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Abstract 
 
Syfte: Beskriva munhälsan hos äldre personer inom korttidsvård och undersöka 
samstämmighet mellan äldres självskattade munhälsa och professionell bedömning. 
Material och metod: En deskriptiv tvärsnittsstudie med äldre personer från olika 
korttidsboenden. Munhälsan bedömdes genom klinisk undersökning av tandhygienist med 
Revised Oral Assessment Guide (ROAG). För att jämföra de äldres självskattade munhälsa 
med den professionella bedömningen användes en global fråga om självupplevd munhälsa. 
Bedömning av personernas behov av hjälp med aktiviteter i det dagliga livet gjordes med 
Katz ADL-index. 
Statistiska analyser: För att analysera överenstämmelse mellan de äldres självskattade 
munhälsa och de professionella bedömningarna användes procent och Cohen´s kappa. 
Multipla logistiska regressioner användes för att undersöka vilka faktorer som kunde ha 
betydelse för munhälsoproblem och de äldres självskattade munhälsa. 
Resultat: Totalt medverkade 391 äldre personer med medelåldern 83år. Nästan 50 % hade 20 
tänder eller fler. Det vanligaste munhälsoproblemet var beläggningar och matrester på tänder 
och proteser. Jämförelsen mellan den professionella bedömningen och de äldres självskattade 
munhälsa visade låg överensstämmelse. Hälften av alla behövde hjälp med fyra till sex 
aktiviteter i dagliga livet. Flertalet av de äldre skötte sin munvård själv. 
Slutsats: Det finns skillnader i bedömning av munhälsa gjord av tandhygienist och de äldres 
självskattade munhälsa. Mer än hälften av de äldre bedömdes ha dålig munhälsa och endast en 
femtedel fick hjälp med munvård. Äldre personer med hjälpbehov behöver ofta hjälp med 
munvård för att behålla en god munhälsa. 
 
Studien har genomförts med stöd ifrån Örebro län; Uppsala Örebros regionala forskningsråd; 
Vetenskapsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte); Kamprads familjefond för 
entreprenörskap, forskning och välgörenhet. Denna studie uppnåddes inom ramen för 
”Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa” (SWEAH), finansierad av Vetenskapsrådet. 


