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Útdráttur  

Verkefnið fjallar um munnheilsu aldraðra og hversu brýnt er að heilbrigðisstarfsmenn 

geri sér grein fyrir mikilvægi þess að halda henni í lagi. Leitast er að því fá svar við tveim 

spurningum. Hvað felur munnheilsa í sér? Og hvernig líta hjúkrunarfræðingar á þessa hlið 

heilbrigðis og vellíðunar hjá þessum aldurshóp? 

Verkefnið skiptis í inngang, heimildagreiningu og fjóra megin kafla. Í fyrsta kaflanum 

er fjallað um uppbyggingu munnhols, lífeðlisfræðilegar breytingar sem verða á því með 

hækkandi aldri og afleiðingar slæmrar munnheilsu á fólk. Í öðrum kafla er síðan rætt um 

forvarnir, hvað hægt er að gera til að koma í veg fyrir slæmrar munnheilsu, greint frá 

mælitækum sem þróuð hafa verið í því skyni og sagt frá hvaða áhöld er gott að hafa við 

höndina. Þá er í þriðja kafla greint frá áhættuþáttum fyrir slæmri munnheilsu, hvernig 

sjúkdómar og lyf hafa þar áhrif og hvernig einkenni koma fram í munnholi við slíkar 

aðstæður. Að lokum er í fjórða kafla fjallað um viðhorf og þekkingu heilbrigðisstétta til 

munnheilsu og hvernig megi tryggja að munnhirðu sé framfylgt. Endapunktur við verkefnið 

er settur með umræðum og lokaorðum.  

Munnheilsa hefur mikil áhrif á lífsgæði einstaklinga og er mikilvægt að auka 

þekkingu og vekja athygli á henni á meðal heilbrigðisstarfsfólks.  

  

 

 

Lykilorð: munnheilsa, aldraðir, áhættuþættir, forvarnir, munnhreinsun á hjúkrunarheimilum  
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Abstract  

This project focuses on oral health in the elderly and the importance of healthcare workers 

understanding the value of maintaining it. The project seeks to answer two questions: What 

does oral health imply? How do nurses look at this part of health and wellness in this age 

group? 

 The project is divided into an introduction, a literature analysis and four main 

sections. The first chapter is about the structure of the oral cavity, physiological changes that 

occur in ageing and the consequences of poor oral health. The second chapter discusses 

preventive health, what can be done to prevent poor oral health, what measuring instruments 

are available to assess oral health and which tools are good to use for the hygiene. The third 

chapter focuses on risk factors of poor oral health, how diseases and drugs affect oral health 

and the symptoms present in the oral cavity in such situations. Finally, the fourth section 

deals with the attitudes and the knowledge of healthcare professionals and how to ensure that 

oral hygiene will and can be done. The project ends with discussions and a conclusion.  

 Oral health has a major impact on quality of life of individuals, and it is important to 

increase knowledge and raise awareness of it among healthcare professionals.  

 

 

 

 

Keywords: oral health, the elderly, risks, preventive measures, oral hygiene, nursing homes 
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Inngangur  

Lokaverkefni þessu er ætlað að gera grein fyrir munnheilsu aldraðra. Margir tengja 

munnheilsu eingöngu við tennur en það er svo margt annað en tennur er varða munnheilsu 

eins og tunga, slímhúð og annað sem farið verður nánar í. Margir hafa orðið hissa á þessu vali 

mínu sem lokaverkefni því fólk á erfitt með að skilja hvað munnheilsa komi 

hjúkrunarfræðingum við. Ég hef þá svarað því að munnheilsa sé heilbrigðismál sem komi 

öllum við og afleiðingar slæmrar munnheilsu geti verið mjög afdrifaríkar. 

Ég leitast við að svara tveim spurningum í þessu verkefni þær hljóða svo: Hvað felur 

munnheilsa í sér? Og hvernig líta hjúkrunarfræðingar á þessa hlið heilbrigðis og vellíðunar 

hjá þessum aldurshóp? 

Það að vera heilbrigður veitir einstaklingum vellíðan og bætt lífsgæði. Eyðingu vefja 

og fötlun í munni er ekki hægt að bæta og getur haft áhrif á vellíðan og lífsgæði einstaklinga 

um alla ævi. Það að þurfa að nota stoðtæki í munni af ýmsu tagi getur skaðað sjálfsmynd 

fólks og allt atgervi. Því er nokkuð ljóst að forvarnir geti leitt af sér meiri lífsgæði og betra 

heilbrigði hjá einstaklingum. Það er siðferðisleg skylda heilbrigðisstétta að upplýsa sjúklinga 

um sjúkdóma í munni og hvernig best sé að forðast þá. Hjá öldruðum einstaklinum er 

munnhirða ekki síður mikilvæg en hjá ungum. Er fólk fer að missa getu sína til að sinna 

athöfnum daglegs lífs minnkar getan til að sinna eigin munnhirðu og meira stólað á aðra til að 

sinna því. Mikilvægt er fyrir þá sem starfa með eldra fólki að kunna til verka og þekkja 

hvernig tannvernd og munnhirða skuli fara fram (W. Peter Holbrook, Helga Ágústsdóttir, 

Hólmfríður Guðmundsdóttir, Inga B. Árnadóttir, Sigurður Rúnar Sæmundsson, Þorsteinn 

Scheving Thorsteinsson, 2005). 
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Munnheilsa hjá öldruðum einkennist oft af því að vera með fáar tennur, tannlaus, með 

tyggingarerfiðleika og að þjást af eymslum eða óþægindum (Kim og Patton, 2010). Þetta 

getur valdið því að einstaklingur eigi erfiðara með að njóta sín félagslega (Kim og Patton, 

2010). Það að vera tannlaus má að hluta til rekja til þess að viðkomandi hafi ekki farið 

reglulega til tannlæknis og að hann hafi ekki fastan tannlækni (Purandare, Woods, Butler, 

Morris, Vernon, McCord o.fl., 2010). Rannsóknir hafa sýnt að tannleysi á meðal aldraðra 

muni minnka með árunum og talið er að forvarnarstarfi síðustu ára megi þakka fyrir það 

(Ahluwalia, Cheng, Josephs, Lalla og Lamster, 2010). Það er mikilvægt að þeir sem hugi að 

öldruðum séu meðvitaðir um þessar forvarnir og hvað sé hægt að gera til að fólk haldi 

tönnum sínum. Oft heyrist sú umræða að þetta verði vandamál í framtíðinni, þ.e. þegar eldra 

fólk verður æ meira með eigin tennur og erfiðara verður að sinna munnhirðu þeirra. 

Auðveldara þykir að hreinsa lausa góma fólks heldur en fastar tennur (Gluhak, Arnetzl, 

Kirmeier, Jakse og Arnetzl, 2010). Þetta er umræða sem þarf að eyða og koma í veg fyrir, því 

að sjálfsögðu viljum við öll vera sem lengst með eigin tennur og því þarf að fræða 

umönnunaraðila um mikilvægi góðrar munnheilsu og hvernig best sé að halda henni við 

þannig að hún sé auðveld fyrir þá sem og fyrir þá sem þiggja aðstoðina.  

Bæði tann- og munnheilsa getur haft víðtæk áhrif á lífsgæði einstaklinga (Gluhak o.fl., 

2010) auk þess sem sýnt hefur verið fram á að marktækur munur sé á tannleysi og dánartíðni 

fólks 80 ára og eldri (Ansai, Takat, Soh, Awano, Yoshida, Sonoki o.fl., 2010). 

Ein mikilvægasta hlið munnheilsu er hreinlæti í munni en rannsóknir hafa sýnt að 

slæm munnhreinsun sé til staðar hjá fólki sem liggur inni á stofnunum og reiðir sig á hjálp frá 

öðrum (Visschere, Baat, Schols, Deschepper, og Vanobbergen, 2011). Bent hefur verið á að 

þekking hjúkrunarfræðinga sé alls ekki nægileg hvað varðar munnheilsu hjá öldruðum, eins 

hefur komið fram að munnheilsa þeirra sem liggja t.d. inni á hjúkrunarheimilum er verri en 
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þeirra sem búa enn heima hjá sér og eru ekki háðir aðstoð frá öðrum (Isaksson, Becktor, 

Brown, Laurizohn og Isaksson, 2008). Því má það teljast mikilvægt að auka þekkingu á 

munnhirðu og vekja meiri athygli á þessum málaflokki.  

Heimildagreining og fjórir megin kaflar fylgja á eftir inngangi. Í fyrsta kaflanum er fjallað 

um uppbyggingu munnhols, lífeðlisfræðilegar breytingar sem verða á því með hækkandi aldri 

og afleiðingar slæmrar munnheilsu á fólk. Í öðrum kafla er síðan rætt um forvarnir, hvað 

hægt er að gera til að koma í veg fyrir slæmrar munnheilsu, greint frá mælitækum sem þróuð 

hafa verið í því skyni og sagt frá hvaða áhöld er gott að hafa við höndina. Þá er í þriðja kafla 

greint frá áhættuþáttum fyrir slæmri munnheilsu, hvernig sjúkdómar og lyf hafa þar áhrif og 

hvernig einkenni koma fram í munnholi við slíkar aðstæður. Að lokum er í fjórða kafla fjallað 

um viðhorf og þekkingu heilbrigðisstétta til munnheilsu og hvernig megi tryggja að 

munnhirðu sé framfylgt. Endapunktur við verkefnið er settur með umræðum og lokaorðum.  
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Grein Höfundar Tilgangur Aðferðir og úrtak Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfundar 

Effects of 12 

months of exercise 

training on salivary  

secretory IgA 

levels in elderly 

subjects.  

2003. Japan. 

Akimoto, T., 

Kumai, Y., 

Akama, T., 

Hayashi, E., 

Murakami, H., 

Soma, R. o.fl.  

Meta áhrif reglulegrar  

hreyfingar á 

framleiðslu á IgA í 

munnvatni hjá eldri 

einstaklingum. 

45 einstaklingar. Meðalaldur 

þeirra var 63,7 ár. Gengust 

þeir undir læknisskoðun um 

að þeir væru nægilega 

heilsuhraustir til að þola 

æfingarnar sem fylgdu 

rannsókninni. Þátttakendur 

stunduðu heilsurækt 

samkvæmt ákveðnu 

prógrammi 2 sinnum í viku í 

12 mánuði, munnvatnssýni 

tekið 3 sinnum á þessu 12 

mánaðar tímabili.  

Niðustöður mælingar á 

IgA í munnvatni sýndu að 

magn þess jókst í 

munnvatni þátttakenda. 

Bæði jókst styrkur þess í 

munnvatni og seytun þess. 

Reglulegar æfingar efla 

ónæmiskerfi í munni hjá 

eldri einstaklingum. 

Oral health 

problems in elderly 

rehabilitation 

patients.  

2004. Svíþjóð.  

 

Andersson, P., 

Hallberg, I. R., 

Lorefält, B., 

Unosson, M. og 

Renvert, S.  

Meta árangur 

mælitækis. Skoða 

tengsl við munnheilsu 

á t.d. sjúkdóma, 

búsetu, aldur, kyn og 

fleira.  

Endurhæfingardeildir á 

sjúkrahúsi í Svíþjóð, við 

innskrift á deild voru 

sjúklingar skoðaðir og mat á 

líkamlegu ástandi þeirra 

skráð. Meðalaldur 

þáttakanda var 81,7 ár. 

 

Sum vandamál í munni 

tengdust ákveðnum 

sjúkdómum þá helst 

lungnasjúkdómum, eins 

tengdist vannæring því að 

vera með vandamál í 

munni. 

Tíðni vandamála í tönnum 

var lítil en það gæti skýrst 

af skorti á reynslu 

starfsfólks að greina þau 

vandamál. Mælitækið 

reyndist vel og mikilvægt 

að nýta það til að meta 

munnheilsu hjá fólki. 

Þjálfun og kennsla á 

notkun þess er mikilvæg.  

Tafla 1 

HhHeim 

Tafla 1. 
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Grein Höfundar Tilgangur Aðferðir og úrtak Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfundar 

Oral health care 

among nursing 

home residents in 

Avon.  

2000. Bretland. 

Frenkel, H., 

Harvey, I. og 

Newcombe, R. 

G. 

 

Skoða munnheilsu hjá 

íbúum 

hjúkrunarheimila í 

Avon í Bretlandi og 

hvað þátttakendur 

gera til að halda henni 

góðri. 

Viðtöl, skoðun og mat á 

munnholi 22 íbúa á 

hjúkrunarheimilum, 

þátttakendur urðu  að hafa 

einhverja tönn í munni 

sínum eða vera með  

gervitannagóm. 

 

Yfir 70% þátttakanda 

hafði ekki farið til 

tannlæknis síðustu 5 ár. 

Þáttakendur fengu ekki að 

aðstoð við hreinsun tanna 

þrátt fyrir að þurfa hana. 

Við skoðun fannst mikið 

af tannsteini og 

munnbólgu og var það 

tengt við skort af 

hreinlæti. 

Starfsfólk var ekki að 

sinna munnheilsu 

heimilisfólks. Það þótti 

rannsakendum ekki nógu 

gott. 

 

Oral health 

protocol for the 

dependent 

institutionalized 

elderly.  

2006. Spánn. 

 

Gil-Montoya, J. 

A., Ferreira de 

Mello, A. L., 

Cardenas, C. B. 

og Lopez, I. G. 

 

Skoða verklagsreglur 

hjá starfsfólki á 

sjúkrahúsi á Spáni á 

munnheilsu sjúklinga  

þar. 

 

Sjúkrahús á Spáni. Tekin 

viðtöl við 114 sjúklinga og 

munnhol skoðað, 

sjúklingarnir voru 65 ára og 

eldri, einnig voru spurningar 

lagðar fyrir starfsfólk um 

vinnu þeirra við munnhirðu. 

Flest starfsfólk hafði sinnt 

munnhirðu 

einhverntímann. Stór hluti 

starfsfólks gerði það 

eingöngu þegar sjúklingur 

kvartaði undan einkennum 

Allt of fátt starfsfólk hafði 

fengið kennslu eða hafði 

þekkingu á munnheilsu 

aldraðra. 

 

Verklagsreglur verða að 

vera skýrar og að gott sé 

að vinna eftir þeim til að 

starfsfólk noti þær frekar. 

Viðhorf starfsfólks til 

munnhirðu er mikilvægt 

og það þarf að laga. Það 

verður að fara að setja 

munnheilsu aldraða á hærri 

pall og kom í veg fyrir 

neikvæðar raddir um 

mikilvægi munnheilsu. 
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Grein Höfundar Tilgangur Aðferðir og úrtak Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfundar 

Oral health and 

oral implant 

status in 

edentulous 

patients with 

implant-

supported dental 

prostheses who 

are receiving 

long-term 

nursing care.  

2009. Svíþjóð.  

Isaksson, R., 

Becktor, J.,  

Brown, A., 

Laurizohn, C.  

og  Isaksson, 

S.  

 

Meta munnheilsu 

hjá fólki sem býr á 

hjúkrunarheimilum 

og er ekki með eigin 

tennur. 

 

Skoðun var gerð á tann- 

og munnheilsu fólksins. 

Skilyrði fyrir þátttöku var 

að einstaklingur mátti ekki 

vera með eigin tennur 

heldur lausan eða fastan 

góm. Tekin voru viðtöl 

við þátttakendur um 

munnhirðu. 

Þeir sem fengu aðstoð 

við munnhreinsun voru 

með verri munnheilsu 

en þeir sem sáu um 

hreinsun sjálfir, Það að 

vera með lausan góm 

auðveldar munnhirðu. 

 

Það að vera með lausan 

góm auðveldar 

munnhirðu það ætti að 

hafa bak við eyrað þegar 

tryggja á góða 

munnhirðu þ.e. að 

viðkomandi fái lausan 

góm.  Þarf að bæta 

eftirlit munnhirðu hjá 

heilbrigðisstarfsfólki. 

Aged care staff 

perspectives on 

oral care for 

residents: Western 

Australia. 

2004. Ástralía. 

 

Paley, G. A.,  

Slack-Smith, L. 

M. og 

O’Grady, M. J.  

