 14 pleiere svarte på spørreskjema og deltok i 

prosjektet før utlevering av munnstellboksene, og fem svarte på spørreskjema etter at perioden 

med munnstellboksen var over. 
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Spørreskjema 

Vi valgte å benytte oss av spørreskjema da vi ønsket å samle inn svar fra en gruppe på en rask 

og effektiv måte. Både brukere og pleiere fikk utdelt spørreskjema med veldefinerte 

flervalgssvar. Tanken var at det skulle bli enklere for pleier og bruker å velge et svaralternativ 

samtidig som tilbakemeldingene enkelt kunne sammenliknes. 

 

Respondentene var en gruppe deltakere som var tilgjengelig på ulike tidspunkt, og ved bruk av 

spørreskjema kunne respondenter enkelt nås på et passende tidspunkt for den enkelte. 

Respondentene forble anonyme for oss ved at personalet sørget for utlevering og innsamling av 

skjemaer. Spørsmål om kunnskap og holdninger ble brukt i undersøkelsen, og utarbeidet i 

samråd med veiledere. 

 

Et spørreskjema ble delt ut i forkant av utlevering av munnstellboksen. Her ble spørsmål knyttet 

til rutiner innenfor journalføring og oppfølging ved munnstell, kunnskap rundt oral helse, og 

brukernes egen oppfatning av sin orale helse og behov for hjelp og utstyr i hverdagen stilt. 

Formålet med dette var å undersøke behovet for, og om en eventuell munnstellboks kunne bidra 

til å forbedre munnhelse hos eldre, og være et hjelpemiddel for både brukere og pleiere innenfor 

hjemmetjenesten.  

 

Etter utprøving av munnstellboksen ble det delt ut et spørreskjema med spørsmål som handlet 

om nytten av en munnstellboks og eventuelle begrensninger ved den. På denne måten kunne vi 

sammenligne svarene fra spørreskjemaene for å vurdere nytten av boksen, samt få brukere og 

pleiernes tanker om en eventuell munnstellboks uten utlevering av personopplysninger. 

  

Spørreskjemaene ble alfabetisert fra A-J av studentene og lagt i en konvolutt som ble levert til 

teamleder. Teamleder hadde ansvaret for å sette opp deltakere på en liste fra A-J og dele ut 

riktig skjema til bruker med samsvarende bokstav som på listen, samt å samle inn skjemaene. 

Spørreskjemaene ble delt ut før og etter utprøving av munnstellboksen.  

 

Munnstellboksen ble utarbeidet etter at litteraturgjennomgangen var gjennomført. Det 

teoretiske fundamentet fra gjennomgangen lå til grunn for utviklingen av boksen. Boksen 
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inneholdt nødvendige hjelpemidler (tannbørste, interdentalbørste, fluortannpasta og en 

salivagel) som kunne distribueres til den enkelte bruker, og en individuelt tilpasset informativ 

bildeserie.  I tillegg var boksen utarbeidet på en praktisk måte med de ulike delene som lett 

kunne tas av og desinfiseres. Selve boksen ble kjøpt på butikken Clas Ohlson og bildeserien 

som gav instruksjon av innholdet i boksen ble tatt på avdeling for gerodontologi ved Det 

Odontologiske fakultet. Samme avdeling bisto med utstyr i boksen. Munnstellboksen ble levert 

ut til brukere og utprøvd i en periode på 14 dager. 

 

Resultater fra pilotstudien 

Undersøkelser i forkant av utdeling av munnstellboks 

Resultater fra spørreundersøkelse blant pleierne (n=14) 

Spørreundersøkelsen som ble utlevert til pleierne i forkant av utlevering av munnstellboksen, 

viste at de ansatte som ønsket å delta i prosjektet hadde i gjennomsnitt åtte år med erfaring fra 

hjemmetjenesten eller sykehjem. Alle deltakerne mente å ha fått informasjon om viktigheten 

av munnstell under utdanning eller opplæring, og 13/14 var enige om at munnhygiene påvirker 

livskvaliteten hos eldre. De fleste ansatte som deltok var hjelpepleiere, men også sykepleiere, 

ufaglærte, helsefagarbeidere og medisinstudenter var representert.  