 

Skoða sjónarhól 

starfsfólks og 

yfirmanna  á 

hjúkrunarheimilum í 

Ástralíu til 

munnheilsu. 

 

Rannsóknin fór fram á 12 

dvalar- og hjúkrunarheimili í 

Ástralíu. Frá heimilunum 

tóku þátt 14 yfirmenn og 40 

starfsmenn. Tekin voru 

viðtöl við þátttakendur. 

 

Starfsmenn og yfirmenn 

voru með svipaða sýn á 

munnheilsu skjólstæðinga 

sinna. Hinsvegar var ekki 

verið að sinna henni eins 

og starfsmenn hefðu viljað 

sjá. Munnhirða er betri hjá 

þeim skjólstæðingum sem 

voru færir að hugsa um 

sig sjálfir en hjá þeim sem 

reiða sig á hjálp frá 

öðrum. 

Skjólstæðingar sem reiða 

sig á hjálp frá öðrum þurfa 

að fá betri munnhirðu, 

bæta þarf eftirlit með 

munnhirðu. Rannsakendur 

tala um að þetta málefni 

þurfi að rannsaka betur.  
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Grein Höfundar Tilgangur Aðferðir og úrtak Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfundar 

Evaluation of the 

implementation of 

an‘oral hygiene 

protocol’ in 

nursing homes: a 

5-year longitudinal 

study. 

2011. Belgía. 

Visschere, L. 

D., Baat, C. D., 

Schols, J. M. G. 

A., 

Deschepper, E. 

og 

Vanobbergen, 

J. 

 

Meta árangur af 

vinnureglum sem 

gerðar höfðu verið til 

að bæta munnheilsu. 

 

7 hjúkrunarheimili tóku þátt 

eftir að þeim hafi verið 

kynntar nýjar vinureglur, 

önnur 7 voru 

viðmiðunarhópur og héldu 

áfram að sinna munnheilsu 

eins og þau höfðu verið vön. 

Skoðun á munnheilsu með 

hreinlæti til hliðsjónar var 

framkvæmt 2. sinnum á 5 ára 

tímabili.  

Litill munur var á 

tannsýkla á tönnum 

beggja hópa, þó var hægt 

að finna smá mun hjá 

þeim sem voru með góm 

en það var ekki talin 

marktækur munur. Meiri 

tannsýkla var að finna við 

skoðun eftir 5 ár heldur en 

eftir 2. ára tímabil. 

Magn tannsýkla eftir 5 ára 

tímabil var ófullnægjandi. 

Munurinn sem fram kom 

eftir 5 ára og 2. ára er 

tímamunur sem þarf að 

hafa til hliðsjónar við 

skipulagningar fræðslu til 

starfsfólks.  Munnheilsa er 

mikilvægt málefni sem 

þarf að rannsaka betur.  

Oral health care - 

A low priority in 

nursing. 

2000. Svíþjóð. 

Wårdh, I., 

Hallberg, L. R. 

M., Berggren, 

U., Andersson, 

L. og Sörensen, 

S.  

 

Kanna viðhorf 

starfsfólks til 

munnhirðu 

 

Viðtöl voru tekin við 

aðstoðarmenn hjúkrunar sem 

störfuðu í heimahjúkrun og á 

hjúkrunarheimilum, það var 

spurt út í aðstoð þeirra til 

skjólstæðinga sinna við 

munnhirðu. 

 

Fólk taldi þekkingu sína á 

munnhirðu ekki góða,en 

töldu hana ekki vera 

forgangsatriði en það sást 

samt sem áður ekki í 

verkum þeirra, ástæða 

þess að henni var sleppt 

var talið vera tímaleysi 

eða hún gleymdist. 

 

Samkvæmt viðtölum var 

hægt að draga þá ályktun 

að munnhirða var ekki 

forgangsatriði í hjúkrun. 

Mikilvægt að ræða og 

vekja athygli um 

mikilvægi þessa málefnis 

ekki bara hjá starfsfólki 

sem sinnir hjúkrun heldur 

öllu heilbrigðisstarfsfólki. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
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Grein Höfundar Tilgangur Aðferðir og úrtak Niðurstöður Umræða og ályktanir 

höfundar 

Staff attitudes to 

oral health care. 

A comparative 

study of 

registered nurses, 

nursing assistants 

and home care 

aides.  

1997. Svíþjóð. 

Wårdh, I., 

Andersson, L. 

og Sörensen, 

S. 

Athuga viðhorf 

heilbrigðisstarfsfólk 

á munnhirðu og 

hvort að munur sé á 

milli starfsstétta á 

viðhorfum. 

 

Spurningalistar sendir til 

365 starfsmanna á 

langlegudeild og 

gjörgæsludeild á 

sjúkrahúsi í Svíþjóð 70 

hjúkrunarfræðinga 295 

aðstoðarmanna hjúkrunar. 

Starfsfólk mat 

mikilvægi munnheilsu 

misjafnt, 

hjúkrunarfræðingar 

voru með jákvæðari 

viðhorf til munnhirðu 

heldur en aðrar stéttir. 

Minna menntað 

starfsfólk fannst 

munnhirða ógeðfelld 

eða vildi ekki sinna 

henni til að gera ekki 

lítið úr sjúklingi.  

 

Það eru helst 

aðstoðarmenn hjúkrunar 

sem eru að sinna 

munnhirðu. 

Hjúkrunarfræðingar 

meta mikilvægi 

munnheilsu meiri en 

aðstoðarmenn hjúkrunar. 

Mikilvægt að vinna með 

neikvæðni í garð 

munnhirðu svo að hægt 

sé að sinna munnhirðu 

og fræða starfsfólk um 

hana, munnheilsa á að 

vera meira metinn hjá 

hjúkrunarfræðingum og 

öðru starfsfólki. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
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Lífeðlisfræðilegir þættir 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir uppbyggingu munns og munnhols. Einnig er sagt frá því 

hvaða lífeðlisfræðilegu breytingar verða á munnholi með hækkandi aldri. 

Munnhol 

Munnur tilheyrir meltingarkerfi líkamans en þar hefst melting fæðunnar sem borðuð er. 

Munnur er holrúm þakið slímhimnu, þetta holrúm kallast munnhol. Munnhol er gert úr vörum 

sem eru við op munnhols, kinnum sem eru hliðarnar 

eða veggur á holinu úr rákóttum vöðvum og marglaga 

flöguþekju. Efri hluti munnhols er gómur en hann 

skiptist í harðan góm (á mynd 1 er það framgómur og 

uppgómur) sem er fremri hluti gómsins en hann 

aðskilur munn og nefhol, þá tekur við mjúki 

gómurinn (á mynd 1 gómfilla) sem er úr vöðva sem 

er klæddur slímu, botn munnholsins myndar svo 

tunga ásamt öðrum vöðvum. Á enda munnhols tekur 

við kokið sem kallast kokmunnur (oropharynx).  

Varir eru þaktar með húð að utan en slímu að innan þar á milli er 

beinagrindarvöðvi, með sömu uppbyggingu og kinnar. Eitt af hlutverkum kinna 

og vara er að styðja við fæðuna þegar verið er að tyggja hana, auk þess hafa þær hlutverk við 

málmyndun. Svæðið á milli góms, vara og kinna er kallað ytra munnhol (vestibule), innra 

munnhol er svo fyrir aftan tennur. Sá hluti vara sem liggur fyrir utan munnhol er kallað 

rauður jaðar (red margin), hann er með lítið hornhimnulag á sér og er hálfgegnsær því er þetta 

Mynd 1: (Chrystal, 1997) 



10 

 

 

svæði rauðara en önnur svæði þar sem blóð í undirliggjandi æðum sést greinilega. Á þessu 

svæði eru engir svita- eða fitukirtlar, því er mikilvægt að væta þetta svæði reglulega með 

munnvatni til að koma í veg fyrir þurrk. Varahaft tengir varir við tannhold.  

Tunga fyllir nánast upp í munnholið þegar munnur er lokaður. Á tungu eru bragðlaukar 

en auk þess eru á henni munnvatnskirtlar. Þegar verið er að tyggja fæðu sér tungan um að 

hreyfa fæðuna á milli tanna, þessi hreyfing tungunnar verður til þess að framleiðsla 

munnvatns eykst og það blandast við fæðuna. Tungutotur (papillae) gera tunguna hrjúflaga en 

það auðveldar fólki að borða ýmsa fæðuflokka. Það eru 3 gerðir af tungutotum sem eru á 

mismunandi stöðum á tungunni, staðsetning þeirra fer eftir hlutverki þeirra. Þessar totur 

innihalda meðal annars bragðlauka. 

 

Þeir munnvatnskirtlar sem staðsettir eru í munnholi  innan á vörum 

og kinnum eru talsvert minni en þeir kirtlar sem staðsettir eru utan 

munnholsins. Kirtlar utan munnhols (kirtlar 1-3 á mynd 2), losa 

innihald sitt þó inn í sjálft munnholið. Helstu hlutverk munnvatns 

eru að hreinsa munninn og halda sýrustigi þar réttu, leysa upp efni í 

fæðu svo hægt sé að finna bragð af henni og loks mýkja fæðuna. 

Munnvatnið inniheldur efnahvata sem byrja að brjóta niður fæðuna. 

Sum efni í munnvatni auka virkni þeirra efnahvata sem eiga að sjá 

um verndun munnhols. Munnvatn er 97-99.5% vatn en inniheldur auk þess efni eins og sölt, 

meltingarhvata, prótein sem sér um að smyrja munnholið Í munnvatninu er einnig að finna 

Lysosome og IgA sem koma í veg fyrir að bakteríur vaxi í munnholinu, hindra tannskemmdir 

og innihalda efnaskiptaúrgang. Munnvatnið felur í sér ákveðinn varnarþátt sem gerir það að 

verkum að smásár sem myndast í munnholinu gróa hratt aftur. Innri kirtlar sjá um að alltaf sé 

 

Mynd 2: (Wikipedia, 2011) 
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nægilegt munnvatn í munninum þannig að hann þorni ekki, hins vegar taka kirtlar utan 

munnhols við þegar fæða er komin í munninn. Dagsframleiðsla af munnvatni er um 1-1,5 L á 

dag. Framleiðsla á munnvatni hefst að mestu við það að fá fæðu upp í munninn en auk þess 

getur það að finna lykt af mat örvað munnvatnsframleiðsluna. Munnvatnskirtlar losa mun 

þykkara og slímkenndara munnvatn frá sér þegar æðar sem sjá um blóðflæði til 

munnvatnskirtla dragast saman og getur það leitt af sér mikinn munnþurrk. Þegar vökvatap 

hefur orðið í líkamanum þá dregur einnig úr munnvatnsframleiðslu þar sem lítið blóðmagn er 

þá til staðar sem minnkar síun úr háræðum. Ákveðin viðbrögð fara í gang þegar sterkur matur 

er borðaður, sýrustig munns hækkar og erting verður í meltingarkerfinu vegna þess og veldur 

því að munnvatnsframleiðsla eykst til að skola í burtu eða draga úr ertingarvaldi. 

Fullorðinstennur eru oftast 32, fjöldi þeirra fer reyndar eftir því hvort endajaxlar eru til 

staðar eða ekki. Tennur eru flokkaðar eftir lögun þeirra og hlutverki, en það eru framtennur 

sem eru formaðar til að skera, augntennur til að rífa, framjaxl og endajaxl eru svo mótaðir til 

að mylja og kremja. Gómurinn liggur utan um og festir tennurnar, hann er einnig fasttengdur 

kjálkabeinum. Tannslíður er svo í kringum tennur og festir þær í tannholum. Tönn skiptist í 

krónu, háls og rót. Tannkvika er í kjarna tannar en hún sér um næringu tanna og tilfinningu í 

tönnum, næring kemst þangað í gegnum rótargöng en þar fara í gegn æðar og taugar (Marieb, 

1995).  

Breytingar á munnholi við hækkandi aldur 

Byggingarlag flöguþekju í munnholi breytist með aldrinum þ.e. það dregur úr þykkt hennar 

eins breytist bandvefur og festa á honum minnkar. Æðahnútamyndun eykst við hækkandi 

aldur, oft er það vandamál sem ekki er aðkallandi en hins vegar geta litlir æðahnútar í munni 
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valdið því að sprungur sem eru í tannholdinu breytast á þann veg að þær bólgna upp sem 

getur leitt til þess að munnvatnsseytun minnkar (Maas o.fl., 2001). 

Á tungu breytist fjöldi bragðlauka ekki með hækkandi aldri, ekki heldur það að þola 

bragð og geta greint það í sundur. Því eru kvartanir eldra fólks á þessum nótum sennilega 

tengdar öðrum skynjunarþáttum en bragði t.d. gæti lyktar-, hita-, snerti- eða áferðarskyn hafa 

breyst sem veldur því að fólki finnist öðruvísi bragð af matnum. Hins vegar getur notkun 

tóbaks, ávana- og fíkniefna og ýmsir sjúkdómar valdið því að bragðskyn minnkar en það er 

þá ekki tengt öldrun (Maas o.fl., 2001). 

Rannsóknir á munnvatnsframleiðslu hjá öldruðum sýna að hún sé minni hjá konum en 

körlum, því er algengara að konur kvarti um munnþurrk frekar en karlar. Rannsóknir sýna 

fram á mismunandi niðurstöður hvað þetta varðar, sumar segja að seytun munnvatns eigi að 

vera óbreytt á efri árum á meðan aðrar segja að seytun munnvatns sé minni hjá öldruðum. 

Hinsvegar er oftast hægt að tengja minnkun á munnvatnsframleiðslu við langvinna sjúkdóma 

og almennt slæmt heilsufar. Þegar eldra fólk sem er að taka inn ýmis lyf er borið saman við 

þá sem eru ekki að taka inn lyf kemur í ljós meiri möguleiki á að þeir sem eru á lyfjum séu 

með minnkaða munnvatnsframleiðslu (Maas o.fl., 2001) . 

Helsta breytingin á tönnum við öldrun er að þeim fækkar. Ástæða þess að tönnum 

fækkar er að sjúkdómar herja á tannholdið og valda rýrnun á því og á tannbeininu, bein rýrna 

smátt og smátt með aldrinum. Auk þess eru ómeðhöndlaðar tannskemmdir áhrifamikill 

áhættuþáttur fyrir því að missa tennur. Glerungur breytist með aldrinum, hann byrjar að 

brotna niður, dökkna og vill stundum byrja að springa. Vökvamagn í glerungi minnkar með 

aldrinum og má rekja til þess að tennur brotni. Tannbeinið verður einnig brothættara með 

aldrinum og tannkvikuopið rýrnar (Maas o.fl., 2001). Með góðri munnhreinsun er hægt að 
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halda tannholdinu í lagi og koma þannig í veg fyrir ýmis vandamál með hækkandi aldri fólks 

(Maas o.fl., 2001). 

Afleiðingar slæmrar munnheilsu 

Munnheilsa hefur ekki eingöngu staðbundin áhrif á munnhol. Það að vera með slæma 

munnheilsu getur haft áhrif á líkamlega heilsu, sálræna- og félagslega líðan (Frenkel, Harvey 

og Newcombe, 2000). Slæm munnheilsa getur haft áhrif á kyngingu, tal, verki, svefn og 

sýkingu (Grinspun, 2008; Paley, Slack-Smith og O’Grady, 2004). Sýkingar geta komið upp 

meðal annars ef munninnihald berst í lungu (aspiration pneumonia) og einnig ef aðrar 

öndunarfærasýkingar koma til t.d. af völdum örvera í munni (microorganisms) (Andersson, 

Hallberg, Lorefält, Unosson og Renvert, 2004). Sjúkdómar í munni hafa einnig verið tengdir 

við hjartasjúkdóma og heilablóðfall (Andersson o.fl., 2004; Joshipura, 2002). Ástand 

munnhols getur haft áhrif á hvernig fæðu fólk er að borða. Ef tennur eru úr lagi gengnar eða 

önnur óþægindi til staðar í munnholi fær fólk sér frekar mjúka fæðu eða aðra fæðu sem það 

ræður við og getur borðað án óþæginda. Slíkt fæðuval getur haft áhrif á fjölbreytileika í fæðu 

fólks og vill hún því verða einhæf. Þeir fæðuflokkar sem fólk forðast helst þegar svona 

stendur á eru ferskt grænmeti, ávextir og kjöt. Um leið og sleppt er inntöku þessara 

fæðuflokka fara einstaklingar á mis við ýmis nauðsynleg næringarefni og vítamín. Inntaka 

fæðu getur orðið einhæf og gæðaminni sem eykur hættu á næringar- og vítamínskorti (Savoca 

o.fl., 2010).  

Birtingarmynd slæmrar munnheilsu er meðal annars tannholdsbólga (gingivitis), 

munnbólga (stomatitis), tannsýkla eða skán á tönnum (plaque), sár í munni (oral ulceration), 

þurrar/sprungnar varir, þurrkur eða skán á slímhúð og lítið munnvatn (Andersson o.fl., 2004; 

Kayser-Jones, Bird, Paul, Long og Schell, 1995). 

http://gerontologist.oxfordjournals.org/search?author1=Jeanie+Kayser-Jones&sortspec=date&submit=Submit
http://gerontologist.oxfordjournals.org/search?author1=William+F.+Bird&sortspec=date&submit=Submit
http://gerontologist.oxfordjournals.org/search?author1=Steven+M.+Paul&sortspec=date&submit=Submit
http://gerontologist.oxfordjournals.org/search?author1=Lewis+Long&sortspec=date&submit=Submit
http://gerontologist.oxfordjournals.org/search?author1=Ellen+S.+Schell&sortspec=date&submit=Submit
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Hér hefur verið sagt frá lífeðlisfræði munnhols sem mikilvægt er að kunna skil á þegar 

meta á munnheilsu. Gott er að þekkja hugtök og nöfn hluta í munnholi þegar verið er að meta 

munnheilsu. Í flestum rannsóknum sem fjallað verður um hér á eftir var byrjað á því að kenna 

ofangreinda þætti matsaðilum til að þeir væru betur í stakk búnir til að meta ástand munnhols. 

Eins er mikilvægt að þekkja áhættuþættina til að gera sér grein fyrir mikilvægi góðrar 

munnheilsu (Andersson o.fl., 2004; Kayser-Jones o.fl., 1995; Wårdh, Hallberg, Berggren, 

Andersson, og Sörensen, 2003). 

Forvarnir 

Eins og áður hefur komið fram er góð munnheilsa mikilvæg fyrir alla, ekki síður fyrir aldraða 

en aðra aldurshópa. Reglulegt eftirlit er afar mikilvægt til að koma í veg fyrir vandamál í 

munni en með því skapast möguleiki á því að greina vandamál snemma og áður en það 

verður að stærra vandamáli og hægt er að meðhöndla það í tíma (Touhy og Jett 2010). Í 

þessum kafla kemur fram hvað hægt er að gera til að koma í veg fyrir vandamál í munni. Þá 

verður fjallað um mælitæki sem gott er fyrir heilbrigðisstarfólk að kynna sér til að geta fylgst 

með munnheilsu skjólstæðinga sinna en auk þess verður farið út í tækni og áhöld sem gott er 

að kunna skil á og hafa við hendina við munnhirðu. Munnhirða og eftirlit munnhols ætti að 

vera hluti af daglegu starfi í aðhlynningu á öllum stofnunum (Touhy og Jett, 2010) því að 

slæmt ástand munnhols er ákveðinn áhættuþáttur fyrir ýmsa sjúkdóma (Grinspun, 2008). 

Áhöld og tækni 

Leiðbeiningar við munnhirðu eru misjafnar en allar hafa þær sama takmark, það er að tryggja 

góða munnheilsu (Grinspun, 2008). Gott er að byrja munnhirðu um leið og sjúklingur leggst 

http://gerontologist.oxfordjournals.org/search?author1=Jeanie+Kayser-Jones&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
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inn á sjúkrastofnun, hvort sem það er inn á sjúkrahús eða inn á hjúkrunarheimili. Gott er að 

spyrja út í viðhorf sjúklings og venjur hans sem snúa að munnhirðu um leið og saga sjúklings 

er skráð. Þar getur meðal annars komið fram hvort viðkomandi sé með eigin tennur, hvernig 

munnheilsa hafi verið hingað til og hvort hann hafi farið reglulega til tannlæknis (Grinspun, 

2008; Touhy og Jett, 2010). Eftir að hafa skráð sögu einstaklings er oft betra að sjá hvað þarf 

að leggja áherslu á til að viðhalda góðri munnheilsu (Grinspun, 2008).  

Munnhreinsun á að fara fram daglega, en í umfjöllun Touhy og Jett (2010) er talað um 

að þeir sem eru með eigin tennur að hluta eða að fullu, ættu að bursta þær með flúor 

tannkremi, nota tannþráð og munnskol daglega. Gott er að nota mjúkan tannbursta við 

tannburstun á tönnum. Ekki er síður mikilvægt að hreinsa tungu og nota þá burstann við það. 

Hjá þeim sem ekki eru með eigin tennur er mjúkur bursti notaður til að bursta léttilega yfir 

góm og tungu (Kayser-Jones o.fl., 1995). Gott væri ef einstaklingar gætu burstað tennur sínar 

eftir hverja máltíð samkvæmt Touhy og Jett (2010) en það getur meðal annars minnkað 

hættuna á lungnabólgu (aspiration pnemonia). 

Skert líkamleg færni getur haft áhrif á getu aldraðra við munnhirðu (Touhy og Jett, 

2010). Meðal annars getur verið erfitt að nota tannbursta þar sem lögun þeirra getur verið 

óhentug. Skaftið getur  til dæmis verið lítið um sig og erfitt að halda utan um það og eins 

getur verið erfitt að hagræða því í höndunum við tannburstun. Ef þetta vandamál er til staðar 

getur verið betra að nota barnatannbursta þar sem handfangið er styttra og sverara. Eða setja 

eitthvað utan um skaftið á fullorðinstannbursta svo að það verði meira um sig og þá 

auðveldara að halda utan um það og hagræða (Touhy og Jett, 2010). Mælt hefur verið með að 

nota rafmagnstannbursta fyrir þá sem eiga erfitt með að tannbursta sig og einnig fyrir þá sem 

fá hjálp við það. Handfang rafmagnstannbursta er breitt svo að gott er að halda á slíkum. Auk 

http://gerontologist.oxfordjournals.org/search?author1=Jeanie+Kayser-Jones&sortspec=date&submit=Submit
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þess er hreyfing hans talin vera góð og öflug leið til að fjarlægja tannsýkla (Touhy og Jett, 

2010). Við tannburstun er gott að nota tannkrem sem freyðir lítið og tannkrem fyrir 

viðkvæmar tennur. Ekki á að nota flúor tannkrem á einstaklinga sem ekki eru með eigin 

tennur (Touhy og Jett, 2010). Við tannburstun og munnhirðu hjá rúmliggjandi sjúklingi er 

gott að byrja á því að hækka undir höfði hjá honum og láta hann horfa á þann sem aðstoðina 

veitir. Handklæði er sett undir kinn sjúklings og á bringu hans, ílát er svo sett undir kinn hans 

til að sjúklingur geti losað sig við munnvatn. Ef sjúklingur er í hjólastól eða stól er best að 

standa fyrir aftan hann við tannburstun og halda annarri hendi undir höku og halla höfði 

sjúklings að líkama þess sem veitir munnhirðuna, handklæði er sett á bringu hans og upp á 

axlir. Sjúklingur getur annað hvort haldið á íláti eða því er tyllt í kjöltu hans. Einnig er 

möguleiki að hafa stólinn við vask svo að ekki sé þörf á neinu íláti (Touhy og Jett, 2010). 

Lítið vasaljós, lítinn spegil og/eða tunguspaða er gott að hafa við hendina þegar aðstoðað er 

við tannburstun. Sömuleiðis við almenna munnhirðu og eftirlit (Grinspun, 2008; Touhy og 

Jett, 2010).  

Við notkun tannþráðs er gott að nota tannþráð með handfangi en margar tegundir eru 

til af slíkum tannþráðum. Svampar eru góðir til að hreinsa munnhol en hafa skal það í huga 

að þeir eru ekki eins góðir og tannbursti til að hreinsa tannsýkla. Svampur hentar sérstaklega 

vel til að hreinsa munnhol þeirra sem eru með gervitennur (Touhy og Jett, 2010). Ekki er 

mælt með notkun svampa í munn einstaklinga sem gætu bitið í svampa og kyngt þeim 

(Grinspun, 2008). Til eru svamppinnar með sítrónubragði, þá má ekki nota í munnhol 

aldraðra. Þeir geta haft slæm áhrif á glerung tanna og valdið munnþurrki. Það er ekki gott í 

þeim tilfellum þar sem hætta er á minnkun á seytun munnvatns og þegar munnþurrkur er til 

staðar. Mælt er með notkun munnskols daglega en hafa þarf í huga að munnskol kemur ekki í 
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staðinn fyrir tannburstun (Touhy og Jett, 2010). Munnskol getur verið tvennslags, það er 

venjulegt munnskol sem inniheldur jafnvel bæði alkóhól og flúor eða klórhexidine munnskol 

sem er bakteríueyðandi en fyrir notkun þess er gott að ráðfæra sig við lækni eða tannlækni. 

Notkun flúors er óþarfi ef einstaklingur er ekki með eigin tennur (Grinspun, 2008). Sum 

munnskol innihalda alkóhól, notkun þeirra munnskola er ekki æskileg hjá þeim sem eru með 

sár eða bólgur í munni. Hægt er að blanda þessi munnskol saman við vatn til að þynna það 

(Touhy og Jett, 2010).  

Þrátt fyrir að einstaklingar fái fæðu sína um sondu er mikilvægt að munnhreinsun fari 

fram (Touhy og Jett, 2010). Mikilvægt er að halda raka að slímhúð munns hjá þeim sem eru 

meðvitundarlausir með því að bleyta grisju með saltvatni og væta slímhúðina og bera 

varasalva eða vaselín á varir þeirra (Touhy og Jett, 2010). Meðvitundarlausir einstaklingar 

þurfa að fá munnhirðu á tveggja til fjögurra tíma fresti (Grinspun, 2008). Í myndefni sem gert 

var af Lýðheilsustöð og er hugsað sem leiðarvísir fyrir heilbrigðisstarfsfólk er sýnt vel 

hvernig mælt er með að munnhreinsun fari fram. Gott er fyrir heilbrigðisstarfólk að skoða 

það myndefni en þar er meðal annars sýnt hvernig hægt er að nota bitklossa til að halda 

munni opnum hjá einstaklingum sem ekki geta gert það við munnhreinsun. Eins eru þar góð 

ráð um hvernig hægt er að opna munnhol hjá einstaklingi sem ekki getur gert það án hjálpar 

(Heilsugæslan og Lýðheilsustöð, 2008).  

Margir sem komnir eru með gervitennur telja að þeir þurfi ekki að sinna munni neitt 

frekar þar sem tennur séu ekki lengur til staðar. Mikilvægt er að þessi hópur fái fræðslu um 

hvernig skuli meðhöndla gervitennur og munnholið til að koma í veg fyrir andremmu, sýkla 

og sýkingar. Eins er mikilvægt fyrir þennan hóp að fjarlægja góma úr munnholi reglulega til 

að hægt sé að hreinsa matarleifar og annað sem safnast getur saman undir þeim og á. Gott er 

að skola góm eftir hverja máltíð en bursta þær einu sinni á dag. Gómur skal vera í notkun í 
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munnholi allan daginn en gott er að geyma hann í vatni yfir nótt til að minnka álagið á honum 

(Touhy og Jett, 2010). Heilgómur þarf alltaf að vera í vatni ef hann er ekki í notkun þar sem 

lögun hans getur breyst ef hann þornar (Heilsugæslan og Lýðheilsustöð, 2008; Touhy og Jett, 

2010). Í myndefninu sem talað var um hér að framan er bent á það hvernig gervigómur skuli 

vera hreinsaður og hvernig gott er að fjarlægja hann úr munnholi. Þar kemur einnig fram 

hvað skuli varast við hreinsun á gómum. Má þar til dæmis nefna notkun tannkrems, sem 

getur rispað tennur og eyðilagt þær smátt og smátt. Því eigi að nota handsápu við að hreinsa 

gervitennur (Heilsugæslan og Lýðheilsustöð, 2008). 

Hreyfing og munnvatn 

Í munnvatni er efni eins og fyrr segir sem heitir immunaglobulinA (IgA) sem tilheyrir 

ónæmiskerfi okkar. Þessi ónæmisvaki veitir ónæmisvörn í slímþekju líkamans og veitir þar af 

leiðandi vörn gegn ýmsum sjúkdómum eins og efri öndunarvegssýkingu. Þessar sýkingar geta 

aukist með hækkandi aldri og þar hefur minnkun þéttni af IgA í munnvatni mögulega áhrif 

(Akimoto o.fl., 2003). Gerð var rannsókn til þess að varpa ljósi á hvort möguleiki væri að 

auka þessa þéttni aftur fyrir eldra fólk og aðra með reglulegri hreyfingu. 45 einstaklingar tóku 

þátt í rannsókninni og stunduðu þeir líkamsrækt tvisvar sinnum í viku með yfirumsjón 

menntaðra þjálfara og fylgdu einstaklingarnir eftir ákveðnu æfingarprógrammi sem 

rannsakendur og þjálfarar settu upp. Munnvatnssýni var tekið úr fólkinu þrisvar sinnum á 12 

mánaða ferli og voru niðurstöðurnar afgerandi. Þéttni munnvatns af IgA jókst, auk seytunar á 

IgA. Áhugavert var að sjá að seytun munnvatns jókst við það að stunda þá hreyfingu sem lagt 

var upp með í rannsókninni tvisvar sinnum í viku. Því má draga þá ályktun að til að auka 

munnvatnsframleiðslu væri gott að stunda reglulega hreyfingu auk þess að bæta 

ónæmiskerfið með reglulegri hreyfingu (Akimoto o.fl., 2003). 
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Mælitæki  

Auk þess að sinna munnhirðu daglega þarf skoðun á munnholi og mat á því að fara fram 

reglulega. Gott er að framkvæma það um leið og munnhirða fer fram. Við skoðun er verið að 

kanna ástand munnhols með því að meta ýmsa þætti til að skima fyrir ef vandamál eru til 

staðar. Þá er hægt að koma í veg fyrir þau um leið og einkenni koma fram. Til eru nokkur 

mælitæki sem heilbrigðisstarfsfólk getur notað til að skima fyrir vandamálum í munnholi. 

Þegar velja á hentugt mælitæki er gott að hafa í huga hvaða hóp sjúklinga tækið á að meta og 

þekkingu og kunnáttu starfsfólks sem nota á mælitækið (Grinspun, 2008; Touhy og Jett, 

2010). Hér á eftir verður sagt stuttlega frá því úrvali sem í boði er.  

Í mjög þekktu mælitæki sem kallast BOHSE, gerðu af Kayser-Jones (The Kayser-Jones 

Brief Oral Health Status Examination) er tekið tillit til munnheilsu og starfsemi í munnholi. 