 

Når det gjelder munnstell og tidsbruk viste studien at kun 5/14 av deltakerne mente at de i stor 

grad hadde tilstrekkelig med tid til å hjelpe en bruker med munnstell og hele 13/14 mente at 

brukerne var mottakelige for hjelp i moderat til stor grad. Tre av respondentene syntes det var 

tilstrekkelig å bruke mindre enn ett minutt på å assistere eller utføre munnstell. Alle disse var 

enten sykepleiere eller sykepleierstudenter. En av respondentene som mente at det var nok å 

bruke mindre enn ett minutt på munnstell, svarte også at det i liten grad var nok tid til å hjelpe 

brukerne med munnstell. Resten mente at det i stor grad var nok tid til å hjelpe brukerne med 

munnstell.  
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Ifølge spørreundersøkelsen blant brukere har ingen av respondentene i undersøkelsen verken 

sett i munnen til brukerne eller spurt om deres tenner/protese. Likevel var det 11/14 av pleierne 

som opplyste at de hadde oversikt over hvem som har egne tenner og ikke. 6/14 av pleierne 

svarte at de savner utstyr i forbindelse med munnstell. Tannbørste, tanntråd og fluorskyll var 

utstyr som ble spesifisert.  På spørsmål og munnstell blir journalført ble det gitt uttrykk for 

mangelfulle rutiner da cirka 1/3 mente at rutinene ikke journalføres.  

 

Resultater fra spørreundersøkelse blant brukerne (n=9) 

Det ble også gjort undersøkelser blant brukere i forkant av utdeling av munnstellboksen. 

Gjennomsnittsalderen til brukerne som valgte å delta i undersøkelsen var 76 år. 8/9 av brukerne 

som deltok i spørreundersøkelsen svarte at munnhygienen i stor grad påvirker livskvaliteten. 

De fleste syntes at de selv klarte å utføre munnstell godt nok i stor grad, og hevdet de ikke 

trengte hjelp til dette. De få som mente at de klarte å utføre munnstell i moderat grad ønsket å 

få hjelp av pleier. 

 

Videre viste resultater fra spørreundersøkelsen at ingen i hjemmetjenesten hadde sett i 

munnhulen til brukerne som deltok i undersøkelsen. I tillegg var det ingen som hadde fått 

spørsmål om sine tenner/protese, og ingen fikk tilbud om hjelp til å utføre munnstell. På 

spørsmål om brukeren regelmessig gikk til tannlegen, var det hele 7/9 respondenter som svarte 

ja. Det var imidlertid 1/3 av brukerne som hevdet at de aldri hadde fått informasjon om deres 

rettigheter i DOT. 

Undersøkelsen i etterkant av utdeling av munnstellboks 

Resultater fra spørresundersøkelse blant brukerne (n=9)  

Alle brukerne som deltok i pilotstudien syntes at munnstellboksen var et nyttig hjelpemiddel, 

men de fleste oppga at bildene på munnstellboksen ikke var nyttige.  

Etter utprøving av munnstellboksen syntes seks av alle brukerne som deltok i undersøkelsen at 

det var uproblematisk å bruke munnstellboksen med tilhørende hjelpemidler. Når det gjelder 

utstyr relatert til munnstellboksen var de fleste fornøyde. Av de få som savnet utstyr, ble det 
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nevnt tanntråd, tannpirker og munnskyllevann. Én opplyste at han/hun ønsket hjelp av pleier til 

å ta i bruk boksen, og alle opplyste at de ikke hadde fått tilbud om hjelp fra pleier. 

Diskusjon 

Vi opplevde at ledelsen til samarbeidende hjemmetjeneste uttrykte stor interesse i prosjektet 

vårt, særlig da de påpekte at det var synd at det ikke var et større fokus på tann- og munnhelsen 

i hjemmetjenesten. I tillegg var både pleiere og brukere av hjemmetjenesten enige om at 

munnhygienen påvirker livskvaliteten. 