Þar er tekið fyrir ástand tanna, slímhúðar, vara, tungu og hreinlætis í munnholi. Eins er metið 

hvort að stækkun í eitlum sé til staðar, hvort að bit tanna sé rétt, litur á tannholdi, slímhúð 

munnhols og hvernig munnvatnsmagn hefur áhrif á slímhúð. Mælitækið var prófað í 

rannsókn sem gerð var á hjúkrunarheimilum. Rannsóknin fór þannig fram að tannlæknir 

skoðaði munnhol sjúklinga sem meta átti og skráði sitt mat. Síðan fóru hjúkrunarfræðingar og 

aðstoðarfólk við hjúkrun og mátu sömu sjúklinga. Þátttakendur í rannsókninni fengu fræðslu 

um mælitækið auk fræðslu um uppbyggingu munnhols og sjúkdóma sem algengir eru í 

munnholi aldraðra. Helstu áhöld sem notuð voru í verkið voru sett saman í bakka til að allt 

væri til taks við skoðunina, í bakkanum var meðal annars lítið vasaljós, tunguspaðar, grisjur 

og einnota hanskar. Skoðunin tók að meðaltali 5,6 mínútur. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru slíkar að mat gert af hjúkrunarfræðingum og aðstoðarfólki við hjúkrun var ekki ósvipað 

mati tannlækna. Reyndar var aðeins meiri munur á mati aðstoðarfólks við hjúkrun og mati 
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tannlækna en sá munur var þó ekki verulegur. Þar sem aðstoðarfólk við hjúkrun ber oftast 

ábyrgð á munnhreinsun skjólstæðinga hjúkrunarheimila er mikilvægt að þeir læri að meta 

munnhol þannig að þeir geti greint vandamál, séu þau til staðar. Í ljósi niðurstöðunnar telja 

rannsakendur að BOHSE mælikvarðann sé hægt að nota af öðru heilbrigðisstarfsfólki en 

tannlæknum en mikilvægt sé að það fái kennslu á mælikvarðann eins og gert var í 

rannsókninni (Kayser-Jones o.fl., 1995). Þýðing á mælitæki Kayser-Jones af ensku á íslensku 

er í vinnslu og hefur Ída Atladóttir unnið að því (Ída Atladóttir, munnleg heimild 19. apríl 

2011). 

Annað þekkt mælitæki er ROAG mælitækið (The revised oral assesment guide) sem 

metur átta þætti tengda munnholi en það eru rödd, varir, tunga, slímhúð, gómur, 

tennur/gervitennur, munnvatn og kynging. Hver flokkur er síðan metinn frá 1-3 eða heilbrigt 

ástand til vandamáls. ROAG inniheldur einnig upplýsingar um hvað skuli gera ef vandamál 

sé til staðar. ROAG mælitækið er talið nýtast vel og gott er að nota það til að meta 

munnheilsu fólks. Mikilvægt er að kenna á tækið og þjálfa fólk í notkun þess. Eins þurfa 

hjúkrunarfræðingar að fá kennslu á sjúkdómum og vandamálum í munni til að geta þekkt 

einkenni þess og vandamálin sjálf. Hjúkrunarfræðingar þyrftu jafnvel stuðning og fræðslu frá 

tannlæknum til að geta metið vandamál í tönnum eins og skemmdar tennur og tannsýkla, þar 

sem sýnt hefur verið fram á að erfiðast sé fyrir hjúkrunarfræðinga að meta þau vandamál. 

Gott væri jafnvel að hafa mælitækið myndskreytt til að auðvelda matið á munnholinu 

(Andersson o.fl., 2004). Mælitækið hefur verið prófað í þremur rannsóknum á sjúklingum í 

endurhæfingu og hefur það reynst vel þar (Grinspun, 2008).  

Oral Health Assessment Tool (OHAT) er þriðja mælitækið sem vert er að nefna. Það 

er meðal annars hægt að nota á langlegu sjúklinga og fyrir þá sjúklinga sem eru með vitræna 

skerðingu. Munur á því og öðrum mælitækjum felst í að verkir eru mældir með OHAT. Eins 

http://gerontologist.oxfordjournals.org/search?author1=Jeanie+Kayser-Jones&sortspec=date&submit=Submit
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má geta The Holistic and Reliable Oral Assessment Tool (THROAT) mælitækis sem hefur 

verið prófað í rannsókn á öldruðum einstaklingum á sjúkrahúsum og reyndist vel. Til viðbótar 

við það sem skoðað er í öðrum mælitækjum er tekið fram við notkun þessa mælitækis hvort 

andremma sé til staðar hjá sjúklingnum (Grinspun, 2008).  

Í byrjun þessa kafla var sagt frá áhöldum sem gott er að hafa til staðar við munnhirðu. 

Og nefnd tækni sem gott er að kunna skil á við munnhirðu. Mæla má með því að haft sé til 

hliðsjónar myndefnið sem talað var um hér á undan til að sjá hvernig munnhreinsun á að fara 

fram hjá fólki með sérþarfir, hvort sem þeir eru með eigin tennur eða gervitennur 

(Heilsugæslan og Lýðheilsustöð, 2008). Klínískar leiðbeiningar hafa verið gerðar í Kanada 

þar sem fjallað er skilmerkilega um munnhirðu. Þar er hægt að sjá sýnishorn af 

mælitækjunum sem talað var um hér að ofan. Einnig eru þar góð ráð ef ekki næst samvinna 

við sjúkling um munnhirðu en eins og nokkrum sinnum hefur verið minnst á hér áður er það 

einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á munnhirðu (Gil-Montoya, Ferreira de Mello, Cardenas 

og Lopez, 2006; Grinspun, 2008; Haumschild og Haumschild, 2009; Wårdh, Hallberg, 

Berggren, Andersson og Sörensen, 2000). Í klínísku leiðbeiningunum er einnig getið um þau 

áhöld sem gott er að hafa til taks við munnhirðu (Grinspun, 2008). En eins og fram hefur 

komið áður er skortur á að áhöld séu til staðar fyrir sjúkling sem sinnt er. Þessi skortur kemur 

í veg fyrir að heilbrigðisstarfólk veiti aðstoð við munnhirðu (Coleman og  Watson, 2006; 

Grinspun, 2008; Wårdh o.fl., 2003). Það gæti verið gott að útbúa bakka sem væru með helstu 

áhöldum sem væru alltaf til taks hjá sjúklingum eins og gert var í rannsókn Kayser-Jones o.fl. 

(1995).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
http://gerontologist.oxfordjournals.org/search?author1=Jeanie+Kayser-Jones&sortspec=date&submit=Submit
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Áhættuþættir fyrir slæmri munnheilsu 

Eins og komið hefur fram eru aldraðir með fleiri sjúkdóma en þeir sem yngri eru (Touhy og 

Jett, 2010) og eru því berskjaldaðri fyrir aukaverkunum sjúkdóma og lyfja (Sreebny og 

Schwartz, 1997). Í þessum kafla verður gert grein fyrir hvaða innri og ytri þættir hafa áhrif á 

munnhol aldraðra eins og sjúkdómar og lyf. Einnig verður tekið fyrir einkenni, eins og 

munnþurrkur sem eru til marks um slíkar aukaverkanir. Ýmsir sjúkdómar hafa áhrif á 

munnheilsu og verður hér sérstaklega getið um krabbamein og Sjögren sjúkdóminn. Einnig er 

minnst á á einkenni sem sýkingar af völdum örvera hafa á munnholi. Sýkingar geta eins og 

áður hefur verið talað um verið staðbundnar í munnholi eða farið út í líkamann þaðan og 

valdið skaða annars staðar í líkamanum.  

Tíðni vandamála í munni var nokkuð há eða hjá 71% þeirra sem skoðaðir voru í 

rannsókn á munnheilsu sem gerð var á endurhæfingardeildum í Svíþjóð. Algengasta 

vandamálið í munni var tengt munnvatnsseytun og vörum. Lungnasjúkdómar orsökuðu helst 

vandamál í vörum, gómi, breytingar á tungu og slímhúð kemur einnig fram. Algengast af því 

var vandamál tengt gómi. Sjúklingar sem þjáðust af vannæringu að einhverju leyti voru helst 

með vandamál tengt munnvatnsframleiðslu, tungu og vörum. Vandamál tengd tönnum var 

ekki algengt í úrtakinu, það virtist vefjast fyrir hjúkrunarfræðingum að finna tannsýklu, 

eyddar og skemmdar tennur, sennilega var skýringin sú að þjálfun með mælitækið, sem notað 

var í rannsókninni, var ekki nægjanleg (Andersson o.fl., 2004).  

Eldra fólk er oft ekki meðvitað um munnheilsu sína, ef það er það, þá eru það oft ekki 

duglegt að biðja um aðstoð við að sinna munnheilsu sinni. Ástæða þess er til dæmis að þau er 

ekki vön þeim sið að fara reglulega til tannlæknis, þau hafa ekki efni á þeirri meðferð sem 
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þörf er á og sumt eldra fólk skammast sín að biðja um aðstoð við að sinna munnheilsu sinni 

(Wårdh o.fl., 2000).  

Krabbamein 

Munnþurrkur er algengt vandamál hjá krabbameinssjúklingum í kjölfar meðferðar en í 

fræðilegri úttekt sem gerð var á þessum málaflokki kom meðal annars fram að seytun 

munnvatns minnkar jafn og þétt í geislameðferð á svæði nálægt munnvatnskirtlum. Eftir 6 

vikna meðferð er seytun nánast ekki nein, þessar breytingar geta varað lengi (Jensen, 

Pedersen, Reibel, og Nauntofte, 2003). Hvað varðar lyfjameðferð við krabbameini eru 

breytingar á seytun munnvatns mismunandi eftir krabbameinum, enda lyfjameðferðir 

mismunandi eftir tegund krabbameina. Seytun munnvatns minnkar um 20% eftir 

lyfjameðferð við krabbameini í munni og eru þær breytingar óafturkræfar, þá breytist seytun 

munnvatns við lyfjameðferð sem veitt er við illkynja brjóstakrabbameini (Jensen o.fl., 2003). 

Í meðferð við bráðahvítblæði minnkar seytun munnvatns í lyfjagjöfum en það gerist helst í 

byrjun lyfjameðferðar og jafnar sig síðan. Seytun í kjölfar lyfjameðferða hefur oftast ekki 

langvinn áhrif og jafnar sig yfirleitt eftir að lyfjameðferð er lokið. Mikið hefur verið reynt að 

koma í veg fyrir þessa minnkun á seytun munnvatns hjá krabbameinssjúklingum en ekki 

hefur enn verið hægt að koma í veg fyrir það. Frekari rannsókn er því þörf á hvað þetta varðar 

(Jensen o.fl., 2003). 

Sjögren 

Sjögren er gigtarsjúkdómur sem herjar helst á konur á miðjum aldri, eitt af einkennum 

Sjögrens er þurrkur í slímhúð og er munnþurrkur því vandamál hjá þeim sem þjást af Sjögren. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
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Tannheilsa Sjögren sjúklinga er verri þrátt fyrir að þeir fari reglulega til tannlæknis og hugi 

vel að hreinlæti í munnholi. Bakteríuflóran er meiri í munnholi Sjögren sjúklirnga þrátt fyrir 

mikið hreinlæti. Talið er að það sé af völdum breytinga á samsetningu munnvatns, sýrustig 

þess breytist og um leið verður varnarkerfið verra (Pedersen, Bardow og Nauntofte, 2005). 

Verk- og vitsmunaskerðing 

Langvarandi sjúkdómar geta haft áhrif á verkhæfni hjá öldruðum, en í rannsókn Jensen, 

Saunders, Thierer og Friedman (2008) var talað um að 6% aldraðra sem ekki bjuggu á 

stofnunum fundu fyrir skerðingu á verkhæfni að einhverju leyti. Í rannsókn þeirra voru 

skoðuð áhrif slíkra skerðingar á munnheilsu aldraðra og þar kom fram að fylgni var á milli 

þessara tveggja þátta það er að skerðing á verklegri hæfni eykur líkindin á slæmri munnheilsu 

(Jensen o.fl., 2008). Einnig getur skerðing á vitsmunahæfni aukið hættu á slæmri munnheilsu 

sérstaklega á skán eða tannsýklu. Munnhreinsun og önnur munnhirða getur verið ákveðin 

áskorun fyrir heilbrigðisstarfsfólk hjá sjúklingum með skerta vitsmunarhæfni þar sem 

breytingar á hegðun og skortur á samvinnu er algengt vandamál hjá þessum hópi sjúklinga 

(Chalmers, 2003). Til dæmis er ekki mælt með að þrífa munn þeirra með svamppinnum þar 

sem hætta er á að þeir bíti í pinnann og geti kyngt honum (Grinspun, 2008). Það sem kemur 

helst í veg fyrir munnhreinsun eða skoðun er að ekki næst samvinna við sjúklinginn, 

tímaleysi, erfiðleikar við að opna munn og skortur á þekkingu og reynslu (Haumschild og 

Haumschild, 2009). 
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Tannáta 

Tannáta var áður fyrr landlægur sjúkdómur hér á landi og var tíðnin mjög há, síðustu ár hefur 

sú tíðni farið lækkandi. Tannáta er ferli sem kemur til með samspili örvera og kolvetna úr 

fæðu í kölkuðum vef tanna. Forvarnir við tannátu er hægt að flokka í þrjú stig þar sem fyrsta 

stigið snýst um að varna tönnum við tannátu og halda örverum frá tönnum með góðu 

hreinlæti. Annað stig snýst um að takmarka þróun sjúkdómsins eins snemma og hægt er. 

Þriðja stig snýst svo um að takmarka sjúkdómsferlið eftir að það er farið að valda skaða. 

Áhættuþættir við tannátu eru meðal annars lyfjanotkun, fötlun, munnþurrkur, ótímabært 

tanntap, slæm félagsleg staða, lítil þekking á munnsjúkdómum, óreglulegt eftirlit hjá 

tannlækni, framleiðsla munnvatns og margt fleira. Notkun rafmagnstannbursta til að koma í 

veg fyrir tannátu hefur reynst vel þá bæði fyrir þann aldraða og heilbrigðisstarfsfólkið (W. 

Peter Holbrook o.fl., 2005). 

Sveppasýking 

Munnholið er ákjósanlegur staður fyrir sníkjudýr til að komast inn í sjálfan líkamann. Í 

munnholi eru efni sem koma í veg fyrir að þessi sníkjudýr valdi skaða en við ákveðna 

sjúkdóma minnkar þessi vörn, sérstaklega hjá sjúklingum sem hafa veiklað ónæmiskerfi. Í 

rannsókn sem gerð var á heilbrigðum einstaklingum kom í ljós að sveppasýking var algeng í 

munnholi og var þar algengast sýking af sveppum í Candida-ætt. Að meðaltali eru um 9-23 

tegundir af sveppum í hverjum einstaklingi. Þetta eru sníkjudýr sem við viljum hafa stjórn á 

svo þau nái ekki að dreifa sér í líkamanum. Til að svo verði ekki þarf að koma í veg fyrir þær 

kjöraðstæður sem gerir þeim kleift að ná sér á strik. (Ghannoum o.fl., 2010).  
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Sjúklingar með lungnasjúkdóma nota mikið af innöndunarlyfjum. Einn flokkur af 

þeim eru svokallaðir barksterar. Sveppasýking af völdum þeirra er mjög algeng samkvæmt 

rannsókn sem gerð var til að skoða tengsl á milli IgA í munnvatni og sveppasýkingar. Í 

rannsókninni var sett fram tilgáta um að lágt gildi IgA í munnvatni væri aðal ástæða fyrir 

algengi sveppasýkingar hjá þessum hópi sjúklinga (Fukushima o.fl. 2005). Fram kom að 46% 

þeirra sem þátt tóku í rannsókninni og notuðu lyfin voru með sveppasýkingu í munni. 

Rannsóknin sýndi hinsvegar að það var ekki mikill munur á innihaldi IgA í munnvatni hjá 

sjúklingunum sem voru á sterunum og viðmiðunarhópnum sem í voru heilbrigðir 

einstaklingar, þar af leiðandi er talið að það sé ekki IgA sem að hafa áhrif á tíðni 

sveppasýkingar hjá lungnasjúklingum sem nota barkstera, þó eru sterarnir að hafa einhver 

áhrif á IgA í munnvatni (Fukushima o.fl., 2005). 

Lyf 

Lyf hafa ýmsar aukaverkanir og geta þau til dæmis haft áhrif á munnheilsu fólks. Það getur 

oft verið flókið að finna út hvaða lyf valdi óþægindum ef einstaklingur er á mörgum lyfjum. 

Þá er nauðsynlegt að fara yfir sögu einstaklings, sjá hvaða lyf hann er nýbyrjaður að taka, ef 

viðkomandi er búinn að vera á sömu lyfjum lengi, án aukaverkana, er ólíklegt að þau lyf séu 

að valda aukaverkununum. Inntaka lyfja er alltaf að aukast en jafnframt eykst lífaldur fólks 

og því má áætla að tíðni aukaverkana lyfja aukist líka (Grunchalla, 2000). 