 

Det vi syntes var overraskende var at avdelingsleder kunne fortelle at de ansatte rutinemessig 

ikke hjalp til med munnstell, og at det ikke var satt av tid til dette. En svakhet med prosjektet 

var at det ikke var satt av tid i til utlevering av munnstellboksene. I utgangspunktet var det for 

vår del ønskelig å møte en og en bruker sammen med pleierne. På denne måten ville vi kunne 

presentere munnstellboksen til både bruker og pleier samtidig. Da vi senere fikk beskjed om at 

pleierne ikke hadde tid og mulighet til å følge oss til hver bruker, så vi oss nødt til å utlevere 

munnstellboksene uten pleier tilstede. For å få pleierne til å ta en større del i prosjektet kunne 

boksen for eksempel ha inkludert en opplærende video, slik som presentert i studien fra 2005 

(27) der pleierne opplyste at en slik veiledende video var praktisk og nyttig. Ved utvidelse av 

munnstellboksen kunne man også vurdert å inkludere et veiledningshefte med mål om å gi 

instruksjon og informasjon angående oral helse hos eldre til pleiere på en enkel og effektiv 

måte, på et tidspunkt som passer den enkelte pleier.  

 

I undersøkelsen ble det delt ut spørreskjema til de ansatte etter at perioden med munnstellboks 

var over. Problemet var at det ikke var faste pleiere som hadde ansvaret for den enkelte bruker. 

Det var dermed ikke mulig å sammenlikne svarene som ble besvart i spørreskjemaene. Vi valgte 

å ikke ekskludere svarene på spørreskjemaene etter perioden med munnstellboksen fra pleiere, 

da vi anså mange av svarene som interessante og nyttige til fremtidige studier. I spørreskjema 

utdelt i forkant av pilotstudien ble det nevnt av pleiere at tannbørste, tanntråd og tannpasta var 

utstyr som var mangelfullt, og at utstyr måtte kjøpes av bruker selv. Med tilgjengelig utstyr 

brytes således enda en barriere. Spørreskjema har dermed blitt brukt som et verktøy for å 

individualisere innholdet i boksen. På grunn av det faktum at det til enhver tid var ulike pleiere 

som var innom den enkelte bruker, forstod vi det som særdeles viktig at det fulgte med 
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informasjon i form av en bildeserie slik at alle pleierne fikk en rask innføring i hvordan å bruke 

hjelpemidlene i boksen.  

 

Resultater fra en doktorgradsavhandling viser at brukere av hjemmetjenesten møter mange 

forskjellige pleiere når de mottar hjemmehjelp. I løpet av en periode på én måned var 

gjennomsnittet pleiere som var innom en bruker 17 stykker, og brukerne møtte derfor sjeldent 

samme pleier. Hver bruker møtte i gjennomsnitt samme pleier tre ganger i måneden. Det var 

ulike pleiere til ulik tid og derfor dårlig kontinuitet. Det positive er at det finnes potensiale for 

forbedring som kan føre til en økt tilfredsstillhet blant brukerne (36). Å forbedre kontinuiteten 

slik at samme pleier oftere assisterer den samme brukeren, kan resultere i en økt 

trygghetsfølelse for brukerne. 

 

Ved utlevering av boksen tok vi en rask inspeksjon av munnhulen til den enkelte bruker for å 

tilpasse interdentalbørstene individuelt. Dette er noe de ansatte fint kan gjøre som en rutine, 

da det verken krever ekstra ressurser eller er tidskrevende. Brukerne som deltok i pilotstudien 

opplevde at ingen pleiere hadde sett i munnen deres eller stilt spørsmål vedrørende deres 

orale helse. Ut ifra det vi observerte hadde ca. 80 % av deltakerne store mengder med dentalt 

plakk. Det var tydelig at daglig munnstell ikke ble utført godt nok, og at det var et stort behov 

for oppfølging og pleie av munnhulen. Etter 14 dager med utprøving av munnstellboksen, var 

det tre brukere som syntes det var vanskelig å bruke boksen. Grunnen til dette kan, som også 

noen av respondentene påpekte, skyldes et ønske om å få hjelp til å utføre munnstell av pleier. 