Heilbrigðisstarfsfólk telur aukaverkanir af völdum lyfja sem fram koma í munni ekki 

algengar aukaverkanir enda kann kvörtun af þessum toga að vera tekin sem léttvæg kvörtun. 

Þrátt fyrir að aukaverkanir lyfja á munnholi leiða ekki til alvarlegs eða lífshættulegs ástands 

einar sér þá geta þær valdið miklum óþægindum hjá sjúklingum og dregið úr lífsgæðum  

þeirra. (Torpet, Kragelund, Reibel og Nauntofte, 2004). 
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Í grein Femiano o.fl. (2008) sem fjalla um viðmiðunarreglur við aukaverkunum lyfja í 

munnholi kemur fram að bólgumyndun í munni er þekkt aukaverkun af lyfjum. Þessi 

aukaverkun er þekktari hjá eldri einstaklingum og er yfirleitt ekki vandamál sem er komið til 

að vera heldur kemur það af og til. Sár og bólgur í munnholi gætu komið vegna ertingar sem 

lyfin valda, þetta eru lyf sem afgreidd eru án lyfseðils eins og aspirín og kalíum töflur. Bólgur 

í munni eða sár eru þekktar aukaverkanir frá fleiri lyfjum bæði lyfseðilsskyldum og 

ólyfseðilsskyldum. Skán í munni af völdum lyfja er langvinnt ástand sem virðist vera að 

aukast með tilkomu nýrra lyfja (Femiano o.fl., 2008). Roði í munni er þekkt ástand af völdum 

lyfja en oftast þegar roði kemur fram er það merki um sýkingu og fylgir því oft hiti þessum 

einkennum. Einnig getur þetta verið einkenni um ofnæmi sem einstaklingur hefur fyrir lyfinu. 

Þegar roði kemur fram fer hann oftast á nokkrum dögum eða vikum. Lyf sem þekkt er að 

valdi þessum einkennum eru til dæmis bólgueyðandi lyf (NSAID lyf) og penisillín (Femiano 

o.fl., 2008). Blæðing í gómi er vandamál sem er þekkt sem aukaverkun lyfja, en er alls ekki 

algeng aukaverkun. Blæðingin kemur helst fram eftir munnhreinsun og er algengt vandamál 

hjá fólki sem er á blóðþynningarlyfjum eins og Heparini (Femiano o.fl., 2008). 

Í fræðilegri úttekt sem Torpet o.fl. (2004) gerðu um áhrif hjartalyfja á munnheilsu er 

rætt um að munnþurrkur sé ein algengasta aukaverkun lyfja, mikill hluti hjarta- og æðalyfja 

valda munnþurrki. Langvarandi munnþurrkur hefur slæm áhrif á harða og mjúka góminn, ef 

munnþurrkur er til staðar eru meiri líkur á tannskemmdum og sýkingum. 

Blóðþrýstingslækkandi lyf (Alpha1-adrenergic blokkarar) geta breytt munnvatni og seytun 

þess vegan áhrifa þeirra á munnvatnskirtla. Munnvatnskirtlar geta minkað seytun eða á hinn 

bóginn, aukið hana. Einnig geta lyf í þessum flokki (Alpha1-adrenergic blokkara) valdið 

sárum í munni. Flestar niðurstöður á aukaverkunum hjartalyfja á munnheilsu eru úr litlum 

rannsóknum eða tilvikaskráningum en hins vegar eru sömu einkenni að koma upp aftur og 
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aftur í þessum rannsóknum og því er mikilvægt að hafa þessa áhættuþætti í huga  með 

ákveðnum hjartalyfjum (Torpet o.fl. 2004). Sýnt hefur verið fram á að þvagræsilyf geti valdið 

munnþurrki, bragðskynstruflunum, ofsabjúg og öðrum einkennum í munni en ekki hefur 

verið sýnt fram á að þau valdi sáramyndun í munni (Torpet o.fl., 2004). 

Ofvöxtur á tannholdi er ein aukaverkun lyfja sem þekkt er, ekki virðist skipta máli 

hvort einstaklingar eru með eigin tennur eða gervitennur. Ofvöxturinn getur verið 

staðbundinn eða um allan góminn. Það að fara til tannlæknis reglulega og huga að góðri 

tannhirðu og hreinsun getur komið í veg fyrir eða dregið úr þessum ofvexti (Marshall og 

Bartold, 1998) .  

Aðrar þekktar aukaverkanir af lyfjum sem snerta munnhol eru litabreytingar, 

ofsabjúgur, bruni í munni og blöðrusótt sem reyndar getur verið lífshættulegt ástand 

(Femiano o.fl., 2008). Mikilvægt er fyrir heilbrigðisstarfsfólk að þekkja möguleg einkenni 

sem aukaverkanir lyfja geta valdið og kunna að bregðast við þessum aukaverkunum. 

Aukaverkanir sem taldar eru hér upp geta verið lífshættulegar þrátt fyrir að koma fram í 

munni. Fyrsta sem þarf að gera ef grunur um aukaverkun vaknar er að vera viss um að 

einkennið hafi ekki verið til staðar áður en byrjað var að taka lyfið inn (Femiano o.fl., 2008). 

Munnþurrkur 

Munnvatn er nauðsynlegt til að viðhalda heilbrigðu ástandi í munni og koki. Auk þess sem 

munnvatn þjónar tilgangi í meltingu þá er það mikilvægt í kyngingu, tali, bragði og til að sjá 

um að viðhalda hreinu munnholi (Turner og Ship, 2007). Ef munnvatn minnkar og 

munnþurrkur verður staðreynd getur það haft áhrif sem ekki geta gengið til baka. 

Munnþurrkur á næturna er algengt vandamál hjá eldra fólki þar sem seytun munnvatns 
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minnkar á næturna auk þess eykst vandamálið þegar einstaklingurinn andar með munni 

(Turner og Ship, 2007). Munnvatn er nauðsynlegt til að undirbúa fæðuna fyrir frekari 

meltingu en minnkun á seytun munnvatns getur valdið vandræðum við tyggingu og kyngingu 

sérstaklega ef um þurra fæðu er að ræða. Þessi vandamál geta valdið því að einstaklingur fer 

að borða öðruvísi fæðu sem getur haft áhrif á næringarástand hans auk þess getur þetta valdið 

meiri hættu á lungnabólgu (Turner og Ship, 2007). 

Orsök fyrir munnþurrki má oftast rekja til minnkunar á framleiðslu á munnvatni 

(Sreebny og Schwartz, 1997). Vanvirkni í munnvatnskirtli kemur oftast fyrir út af minnkun 

vökva í líkamanum t.d. vegna minni inntöku á vökva, blóðtaps, vökvataps með þvagi 

niðurgangi og vegna vökvatap um húð við hækkandi hita. Skemmd á kirtlinum til dæmis 

vegna læknismeðferðar á höfði eða hálsi, eða vegna sjúkdóma eins og Sjögren getur haft áhrif 

á framleiðslu munnvatns eins getur aldur komið hér inn í myndina. Að lokum getur 

munnþurrkur orsakast af truflun á taugavirkni kirtilsins t.d. af völdum Alsheimer sjúkdóms 

og lyfja. Munnþurrkur hefur bein áhrif á lífsgæði einstaklinga og næringarinntöku. Seytun 

munnvatns án þess að það sé örvað er um 0,3-0,4 ml/mín, ef það magn fer niður fyrir 0,1 

ml/mín er það orðið áhyggjuefni (Sreebny og Schwartz, 1997). 

Í skrifum Sreebny og Schwartz (1997) er vísað til skrifa Sreebny, Banoczy, Baum, 

Edgar, Epstein, Fox o.fl., um klínísk einkenni munnþurrks og vanvirkni munnvatnskirtils, þar 

segir meðal annars að klínísk einkenni munnþurrks sem geta komið fram séu þurrkur á 

slímhimnu munns, gljáaleysi í slímhimnu í munni, slímhimna virðist vera föl og þunn, 

sprungur á tungu, sveppasýking þá helst á tungu, munnbólga (stomatitis) tengt gervigómi, 

tannskemmdir, munnvatn verður þykkara og bólgnir munnvatnskirtlar (Sreebny og Schwartz, 

1997). Önnur einkenni sem koma fram í munnholi af völdum munnþurrks eru: Munnvatn 

minnkar og það verður froðukennt og seigfljótandi, varir verða þurrar og sprungur myndast á 
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tungu, það getur orðið brunatilfinningu og verkur í munni, kinnar verða þurrar, mikil 

þorstatilfinning sérstaklega þegar verið er að borða. Gott er því að hafa vatn ávallt við 

höndina. Erfitt getur verið að borða þurran mat og erfitt að nota gervitennur auk þess geta 

komið fram erfiðleikar í tali, kyngingu og við að finna bragð (Sreebny og Schwartz, 1997). 

Borið getur á líkamlegum einkennum sem ekki eru staðbundin við munnhol, ef munnþurrkur 

er til staðar, en það eru vandamál eins og, þurr háls og hósti, þurrkur í nefi, yfirborð 

skynsvæðis nefs verður harðara og lyktarskyn minnkar, í augum getur komið fram þurrkur, 

eymsli, kláði, sviði og ljósnæmi. Húð getur verið þurr og rjóð auk þess sem æðabólgu getur 

orðið vart, í liðum geta komið fram liðbólgur, stirðleiki og verkir. Hægðatregða og harðlífi 

geta komið fram, í leggöngum getur verið þurrkur, kláði og hætta á sveppasýkingu. Auk 

þessara einkenna geta komið fram önnur almenn einkenni hjá einstaklingum sem þjást af 

munnþurrki eins og þreyta, máttleysi, þyngdartap og þunglyndi. Andremma er algeng hjá 

þeim sem þjást af munnþurrki (Spielman, 1998). Eins og sjá má á þessari upptalningu er 

gríðarlega mikilvægt að koma í veg fyrir munnþurrk og meðhöndla hann til að koma í veg 

fyrir mögulegar aukaverkanir tengdum honum. 

Það er helst mikill fjöldi af lyfjum sem hver einstaklingur er að taka sem hefur áhrif á 

tilkomu munnþurrks þó að einstök lyf geti haft áhrif á munnþurrk. Margar rannsóknir hafa 

verið gerðar á tengingu munnþurrks og lyfjainntöku en í fræðilegri úttekt sem Sreebny og 

Schwartz (1997) gerðu kom meðal annars fram að eldri einstaklingum er hættara við að finna 

fyrir þessum aukaverkunum af lyfjum, ástæða þess er sérstaklega sú að þessi aldurshópur er 

að taka inn mun fleiri lyf en þeir sem yngri eru.  

Svokölluð Xerogenic lyf hafa áhrif á mið- og úttaugakerfi líkamans með því að hafa 

hamlandi áhrif á múskarín og adrenergic viðtaka. Xerogenic lyf finnast í 42 lyfjaflokkum og 

56 undirflokkum (Götrick og Tobin, 2004; Sreebny og Schwartz, 1997). Rannsókn á inntöku 
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á Xerogenic lyfjum sýndi að það hefur mikil áhrif á seytun munnvatns og skiptir þar engu 

hvort verið sé að taka eina tegund eða fleiri tegundir af xerogenic lyfjum (Sreebny og 

Schwartz, 1997). Í rannsókn sem gerð var á karlmönnum sem voru að taka inn fjögur lyf eða 

fleiri á hverjum degi kom fram minnkun á seytun munnvatns. Minnkun á seytun munnvatns 

var hjá sjúklingum sem voru á þunglyndislyfjum eða róandi lyfjum (Sreebny og Schwartz, 

1997). Munnþurrkur er algengari á meðal eldra fólks bæði sem aukaverkun lyfja sem það 

tekur, eins sem aukaverkun frá sjúkdómi sem það er með. Af þeim lyfjum sem gefin voru út á 

lyfseðli í Bandaríkjunum árið 1992 gátu 63% af 200 algengustu lyfjunum valdið munnþurrki 

(Sreebny og Schwartz, 1997). 

Þegar meðhöndla á munnþurrk er gott að byrja á því að fá heilsufarssögu sjúklings og 

upplýsingar um hvaða lyf hann er að taka. Í sumum tilfellum geta aldraðir einstaklingar ekki 

sagt frá öllum lyfjum sem þeir eru að taka inn, því er gott að ræða við aðstandanda þeirra eða  

að viðkomandi taki með sér þau lyf sem hann er að taka til að geta sýnt þau 

heilbrigðisstarfsmanni (Sreebny og Schwartz, 1997). Mikilvægt er að spyrja um munnheilsu 

áður en byrjað var á hverju lyfi til að auðveldara sé að rekja hvaða lyf er að valda 

aukaverkunum. Ef hægt er að rekja ástand munnsins til ákveðins lyfs er mikilvægt að hafa 

samband við þann lækni er ávísaði því, upp á að geta hætt inntöku tímabundið sérstaklega ef 

um er að ræða lyf sem ekki er lífsnauðsynlegt fyrir einstaklinginn (Sreebny og Schwartz, 

1997). Að stilla inntöku lyfja á ákveðinn tíma sólarhrings er gott og er gert til að minnka 

magn lyfsins í plasma sérstaklega þegar mest hætta er á munnþurrki eins og þegar fólk sefur. 

Gott getur verið að minnka hvern lyfjaskammt og dreifa dagskammti í samráði við lækni sem 

ávísar því, eins er gott að taka lyfin fyrir mat (Sreebny og Schwartz, 1997). Með því að örva 

bragðskyn verður meiri munnvatnsframleiðsla en t.d. er hægt að örva bragðskyn með því að 

tyggja tyggjó. Einnig má koma í veg fyrir frekari aukaverkanir með því að gæta að góðri 
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munnheilsu þar sem hreinlæti er haft í fyrirrúmi, neysla á sykurríkri fæðu er minnkuð 

jafnframt því að farið sé reglulega til tannlæknis. Gott er að drekka mikið af vatni og 

meðhöndla öll önnur vandamál sem upp koma í munni sem allra fyrst (Sreebny og Schwartz, 

1997). 

Bragðskyn 

Talið er mögulegt að sum lyf valda breytingum á bragðskyni, þau lyf sem um er að ræða eru 

útlistuð í grein Spielman (1998). Umbrotsefni lyfsins kunna að hafa þessi áhrif á munnvatn 

svo að bragðskyn brenglast en ekki er vitað hvað það er sem veldur þessum breytingum 

(Spielman, 1998). Einnig getur verið að úrgangsefni lyfsins eða myndefni þess blandist 

munnvatni og valdi þannig óbragði í munni, lyf geta einnig haft áhrif á bragðskynsnema svo 

að bragðskyn breytist. Talið er að allt að 200 lyf hafi sögu um að geta haft áhrif á bragðskyn. 

Bragðskynstruflanir af völdum inntöku lyfja lagast oft á 2-3 mánuðum þrátt fyrir 

áframhaldandi inntöku (Spielman, 1998; Femiano o.fl. 2008). 

Munnskol geta líka haft áhrif á bragðskyn eins og fram kemur í rannsóknarúttekt 

Spielmans (1998). Notkun munnskols sem innihélt klórhexidin (0,2% chlorhexidine 

gluconate) í tvær vikur hafði þær afleiðingar að skemmdar varð vart á bragðlaukum og 

skynjun á salti minnkaði. Þrátt fyrir að skoltíminn væri aðeins 30 sekúndur voru 

afleiðingarnar komnar til langframa. Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar mælt er með 

notkun klórhexidins til munnhreinsunar. Draga skal úr notkun þess eða hætta alveg, ef unnt 

er, verði vísbendingar um að klórhexidin sé að hafa áhrif á bragðskyn og fleiri einkenna verði 

vart (Spielman, 1998). Í annarri rannsókn sem gerð var á klórhexidini í minni styrkleika 

(0,12% Peridex®) kom fram að notkun þess í einungis 4 daga hafði áhrif á bæði beiskt og 
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súrt bragðskyn. Þau áhrif hurfu hinsvegar eftir að hætt var að nota vökvann (Helms, Della-

Fera, Mott og Frank, 1995). 

Ýmsar veirusýkingar geta haft áhrif á bragðskyn eins og efri loftvegssýkingar, 

eyrnasýkingar og sýkingar í munni (Spielman, 1998). Taugaskaði í aðgerðum getur haft áhrif 

á bragðskyn þ.e. ef skaðinn verður á þeim taugum sem stjórna því. Viðgerð á þessum sköðum 

hafa ekki borið góðan árangur og því er oftast um varanlegan skaða að ræða (Spielman, 

1998). 

Reykingar 

Það að reykja er ákveðinn lífstíll sem fólk kýs sér. Buduneli o.fl. (2006) tala um að fylgni sé á 

milli reykinga og tannholdssjúkdóma eins og tannholdsbólgna. Ekki er ljóst hvernig 

reykingar hafa þessi áhrif en ein ástæðan gæti verið að tóbaksreykurinn og innihaldsefni hans 

valdi vefjaskemmdum og bólgum. Rannsókn sýndi auk þess að reykingar hafa mikil áhrif á 

lyfjameðferð sem veitt er við tannholdsbólgu. 

Hér hefur verið fjallað um þá þætti sem hafa áhrif á munnheilsu aldraðra og einkenni 

sem koma fram í munnholi. Eflaust getur útlistunin verið lengri en hér var tekið fyrir það 

helsta. Að auk skal þó nefna sykursýki en hún hefur bólguáhrif á góm (Grinspun, 2008). Þá 

skal telja til blæðingu í gómi en það getur verið allt frá því að vera saklaust einkenni í það að 

vera hluti af stærra vandamáli (Grinspun, 2008). Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk þekki 

áhættuþættina sem skilgreindir hafa verið um hér að framan til að geta greint þá til að 

viðeigandi meðferð geti hafist. Eins þarf heilbrigðisstarfsfólk að geta veitt forvarnarmeðferð 

við slíkum áhættuþáttum (Andersson o.fl., 2004; Grinspu, 2008). 
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Hjúkrun og munnheilsa 

Í þessum kafla verður fjallað um viðhorf hjúkrunarfræðinga og annarra heilbrigðisstétta til 

munnhirðu og munnheilsu. Og leitað svara við því hvernig þekkinga þessara stétta er háttað á 

munnheilsu. 

Slæm munnheilsa getur haft áhrif á líf fólks, allt bendir til margs konar tenginga á 

milli munnheilsu og annarra sjúkdóma (Haumschild og Haumschild, 2009). Í yfirlitsgrein 

sem Haumschild og Haumschild skrifa (2009) er fjallað um að munnheilsa sé mikilvægur og 

óaðskiljanlegur þáttur í heilsu. Í raun sé enginn alveg heilbrigður nema að vera án sjúkdóma í 

munni. Á hjúkrunar- og dvalarheimilum fyrir aldraða er nýgengni munnsjúkdóma mikil þrátt 

fyrir að það séu ekki sjúkdómar sem tengjast því að eldast (Haumschild og Haumschild, 

2009). Þegar færni minnkar, aukning verður á fötlun og sjálfstæði fer að hraka er meiri hætta 

á að munnheilsa fari að versna (Haumschild og Haumschild, 2009). Við slíkar aðstæður er 

munnhirða oft á ábyrgð umönnunaraðila þar sem geta einstaklings til að sjá um hana sjálfur 

hefur minnkað. Það er mikil áskorun til umönnunaraðila að huga vel að munnholi sjúklinga, 

athöfn sem sjúklingurinn var vanur að gera sjálfur hingað til (Haumschild og Haumschild, 

2009). Því er mikilvægt að starfsfólk á hjúkrunarheimilum hafi þekkingu og kunnáttu til að 

sinna munnheilsu þeirra sem ekki geta hugað að henni sjálf. Munnheilsa felur meðal annars í 

sér að halda slímhimnu og vörum hreinum, rökum, mjúkum og ósködduðum. Þrífa tennur 

(gervi og eigin) og munn reglulega svo að allt sé laust við matarafganga og tannstein. Létta á 

öllum óþægindum sem fram koma í munnholi, bæta inntöku í munni og koma í veg fyrir 

andremmu (Fitzpatrick, 2000). Til að geta unnið þessi störf er nauðsynlegt að vera með 

ítarlegar leiðbeiningar og viðeigandi áhöld. Gott er að hafa einhvern sem ber ábyrgð á 

munnheilsu á hverjum stað sem hægt er að hafa samband við ef þess þarf (Fitzpatrick, 2000).  
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Þekking 

Rannsókn sem gerð var af Fitzpatrick, (2000) vísar til þess að skortur sé á þekkingu hjá 

hjúkrunarfræðingum um vandamál sem geta komið upp í munni t.d. tengt tönnum og gómi. 

Eins sé skortur á þekkingu á margvíslegum áhrifum sem sjúkdómar og lyf geta haft á 

munnholið, en í  kaflanum hér á undan var fjallað um áhættuþætti í munnholi. Einnig kom 

fram í rannsókn Fitzpatrick að ekki er nægilega skýrt hvaða áhöld sé gott að nota við 

munnhirðu. Höfundur telur að líklegra sé að áhöld og þekking sé til staðar á stærri 

hjúkrunarheimilum fremur en þeim minni. Sama á við um hjúkrunarheimili sem rekin eru af 

ríkinu en aðstaða þar til munnheilsu reyndist vera betri en á minni einkareknum 

hjúkrunarheimilum. Gögn þessi sem Fitzpatrick ræðir um voru fengin hjá yfirmönnum 

heimilinna sjálfra en ekki frá starfsfólkinu (Fitzpatrick, 2000).  

Haumschild og Haumschild (2009) segja frá námi í Bandaríkjunum fyrir aðstoðarfólk 

við hjúkrun (nursing assistant) þar sem eingöngu er kennt um munnhreinsun í textabókum og 

rætt um hana á eftir hárþvotti. Ekkert er minnst á sýkingar í munni, sjúkdóma eða 

munnheilsu. Nemarnir æfa sig svo á hvor öðrum í verklega þættinum. Haumschild og 

Haumschild (2009) benda á að telja megi að regluleg kennsla tannlækna um munnheilsu og 

hreinsun mundi bæta þekkingu nema um mikilvægi munnheilsu, en það er mjög sjaldgæft að 

slík kennsla fari fram (Haumschild, og Haumschild, 2009).  

Í rannsókn Gluhak o.fl. (2010) sem gerð var í Austurríki var munnheilsa fólks á 

hjúkrunarheimilum könnuð. Í ljós kom að þörf var á munnhreinsun hjá þeim sem þátt tóku í 

rannsókninni, rannsakendur töluðu um að það væri í samræmi við aðrar rannsóknir. Ástæða 

þessarar niðurstöðu var talin vera að fólkið væri ekki lengur fært um að huga að þessu sjálft 

og starfsfólk virtist ekki vera meðvitað um þörfina á munnhreinsun á meðal skjólstæðinga 
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sinna. Á öllum hjúkrunarheimilunum sem þátt tóku í rannsókninni var þekkingarleysi 

starfsfólks á málefninu greinilegt. Að mati rannsakenda er það í samræmi við aðrar 

rannsóknir. Þeir mæltu með því að bæti þyrfti málefnið í Austurríki og efla þekkingu 

starfsfólks og bæta þann búnað sem það hafði undir höndum til að fylgjast með munnheilsu 

fólks (Gluhak o.fl., (2010).  

Viðhorf 

Eins og fram kom hér á undan hefur Fitzpatrick (2000) rannsakað ábyrgð starfsfólks á 

munnheilsu. Í rannsókninni kom fram að hjúkrunarfræðingar á öldrunardeildum álitu 

munnheilsu ekki vera sinnt eins og nauðsynlegt væri á og að munnheilsa væri alls ekki á 

forgangslista í störfum hjúkrunarfræðinga. Deilt er um það á mörgum stofnunum hver skuli 

sinna munnheilsu, þegar hjúkrunarfræðingar eru spurðir er misjafnt hver svörin eru, en oftast 

finnst hjúkrunarfræðingum það ekki vera sitt starf heldur sjúkraliða eða annarra starfsmanna 

(Fitzpatrick, 2000).  

Viðhorf heilbrigðisstarfsmanna til munnheilsu var kannað í rannsókn sem gerð var í 

Svíþjóð á legudeildum og gjörgæslu á sjúkrahúsum þar í landi (Wårdh, Andersson og 

Sörensen, 1997). Spurningalistum sem hjúkrunarfræðingar og aðstoðarfólk við hjúkrun 

svöruðu, var skipt í þrjá flokka, hver spurning var með nokkrum svarmöguleikum sem 

starfsfólkið valdi úr, í fyrsta flokknum var athugað viðhorf starfsfólks til eigin munnheilsu, 

þar kom fram að 95% þeirra færu einu sinni á ári eða reglulega til tannlæknis. Enginn munur 

var þar á meðal starfsstétta. Starfsfólkið var næst beðið um að lýsa því eftirliti á munnheilsu 

sem sjúklingar í þeirra umsjá nutu, nokkrir valmöguleikar komu þar til greina. 

Hjúkrunarfræðingarnir töldu allir að slíkt eftirlit væri hluti af góðri hjúkrun hins vegar taldi 

aðstoðarfólk við hjúkrun munnheilsu ekki eins mikilvæga og aðrar starfsstéttir. Þegar spurt 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
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var um viðhorf alls starfsfólks til munnhirðu svaraði aðstoðarfólk við hjúkrun frekar en aðrar 

starfsstéttir að þeim þætti hún fráhrindandi eða ógeðfelld. Þegar starfsfólkið var beðið um að 

raða nokkrum hjúkrunarviðfangsefnum niður eftir mikilvægi þeirra kom fram að mati allra 

starfsstétta nema hjúkrunarfræðinga að það að bursta tennur var talið síst mikilvægasta þeirra. 

Hjúkrunarfræðingar töldu eftirlit á ástandi munns mikilvægt hjá sjúklingum og almennt töldu 

þeir að munnheilsa sjúklinga í þeirra umsjá væri góð. Aftur á móti var aðstoð sjúklinga við 

munnheilsu oftast verk aðstoðarmanna hjúkrunar (nurse assistant). Rannsóknin sýndi að 

erfiðast þótti að veita aðhlynningu á munni sjúklings sem var með eigin tennur. Algengasta 

ástæða þess að sjúklingar fengu ekki munnhirðu var sú að þeir neituðu henni sjálfir. Nærri 

50% aðstoðarmanna hjúkrunar (nurse assistants) töldu að sjúklingarnir gætu sinnt munnheilsu 

sjálfir. Hinsvegar var algengara meðal hjúkrunarfræðingum en meðal annarra starfsstétta að 

þeir höfðu ekki tíma til að sinna munnheilsu. Allar starfsstéttir voru sammála um að betri 

þekking og reynsla myndi auka gæði á munnhirðu og breyta viðhorfi þeirra til hennar. Auk 

þess töldu allir mikilvægt að fá aðstoð við þessi verk frá tannlæknum eða öðrum starfsstéttum 

á þessu sviði. Ekki var hægt að gera ráð fyrir að hjúkrunarfræðingar tækju jafnmikið þátt í 

munnhirðunni sjálfri, þrátt fyrir að viðhorf þeirra hafi verið jákvæðara gagnvart munnhirðu 

heldur en aðstoðarmanna hjúkrunar. Fram kemur að minna menntað starfólk vildi ekki huga 

að munnheilsu skjólstæðinga vegna þess að það taldi munnhirðu ógeðfellda og vildi ekki 

draga úr virðuleika skjólstæðinga sinna með munnhirðu. Vert er að athuga það að þetta sama 

fólk sér oftast um munnhirðu (Wårdh, o.fl., 1997). Allt starfsfólk virtist eiga það sameiginlegt 

að láta munnhirðu fara í taugarnar á sér þrátt fyrir að vera með mismunandi viðhorf til 

hennar. Wårdh o.fl. (1997) telja að það að vinna með þessa neikvæðni gæti leitt til aukins 

árangurs við munnhirðu og bætt munnheilsu, um leið og neikvæðar raddir væru þaggaðar 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
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niður væri hægt að vinna með fræðslu á efninu. Rannsakendur álíta að munnheilsa eigi að 

vera meira metin af hjúkrunarfræðingum heldur en raunin er (Wårdh, o.fl., 1997). 

Í rannsókn sem gerð var á spænsku sjúkrahúsi voru verklagsreglur um eftirlit 

munnheilsu kannaðar (Gil-Montoya o.fl., 2006). Spurningalistar voru lagðir fyrir starfsfólk í 

svörum þeirra kom meðal annars fram að 97,2% þess hafði fengið upplýsingar um munn- og 

tannhirðu aldraðra en eingöngu 34% fengið frekari fræðslu um þessa þætti. Fjöldi þeirra 

hjúkrunarfræðinga sem höfðu einhvern tímann skoðað munnhol sjúklinga sinna var 70,9% en 

21,8% þeirra gerðu það eingöngu þegar sjúklingur kvartaði undan einkennum í munnholi. 

Algengasta aðstoð hjúkrunarfræðinga við að halda munnholi hreinu var munnhreinsun og að 

gefa sjúklingi munnskol. Það helsta sem kom í veg fyrir að hjúkrunarfræðingarnir sinntu 

þessari aðstoð var tími (81,8%), lítil eða enginn samvinna sjúklings (54,4%) og skortur á 

þekkingu og þjálfun (7,2%) (Gil-Montoya, o.fl., 2006). Mikilvægt er að þær starfsreglur sem 

lagðar eru fyrir starfsfólk til að fara eftir séu auðveldar, skýrar og markvissar. Eins skiptir 

máli að allir hafi jákvæða afstöðu til starfsreglanna þá bæði heilbrigðisstarfsfólk, sjúklingar 

og fjölskyldur þeirra. Neikvætt viðhorf þessara aðila getur komið í veg fyrir góða munnheilsu 

(Gil-Montoya, o.fl., 2006). Algengasta hindrunin fyrir góðri munnheilsu er að starfsfólk telur 

hana ekki vera forgangsatriði eða að munnhirða sé ekki hluti af þeirri aðhlynningu sem það 

eigi að veita sjúklingum. Þetta viðhorf getur haft áhrif á það að fólk hafi ekki tíma eða 

þekkingu til að veita ásættanlega munnhirðu. Verklagsreglurnar sem lagðar voru fyrir í 

þessari rannsókn henta sjálfsagt ekki öllum deildum en gætu hugsanlega verið gott viðmið á 

öldrunardeildum sem eru með svipaða þjónustu og þarna  var (Gil-Montoya o.fl., 2006). 

Viðhorf starfsfólks sem sinnti heimahjúkrun og vann á hjúkrunarheimilum var kannað 

í rannsókn sem gerð var í Svíþjóð og voru tekin viðtöl við 22 manns, þ.e. aðstoðarfólk við 

hjúkrun. Í viðtölunum kom meðal annars fram að starfsfólkið taldi þekkingu sína og kunnáttu 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D


39 

 

 

til að geta fylgt eftir góðri munnhirðu ekki nægilega góða. Starfsfólkið sagði að eftirlit á 

munni væri sjálfsagt oftast framkvæmt en engin þekking væri á verkunum, oftast væri bara 

verið að leita eftir þáttum sem reglulega voru gerðir við munnhirðu og ekkert skráð eða 

skoðað frekar ástand munns. Starfsfólkið vissi ekkert um það hvernig verkin höfðu farið fram 

á öðrum vöktum þar sem engar skráningar voru til staðar. Eins talaði starfsfólkið um að 

skjólstæðingarnir hefðu sjálfsagt misjafnan bakgrunn hvað varðar umönnun munnhols síns en 

til dæmis virtust sumir mjög meðvitaðir um að halda tönnum sínum hreinum og að viðhalda 

góðri munnheilsu á meðan aðrir virtust ekkert hugsa um það (Wårdh o.fl., 2000). Það má því 

hafa það á bak við eyrað að fólk sem ekki er vant að huga að munnheilsu sinni kunni að eiga 

erfitt með að biðja aðra að huga að henni á gamals aldri (Wårdh o.fl., 2000). Hluti starfsfólks 

hafði það á tilfinningunni að einstakir skjólstæðingar þeirra væru hræddir við munnhirðu þar 

sem þeir virtust ekki vita hvað væri um að vera þegar hún var framkvæmd. Gæði 

framkvæmdarinnar fer algjörlega eftir samvinnu skjólstæðinganna stundum er samvinna 

enginn og jafnvel er starfsfólk bitið af skjólstæðingum sínum. Stundum vildu þeir sem voru 

með gervitennur ekki taka þær út úr munni sínum þrátt fyrir að vera með vandamál í munni. 