En slik munnstellboks kan for noen oppfattes som fremmed, noe som kan føre til at man blir 

usikker og syns det blir vanskelig å bruke den, til tross for vår gjennomgang før utlevering. 

For å gjøre boksen enklere å ta i bruk kunne vi ha innført en elektrisk tannbørste i stedet for 

manuell. En elektrisk tannbørste krever ikke like store motoriske ferdigheter og kan for 

mange oppfattes som mer brukervennlig enn en manuell tannbørste.  

 

Brukerne var generelt fornøyde med hjelpemidlene i boksen, men noen få etterlyste utstyr 

som tanntråd, tannpirker og munnskyllevann. Dette kan være munnpleieartikler folk er vant 

med og dermed foretrekker fremfor for eksempel interdentalbørster som kanskje er ukjent for 

mange eldre. Hensikten med å inkludere interdentalbørste fremfor tannpirker var først og 

fremst på grunn av fysiologiske (og patologiske) forandringer som fremkommer hos eldre. 



26 

 

Interdentalbørster vil være mer hensiktsmessig ved større mellomrom mellom tennene som 

følger av fysiologisk benresorpsjon (og periodontitt). En tannpirker kan være fin å bruke etter 

måltider for å få bort matrester, men er ikke ideell for eliminering av plakk interproksimalt.  

De fleste brukerne svarte at bildene på munnstellboksen ikke var nyttige. Én av årsakene til 

dette kan være at det som ble fremvist på bildene er en selvfølge for mange brukere. 

Informasjon for bruker og pleier kan presenteres på andre måter som for eksempel 

munnstellkort. I en masteroppgave fra 2006 var det flere pleiere som mente det var hjelpsomt 

med munnstellkort hengende på baderomsveggen i tillegg til at det fikk dem til å huske 

tannstell (26). Det kan se ut til at pleiere i større grad ser nyttigheten av billedlig informasjon 

enn det brukere gjør. Så lenge slik informasjon oppleves som et nyttig tiltak for noen, er det 

verdt å ha det med. 

 

De fleste pleierne mente det hadde vært nyttig med en munnstellboks i hjemmetjenesten. 

Dette tyder på at munnstellboksen kan være med på å synliggjøre viktigheten av munnstell, 

slik at ledelsen for eksempel innser nødvendigheten av å iverksette tiltak som å forlenge 

tidsbruk per bruker. Ved å sette av mer tid per bruker får de ansatte en større anledning til å 

bistå med hjelp til munnstell. 

 

Noen av respondentene i spørreundersøkelsen mente at det var tilstrekkelig å bruke mindre 

enn ett minutt på å assistere eller utføre munnstell. Dette kan tyde på at munnhelse ikke har 

vært prioritert under utdannelsen eller opplæring. En britisk litteraturstudie har vist at de fleste 

anbefalte at tannpuss bør vare i to minutter (37). 

 

Ca. 80 % av de ansatte mente de hadde oversikt over hvem som hadde egne tenner eller 

protese. Vi oppdaget at dette ikke stemte overens med det brukerne hadde opplevd, da ingen 

av brukerne oppga at noen verken hadde sett eller spurt om deres tannstatus. Når det i tillegg 

fremkommer motstridende svar i spørreskjema angående journalføring av munnstell, er det 

tydelig at det er mangel på rutiner og et stort hull i systemet. Dette er overraskende og en kan 

stille spørsmål rundt hvordan bestillingskontoret får informasjon om behovet til mer bistand 

for utførelse av munnstell, når selv pleierne ikke har oversikt. For å få et større fokus på 

tenner og munnhelse, er det avgjørende at ledelsen gjør om på rutinene. Særlig også da flere 

brukere hevdet at de aldri hadde fått informasjon om deres rettigheter i DOT. Det bør finnes 
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rutiner for utlevering av informasjonsskriv om tilbud til tannhelsetjenester for aktuelle 

brukere av hjemmetjenesten. 

 

Våre resultater kan ikke generaliseres, da dette kun var et pilotprosjekt med få deltakere. 

Drøfting av resultatene må derfor ses i forhold til antall respondenter. Vi opplevde også flere 

begrensninger knyttet til oppgaven. For det første var det få deltakere, og 80 % av disse 

ønsket ikke hjelp til å utføre munnstell. Mest sannsynlig ville utfallet på studien blitt 

annerledes med en større og mer pleietrengende brukergruppe som kunne nyttiggjøre seg av 

hjelpemidlene i munnstellboksen. Dette tolker vi som at gruppen ikke var representativ. Når 

vi i etterkant ser tilbake på inklusjonskriteriene, kunne disse vært formulert annerledes. For å 

få en mer representativ gruppe til studien kunne vi for eksempel hatt en høyere minstealder, 

og presisert at brukerne måtte være pleietrengende med behov for hjelp til personlig stell, ikke 

bare til medisinering og måltid. Til slutt vil vi påpeke at man ikke kan utelukke feilkilder og 

at responsen fra respondentene kan variere med flere faktorer. For eksempel kan faktorer som 

dagsform, allmenntilstand og mental helse påvirke hvordan man besvarer ulike spørsmål. 

Selv om datamaterialet fra litteraturgjennomgangen er lite vil det kunne gi en indikasjon på om 

munnstellboksen kan være et alternativ til dagens praksis og også gi oss mulighet til å få 

foreløpige svar på forskningsspørsmålet.  Samtidig er det viktig å kunne undersøke om det kan 

være hensiktsmessig å utprøve forskningsspørsmålet i en større studie med flere deltakere på et 

senere tidspunkt.  
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Konklusjon 

Resultater fra vår pilotstudie viste stor variasjon og var ikke entydige. For å besvare 

forskningsspørsmål 2: Hvordan oppleves brukervennligheten til en munnstellboks med 

nødvendig utstyr for tannpleie, blant brukere og pleiere i hjemmetjenesten? Det tyder på 

manglende rutiner for tann- og munnpleie i hjemmetjenesten, til tross for at lovreguleringer 

presiserer hva pasienter og brukere har krav på. Det bør utarbeides tydeligere nasjonale 

faglige retningslinjer når det gjelder munnstell i helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelsen 

viste at det er økt behov for hjelpemidler og bredere kunnskap blant ansatte. Samtidig 

opplevde vi engasjerte ledere med ønske om et større fokus på tann- og munnhelsen i 

hjemmetjenesten.  

Hensikten med pilotprosjektet var å besvare forskningsspørsmål 2: Hvordan oppleves 

brukervennligheten til en munnstellboks med nødvendig utstyr for tannpleie, blant brukere og 

pleiere i hjemmetjenesten? De fleste av deltakerne i pilotprosjektet var positive til innførelse 

av en munnstellboks, og mente at det var et godt tiltak. Da utvalgte brukere ikke var 

representative for undersøkelsen bør det gjøres videre studier på dette.  
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Avsluttende kommentarer og veien videre 

Det finnes få studier som viser effekten av tiltak. Tiltakene som har blitt undersøkt har vist at 

økt kunnskap og bevissthet rundt oral helse blant ansatte i bo- og omsorgstjenester, samt 

tilrettelegging av hjelpemidler for god oral helse til brukere av sykehjem og hjemmetjenester, 

har vært nyttig. Litteraturgjennomgangen inspirerte oss til å utvikle en munnstellboks for å 

bryte barrieren om mangel på orale hjelpemidler i hjemmetjenesten. En brukergruppe 

evaluerte munnstellboksen og anså den som å være et godt tiltak. Både pleiere og brukere av 

hjemmetjenesten var enige om at munnhygienen påvirker livskvaliteten.  

En munnstellboks er en fin måte å samle produkter på og gjør at man har alt tilgjengelig på ett 

sted. Likevel kan den individualiseres mer og utvikles videre. Det er flere tiltak man kan vurdere 

å inkludere i munnstellboksen, som for eksempel elektrisk tannbørste og et veiledningshefte for 

ansatte og brukere av hjemmetjenesten. Videre kan munnstellboksen prøves ut hos flere andre 

relevante grupper som for eksempel sykehjemsbeboere. I tillegg til brukervennligheten, bør 

man undersøke om implementering av en munnstellboks har en positiv effekt på den orale 

hygienen. 
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