Því er fræðsla til skjólstæðinga ekki síður mikilvæg en til starfsfólks, ef grundvöllur er fyrir 

henni. Starfsfólkið vildi gjarnan fá ábendingar um það hvort rétt væri að neyða skjólstæðinga 

sína til munnhirðu. Starfsfólkið leit á munnheilsu sem eitt af þeim verkum sem þyrfti að 

vinna með annarri aðhlynningu og taldi það jafnvel vera eitt af forgangsatriðum hjúkrunar en 

hinsvegar var það ekki forgangsatriði þegar kom að því að vinna verkin. Mörg önnur verk 

voru fremur unnin og munnhirða látin sitja á hakanum. Starfsfólkið taldi helstu ástæðu þess 

að hún var látin sitja á hakanum vera skort á tíma eða að hún hreinlega gleymdist. Samkvæmt 

þessum viðtölum var hægt að draga þá ályktun að munnheilsa væri ekki forgangsatriði í 

hjúkrun sjúklinga á hjúkrunarheimilum og í heimahjúkrun. Ákveðinn hluti starfsmanna taldi 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
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að munnheilsu væri veitt meiri athygli í dag en gert var fyrir nokkrum árum og væri 

munnheilsa því betri en hún var hér áður fyrr. Rannsakendur telja það ekki nóg að 

munnheilsa sé betri en áður var, hún  þarf að vera góð í dag sama hvernig hún var áður fyrr 

(Wårdh o.fl., 2000). 

Í íhlutunarrannsókn sem gerð var í Svíþjóð var kannað hvernig hægt væri að breyta 

viðhorfi starfsfólks til munnheilsu með því að auka þekkingu þeirra á efninu (Wårdh o.fl., 

2003). Aukin þekking fólst í því að fjórir aðstoðarmenn hjúkrunar á hjúkrunarheimilum voru 

valdir til að sækja þriggja klukkustunda fræðslu um munnheilsu, eins fengu þeir þjálfun 

fjórum sinnum á tannlæknastofu á fjögurra vikna tímabili. Eftir að hafa borið ábyrgð á 

munnheilsu fólks á hjúkrunarheimilum í ár var efnið rifjað upp með því að starfsmennirnir 

fóru einn dag aftur á tannlæknastofu. Til að meta árangur þessarar íhlutunar var tekið viðtal 

við starfsfólkið til að heyra um viðhorf þess eftir þessa reynslu. Í einu viðtalinu kom fram að 

starfsmanninum hafi í fyrstu fundist erfitt að sinna munnheilsunni en það hafi breyst þegar 

honum fannst þekking sín hafa aukist. Viðkomandi fannst hann verða öruggari við það að 

sinna munnheilsu og var farinn að þekkja inn á flest einkenni. Þessum starfsmanni fannst 

hann þekkja munnheilsu íbúa betur en hjúkrunarfræðingarnir á heimilinu. Hann lagði sig 

fram eins og hann gat til að fá starfsfólk til að meta munnheilsu betur. Þátttakendur í 

rannsókninni töluðu um að þurfa mikið hugrekki til að sinna vinnu við umhirðu munnhols þar 

sem þeir fundu neikvætt viðhorf frá samstarfsfólki. Það helsta sem þeir urðu varir við var að 

samstarfsfólkið bjó ekki yfir nægilegri þekkingu og virtist ekki gera sér grein fyrir mikilvægi 

munnheilsu, eins þekkti það ekki verklagsreglurnar sem áttu að vera í gildi á 

hjúkrunarheimilunum. Þátttakendur fengu á tilfinninguna að samstarfsfólki væri alveg sama 

um það sem þeir væru að ræða um þegar munnheils var til umræðu. Þátttakendurnir töluðu 

um að sumt starfsfólk þyrfti að vekja reglulega til umhugsunar um efnið því annars væri eins 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
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og það gleymdi því. Það sem einnig truflaði störf þátttakenda var skortur á starfsfólki og 

niðurskurður. Reynslan sýndi þeim að upplýsingaflæði um munnheilsu væri mjög ábótavant. 

Þegar þátttakendur í rannsókninni voru að taka á móti sjúklingi frá sjúkrahúsi var nánast 

aldrei minnst á hvernig munnheilsu einstaklingsins væri háttað. Oft fengust betri upplýsingar 

um munnheilsu frá þeim sem voru að koma heiman frá sér heldur en þeim sem voru að koma 

frá sjúkrahúsi. Þessum þátttakendum fannst mikilvægt að fá viðurkenningu og hrós fyrir gott 

starf sérstaklega frá hjúkrunarfræðingum og tannlæknum, það gerði það að verkum að þeim 

fannst þeir vera gera rétt og að skila af sér góðu starfi. Helstu ályktanir voru á þá leið að sú 

þjálfun sem starfsfólkið var að fá virkaði vel og það var öruggt í sínu starfi. Greinilegt var að 

það lofar góðu að hafa ákveðna aðila sem hafa yfirumsjón með munnheilsu. Á stærri 

hjúkrunarheimilum er ef til vill aðeins einn aðili sem sér um þetta og gerir jafnvel ekkert 

annað. Þátttakendur í þessari rannsókn hefðu þó ekki kosið að sinna eingöngu munnheilsu 

heldur töldu að got hefði verið að hafa þetta með öðrum verkum og því æskilegt að fleiri en 

einn sé með ábyrgð á munnheilsu íbúanna á hverjum stað (Wårdh o.fl., 2003). 

Í fylki í Ástralíu var gerð rannsókn á viðhorfi og sýn starfsfólks á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum á munnheilsu með því að taka viðtöl þar við almennt starfsfólk og 

yfirmenn. Rannsóknin fór fram á 12 dvalar- og hjúkrunarheimilum. Allir viðmælendur voru 

sammála um mikilvægi munnheilsu fyrir skjólstæðinga sína og að hún skipti máli fyrir líðan 

þeirra og velferð. Frá þeirra sjónarhorni fól munnheilsu í sér getu til að neyta matar sem síðan 

hefði áhrif á næringaástand skjólstæðinga, það að geta talað, sjúkdóma í gómi eða sýkingar, 

sársauka, sýkingar og sár þá helst tengt gómum sem ekki passa, þyngdartap og að lokum 

félagsleg áhrif. Auk þess töluðu þátttakendur um að góð munnheilsa breytti hátterni sumra 

skjólstæðinga þeirra og hefði áhrif á hegðun því hún kæmi í veg fyrir verki í munni og önnur 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
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óþægindi. Í rannsókninni kom fram að heimilismenn á dvalarheimilum voru ekki háðir 

mikilli hjálp og sáu sjálfir um að panta tíma og fara til tannlæknis eða gerðu það með hjálp 

fjölskyldu sinnar. Þetta fólk var mun líklegra til að fara reglulega til tannlæknis heldur en þeir 

sem reiddu sig á aðstoð starfsfólks. Yfirmenn þekktu þarfir þeirra sem þurftu á aðstoð að 

halda við munnhirðu betur en þeirra sem sáu að mestu leyti um sig sjálfir. Gert var ráð fyrir 

munnhirðu sem hluta af aðhlynningu þar sem íbúar nutu hjúkrunar. Helst voru það 

aðstoðarmenn hjúkrunar (personal care assistants) sem sáu um það. Íbúum sem voru með 

eigin tennur var stundum boðið að bursta þær þegar þeir voru í sturtu þar sem það var talið 

auðveldara fyrir þá og starfsfólkið að gera það þá. Aðstoðarfólkið hvatti stundum 

heimilismenn sem gátu séð um þetta sjálfir til að bursta tennur eða bauðst til þess að aðstoða 

þá við tannburstun. Þátttakendur höfðu mismunandi skoðun á því hvort munnheilsu væri vel 

gætt eða ekki, yfirmenn töldu svo ekki vera en almennt starfsfólk taldi svo vera (Paley o.fl., 

2004). Átta af þeim heimilum sem þátt tóku í rannsókninni voru talin tryggja góða nálgun við 

munnheilsu skjólstæðinga sinna. En það fólst í því að halda saman upplýsingum í 

gagnagrunni um tannheilsu þeirra sem fengnar voru frá skjólstæðingunum sjálfum eða 

fjölskyldum þeirra. Yfirmenn þriggja hjúkrunarheimila töluðu um að reglulegt eftirlit með 

munnheilsu færi fram á sex mánaða fresti. Yfirmenn dvalarheimilanna þar sem íbúar þurftu 

litla hjálp töldu ekki þörf á reglulegu eftirliti þar sem sjúklingar sæju að mestu um sig sjálfir. 

Starfsfólkið hafði helst fengið fræðslu um munnheilsu almennt frá öðrum starfsfélögum, 

bókum, tímaritum, klínískum leiðbeiningum og fleiru. Starfsþjálfun flestra starfsmanna hafði 

farið fram á vinnustaðnum af reyndara starfsfólki. Starfsfólkið taldi sig geta lært meira um 

munnheilsu og sýndi áhuga á því. Niðurstöður sýndu að starfsfólkið og yfirmenn þess töluðu 

um að margir þættir kæmu í veg fyrir eftirlit með munnheilsu. Í fyrsta lagi að skjólstæðingar 

væru ekki að fylgja fyrirmælum starfsfólks, í öðru lagi að skjólstæðingar væru ekki viljugir til 
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að vinna með starfsfólki t.d. sjúklingar með heilabilun, sjúklingar með hegðunarvandamál 

eða óttaslegið fólk og í þriðja lagi samskiptaleysi milli starfsfólks sem var að vinna 

vaktavinnu. Þá kom fram að takmörkun á þekkingu starfsfólks og hik heimilisfólks við að 

biðja um aðstoð vegna munnheilsu stendur í veginum fyrir reglulegri munnhirðu. Eins komu 

fram í niðurstöðum áhyggjur af kostnaði, hreyfigetu og fleiru sem var að hafa áhrif á eftirlit 

með munni. Starfsfólkið var einnig spurt út í hvað þeim fannst að gæti bætt munnheilsu íbúa 

hjúkrunarheimilanna. Dæmi um úrbætur sem nefndar voru er reglulegt eftirlit á mánaðarfresti 

þar sem almenn skoðun á munnholi færi fram. Að mati starfsfólksins ætti sú skoðun að vera 

framkvæmd af tannlækni, þá væri best að tannlæknirinn kæmi á staðinn og framkvæmdi 

skoðunina þar, rétt eins og, annað utanaðkomandi fólk kæmi á staðinn til að vinna sína vinnu 

til dæmis hárgreiðslufólk og fótsnyrtifræðingar. Þátttakendur töldu að það að skoða 

heimilisfólk í sínu umhverfi hefði betri áhrif á það en að vera í umhverfi sem það þekkir ekki 

og getur í sumum tilfellum vakið upp ótta. Hinsvegar bentu nokkrir yfirmenn á það að í raun 

ætti það að vera ríkisins að sjá um þess háttar eftirlit þar sem fjármagn heimilanna væri mjög 

tæpt og lítið mætti þar lítið út af bera (Paley o.fl., 2004). 

Starfsreglur 

Bent hefur verið á mikilvægi þess að fylgjast með að munnheilsa sjúklinga sé góð, mælt er 

með því að þeir sem búa á hjúkrunar- eða dvalarheimilum farir reglulega til tannlæknis og að 

starfsreglur um munnhreinsun séu gildar á heimilinu (Haumschild og Haumschild, 2009). 

Starfsreglurnar ættu meðal annars að gera ráð fyrir reglulegri fræðslu um efnið til starfsfólks. 

Einnig ættu reglurnar að taka tillit til þess þegar nýir sjúklingar koma inn þannig að 

viðkomandi mundi t.d. gangast undir skoðun á öllum munni við komu og ástand hans síðan 

metið eigi síður en 45 dögum eftir innlögn. Þessa skoðun ætti svo að framkvæma á árs fresti, 
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munnhreinsun á að framkvæma daglega. Tannlæknaskoðun á hjúkrunar- og dvalarheimilum 

getur farið fram inni í herbergi sjúklinganna en einnig er hægt að útbúa aðstöðu fyrir 

tannlækna á heimilunum (Haumschild og Haumschild, 2009). 

Betra er að hafa allt til staðar hjá hverjum sjúklingi fyrir sig sem þarf að nota við 

munnhirðu svo starfsfólkið þurfi ekki að leita að hlutunum og hafi því meiri tíma til að sinna 

munnheilsunni. Það kemur í veg fyrir að munnheilsu sé sinnt þegar hlutirnir eru ekki til staðar 

(Wårdh o.fl., 2003). 

Coleman og Watson (2006) gerðu rannsókn í New York fylki til að meta munnhirðu á 

hjúkrunarheimilum. Á þeim hjúkrunarheimilum sem þátt tóku í rannsókninni var munnhirða á 

ábyrgð aðstoðarmanna hjúkrunar. Munnhirðan var ekki á forgangslista hjá starfsfólkinu 

vegna skorts á tíma, þekkingu, verklagi, skipulagningu og ósamvinnuþýði hjá sjúklingum. 

Rannsakendur álíta að örugglega sé hægt að gagnrýna þessa rannsókn því að úrtakið hafi 

verið lítið eða aðeins fimm hjúkrunarheimili og að starfsfólkið vissi ekki um hvað rannsóknin 

snerist. Starfsfólkið þekkti skjólstæðinga sína vel, en áður en rannsóknin var framkvæmd var 

það tryggt að starfólkið þekkti þarfir hvers og eins skjólstæðings sem og persónu hans. Í 

stefnu hjúkrunarheimilanna var talað um að munnhreinsun færi fram tvisvar á dag í stefnu 

hjúkrunarheimilanna en rannsóknin tók eingöngu til morgunaðhlynningarinnar, rannsakendur 

töldu að þetta hefði mátt bæta. Meðalaldur starfsfólks var 32,5 ára og starfsaldur þeirra var 

7,5 ár, 80% þeirra hafði lokið skólagöngu (high school). Rannsóknin fór þannig fram að 

rannsakendur fylgdust með þátttakendum veita nokkrum skjólstæðingum 

morgunaðhlynningu. Þátttakendur vissu ekki að verið væri að skima fyrir munnhirðu sem 

þeir veittu skjólstæðingum sínum. Ákveðin viðmið um ásættanlega framkvæmd voru sett upp 

til að auðvelda rannsóknina. Viðmiðin voru meðal annars að vera í hönskum við verkið, 

aðstoða og spyrja sjúkling um vandamál í munni eða áhyggjur hans varðandi munn, bursta 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
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tennur með tannbursta og tannkremi í tvær mínútur, bursta tungu, hreinsa munn með vatni og 

þrífa tennur með tannþræði. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 1,12 mínútu að 

meðaltali var varið í munnhirðu og eingöngu 16% sjúklinga fengu þá aðstoð, 16% sjúklinga 

fengu tannburstun en enginn af þeim fékk tveggja mínútna tannburstun, meðaltími 

tannburstunar var 16,2 sek. Meðaltími hjá þeim sem sjúklingum sem burstuðu tennurnar 

sjálfir var hinsvegar 39,3 sek. og starfsmaðurinn stoppaði þá alltaf við verkið með því að 

biðja þá um að hætta að tannbursta eða segja við þá að þetta væri komið nóg. Sömu 

sjúklingar og burstaðar voru tennur hjá fengu einnig munnhreinsun með vatni en skolun 

munns var ekki framkvæmd nema í þau skipti. Þeim sem ekki voru burstaðar tennur hjá var 

aldrei boðin skolun eða neitt því líkt. Hanskar voru aldrei notaðir við þessa aðhlynningu og í 

63% tilfella hófst munnhreinsunin án þess að sjúklingi væri tilkynnt það, áhöldum var stungið 

fyrirvaralaust upp í munn þeirra. Af þeim sem fengu aðhlynninguna veittu 63% viðnám við 

hreinsuninni. Þetta var fyrsta rannsóknin sem gerð var í Bandaríkjunum þar sem hugað var að 

þessum hópi starfsfólks. Eftirlit með munni er eitt af mikilvægustu hjúkrunarstörfum sem 

skjólstæðingar á hjúkrunarheimilum eiga að njóta og því eru þessar niðurstöður mikið 

áhyggjuefni (Coleman og Watson, 2006). Ef starfsfólkið var spurt út í munnhirðu eru 

niðurstöðurnar allt öðruvísi og sögðust 68%-98% veita skjólstæðingum sínum munnhirðu og 

bursta meðal annars tennur að meðaltali í 4 mínútur. Fæstir sjúklingar höfðu áhöld til 

munnhreinsunar inni í herbergi sínu og enginn starfsmaður lagði sig fram við að úthluta þeim 

þau. Stefna hjúkrunarheimilanna sem tóku þátt tóku í rannsókninni var að bursta ætti tennur 

fólks tvisvar sinnum á dag, hreinsa og nota munnskol (Coleman og Watson, 2006). Menntun 

starfsfólksins var mismunandi en flest hafði það fengið fræðslu um munnheilsu en fæstir 

töldu sig í stakk búnir að veita hana (Coleman og Watson, 2006).  
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Frenkel o.fl., (2000) gerðu úttekt á ástandi munnheilsu hjá íbúum 22 hjúkrunarheimila 

í Bretlandi. Þar kom í ljós að enginn staðall væri til fyrir það hvernig góð munnheilsa sé 

tryggð á hjúkrunarheimilum. Tekið var viðtal við þátttakendur og munnhol þeirra skoðað þar 

sem kom meðal annars í ljós að yfir 70% þátttakenda höfðu ekki farið til tannlæknis síðustu 

fimm ár, 82% þeirra sem voru með tanngóm gátu ekki séð um að þrífa hann sjálf en starfsfólk 

þreif aðeins tennur fyrir 64% þeirra. Af þeim sem voru með eigin tennur gátu 75% ekki séð 

sjálfir um að þrífa þær. Þessir þátttakendur fengu hinsvegar enga aðstoð frá starfsfólki með 

munnheilsu sína, tíðni bólgu í munni var nokkur en hægt er að tengja tilfelli við skort á 

hreinlæti í munni. Mikill tannsteinn sást við skoðun sem benti til þess að munnhreinsun var 

ekki góð hjá heimilisfólki og matarleifar á tönnum sem sáust í kvöldskoðuninni gáfu til kynna 

að hreinsunin sem átti að eiga sér stað eftir kvöldmat hafi ekki verið ásættanleg. Gæði 

munnheilsu úrtaksins voru mjög léleg sem kom rannsakendum á óvart þar sem rannsóknin fór 

fram á hjúkrunarheimilum þar sem gert var ráð fyrir að þjónusta væri góð fyrir heimilisfólk. Í 

ályktun höfundar kemur fram að það sé eins og þegar fólk flytji inn á hjúkrunarheimili að þá 

missi það sjálfstæði sitt og frumkvæði og treysti um leið á aðra til að hugsa um velferð sína, 

síðan bregðast þeir því og sú vinna sem á að vera virk er ekki virk, það hefur áhrif á velferð 

heimilisfólks. Rannsakendur telja mikilvægt að virkja staðla sem hægt væri að fara eftir til að 

tryggja góða munnheilsu á hjúkrunarheimilum (Frenkel o.fl., 2000). 

Bætt eftirlit með munnheilsu á stofnunum gæti kostað einhverja fjármuni en tengja má 

það að bæta líðan og lífsgæði fólks sem fjárfestingarinnar virði (Haumschild, og Haumschild, 

2009). Sýnt hefur verið fram á að slæm munnheilsa geti aukið tíðni lungnabólgu og sá 

sjúkdómur kostar nú sitt. Terpenning og Shay (2002) sýna fram á að ef ein stofnun ræður til 

sín einn hjúkrunarfræðing til að huga eingöngu að munnheilsu sjúklinga stofnunarinnar 

myndi sá starfsmaður ekki vera lengi að borga sig þá eingöngu vegna minni tíðni á 
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lungnabólgu og þeim kostnaði sem henni fylgir (Terpenning og Shay, 2002). Munnheilsa er 

þverfaglegt samstarf og mikilvægt að allir vinni vel saman. Hjúkrunarfræðingar og 

tannlæknar geta unnið saman að forvörnum um góða munnheilsu aldraðra og með því stuðlað 

að góðri heilsu og vellíðan sem er miklu ódýrari en sjúkdómar (Haumschild, og Haumschild, 

2009). 

Í framhaldi af rannsókn sem gerð var árið 2002 á ástandi munnheilsu og þekkingu 

starfsfólks á munnheilsu í Belgíu var gert átak í munnheilsu, gerðar voru nokkrar vinnureglur 

og aðgerðalýsingar á verkum sem nauðsynleg eru til að viðhalda góðri munnheilsu (Visschere 

o.fl., 2011). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar til að meta árangur þessa átaks. Þær sem gerðar 

hafa verið sýna mismunandi niðurstöður. Rannsóknin sem hér er sagt frá frá tók 5 ár.  

Niðurstöðurnar voru sláandi fyrir rannsakendur þar sem enginn munur var á hópunum tveim 

sem rannsóknin náði til. Annars vegar voru hópar hjúkrunarheimila þar sem innleiddar höfðu 

verið verklagsreglur um munnheilsu og hinsvegar hópur hjúkrunarheimila sem hélt áfram að 

vinna að munnhirðu eins og fyrir átakið. Talið hafði verið að innleiðing verklagsreglna myndi 

bæta munnheilsu heimilismanna hjúkrunarheimilanna. En niðurstöður þessa rannsókna leiddu 

í ljós að magn tannsýkla á heimilismönnum hjúkrunarheimla þar sem verklagsreglur höfðu 

verið innleiddar var óásættanlega mikið. Rannsakendur ályktuðu að hreinlæti á tönnum væri í 

lagi á meðan heimilismenn væru færir um að sjá um það sjálfir en um leið og þeir fóru að 

treysta á aðstoð annarra versnaði hreinlæti í munni. Fram kom að umönnunaraðilar hafi ekki 

nægjanlega þekkingu og kunnáttu til að sjá um hreinsun tanna. Til dæmis var notað tannkrem 

til að hreinsa gervitennur þrátt fyrir að mælt sé með því að sápa sé notuð við það verk. 

Athyglisvert var að áhrif verklagsreglna dvína eftir því sem lengra líður frá innleiðingu 

þeirra, rannsóknin sýndi að áhrifa gætti enn af innleiðingu þeirra að tveim árum liðnum en sú 
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var ekki raunin eftir 5 ár. Það er mikilvægt að huga að tímalengd frá innleiðingu 

verklagsreglna þegar bæta á munnheilsu fólks á hjúkrunarheimilum (Visschere o.fl., 2011).  

Rannsóknir sýna að það helsta sem kemur í veg fyrir góða munnheilsu er samvinna 

við sjúklinga og minnkuð færni þeirra til að sjá um hana sjálfir. Almennt ætlast eldra fólk 

ekki til að njóta munnhirðu nema eitthvað sé að. Þegar litið er til heilbrigðisstarfsmanna 

kemur fram að þeir gera sér ekki grein fyrir mikilvægi munnheilsu, skortir þekkingu og 

kunnáttu, og telja munnhirðu ekki vera forgangsatriði hjá þeim. Visschere o.fl. (2011) bentu 

að síðustu á að vinnuálag sé mikið á heilbrigðisstarfsfólki, það sé færra fólk að vinna, 

sjúklingar séu orðnir veikari, skortur sé á tíma og engar reglur um munnheilsu séu til staðar 

(Visschere o.fl., 2011).  

Hvað Ísland varðar fundust ekki neinar klínískar leiðbeiningar um munnheilsu 

skjólstæðinga heilbrigðisstofnana, ekki fundust heldur rannsóknir um munnheilsu eða 

munnhirðu sem framkvæmdar hafa verið hér á landi. Hinsvegar kom munnhirða til tals í 

rannsókn sem Margrét Gústafsdóttir (1999) gerði á hjúkrunarheimilum þar sem viðtöl voru 

tekin við aðstandendur heimilismanna og hluta af starfólki, en rannsóknin snéri að 

samskiptum milli þessa aðila. Þar kom fram í einu viðtali við aðstandanda að honum fannst 

munnhirðu ekki vera nægilega vel sinnt á hjúkrunarheimilinu. Aðstandandinn burstaði tennur 

ástvinar síns í hvert sinn sem hann kvaddi hann að kvöldi til. Tannburstinn var alltaf 

óhreyfður á sama stað er aðstandandinn kom aftur í heimsókn. Það var tilfinning 

aðstandandans að munnhirða væri á hans ábyrgð þar sem ekki virtist sem neinn annar væri að 

sjá um hana (Margrét Gústafsdóttir, 1999).  

Hér hefur verið fjallað um þekkingu heilbrigðisstarfsfólks á munnheilsu og eru 

niðurstöðurnar vægast sagt sláandi. Hvort um sé að ræða neikvætt viðhorf eða vanþekkingu 
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er stór spurning sem gott væri að geta svarað. Miðað við hvað fjallað hefur verið um hér að 

framan eru það sennilega þessir tveir þættir sem vinna saman.  
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Umræður 

Hér mun ég láta í ljós skoðun mína á niðurstöðum verkefnisins.Tilgangur þessarar ritgerðar er 

að skoða mikilvægi munnheilsu aldraðra og kanna hvert hlutverk hjúkrunarfræðinga við 

munnheilsu er. Áhættuþættir slæmrar munnheilsu eru þó nokkrir og liggja margir í augum 

uppi, þar af leiðandi tel ég að auðvelt sé að koma í veg fyrir þá. Í ritgerðinni hefur komið 

fram að þekking starfsfólks á sjúkdómum og einkennum þeirra sé ekki nægileg. Ég tel vera 

mjög mikilvægt að bæta þekkingu á munnheilsu til að hjúkrunarfræðingar geti greint 

vandamáli í þessum efnum. Rætt hefur verið um að aðstoðarfólk við hjúkrun sé sá starfshópur 

sem sjái um munnhirðu, það tel ég vera líka hér á landi. Ættla má að það séu sjúkraliðar og 

aðstoðarfólk við hjúkrun sem sjái um helstu munnhirðu hjá skjólstæðingum. Ef það er raunin 

þarf að tryggja að þekking þeirra sé góð á munnheilsu til að þeir geti bent á vandamál sem 

gætu verið til staðar. Talið er að tímaleysi sé orsökin fyrir því að hjúkrunarfræðingar sinni 

ekki munnhirðu er sem skyldi. Samkvæmt siðareglum hjúkrunarfræðinga á 

hjúkrunarfræðingur að standa vörð um hag skjólstæðing sinn og benda á ef skjólstæðingur 

hans fær ekki aðstoð á heilbrigðissviðinu sem byggir á faglegum grunni 

(Landlæknisembættið, 2008). Rök benda því til þess að hjúkrunarfræðingurinn skulu sjá til 

þess að munnhirðu sé framfylgt hjá skjólstæðingi sínum. Mat og eftirlit með munnheilsu 

fellur að öllu jöfnu undir sjálfsumhirðu sem hjúkrunarfræðingur ber yfirleitt ábyrgð á innan 

heilbrigðisþjónustu. Einfalda mætti slíkt mat og eftirlit með því að samtvinna það þeirri 

ummönnun sem sjúklingur fær, t.d. með því að spyrja hann út í einkenni, eins tekur ekki 

langan tíma að framkvæma skyndiskoðun upp í munnholi sjúklings með því að skoða það 

með vasaljósi. Nauðsynlegt er að hjúkrunarfræðingur geri reglulega ítarlega skoðun ásamt 

öðrum stéttum. Ég tel að þær hugmyndir sem lýst var hér að framann séu ákjósanlegar þ.e. að 
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hafa einn eða tvo hjúkrunarfræðinga á hverri deild sem sjái eingöngu um munnhirðu, en eins 

og fram hefur komið gæti slíkt fyrirkomulag skilað sparnaði þegar til lengri tíma er litið.  

Það hefur komið skýrt fram í ritgerðinni að mikið er í húfi við að halda heilbrigðu 

munnholi. Nauðsynlegt má því telja að viðhorf hjúkrunarfræðinga og annarra heilbrigðisstétta 

um efnið sé skoðað. Í nánast öllum rannsóknum sem tekið var mið af  kom fram neikvætt 

viðhorf til munnhirðu þrátt fyrir að flestir gerðu sér nokkurn veginn grein fyrir að þetta væri 

mikilvæg hlið heilbrigðis og vellíðunar, en sjálfsagt hafa þáttakendur ekki áttað sig á hversu 

mikilvæg hún er. Ég hef undanfarna mánuði fundið mikið fyrir fordómum sem þessum, þegar 

fólk heyrir um val mitt á efni lokaverkefnis. Ég hef bent fólki sem spyr mig hvað sé eiginlega 

hægt að skrifa mikið um munnhirðu að það væri nú meðal annars hægt að skrifa eingöngu um 

viðhorf hjúkrunarfræðinga til munnhirðu sem sé greinilega eitthvað sem þurfi að bæta hér á 

landi. 

Myndefnið sem talað er um í ritgerðinni er mjög gott og mæli ég með því að það efni 

sé til á öllum heilbrigðisstofnunum á Íslandi. Þar er munnhirða sýnd á mjög skilvirkan hátt 

svo að allir ættu að geta framfylgt henni. Menntun starfsfólks sem starfar hér við ummönnun 

aldraða er misjöfn og hafa margir enga menntun á heilbrigðissviði. Við slíkar aðstæður er 

gott að hafa diskinn með myndefninu til að sýna ófaglærðum starfsmönnum. Myndefnið er 

einnig gott fyrir þá faglærðu. Í ritgerðinni er vísað til menntunar í Bandaríkjunum og sagt frá 

því að þar sé eingöngu farið út í verklega hluta munnheilsu en ekki sjúkdóma, einkenni og 

vandamál sem upp geta komið í munnholi og við munnhirðu. Mín reynsla er að slíkt hið sama 

eigi við hér á landi. Þegar ég stundaði sjúkraliðanám fyrir 10 árum lærðum við eingöngu 

verklega munnhreinsun og svipað má segja um nám í hjúkrunarfræðinni. Óbeint var farið út í 

bóklega þætti sem taldir voru upp hér að framan. Þetta tel ég mikilvægt og þurfi að bæta. 
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Ég álít að við frekari rannsóknir á munnheilsu og fjallað hefur verið lítilega um hér að 

framan séu nokkur atriði sem telja megi stóran hlut í munnhirðu aldraða. Það er í fyrsta lagi 

viðhorf starfólksins sjálfs til munnhirðu almennt, og hvernig þau sinna eigin munnhirðu. Það 

er til dæmis talað um að nota tannþráð daglega, starfsmaður sem aldrei notar tannþráð á 

sjálfan sig hlýtur að teljast mjög ólíklegur til að gera það við aðra. Í öðru lagi tel ég mikilvægt 

athuga við munnhirðu aldraða hvernig viðkomandi hefur verið að sinna henni hingað til. Sá 

sem hefur ekki verið að sinna henni á nokkurn hátt, hefur t.d. ekki farið reglulega til 

tannlæknis og burstar tennur sínar aðeins endrum og eins, er ósköp eðlilega, að mínu mati, 

líklegur til að vera ósamvinnuþýður við munnhirðu þegar aðrir eru að sinna henni.  

Ég myndi vilja sjá hér á landi að á hverri deild þar sem verið er að sinna öldruðum séu 

til staðar áhaldabakkar hjá öllum skjólstæðingum, eins og talað var um hér í ritgerðinni. Í 

þeim væri þá til dæmis tannbursti og viðeigandi hreinsiefni (tannkrem eða sápa) tunguspaði, 

svamppinnar, tannþráður, ljós o.fl.. Klínísku leiðbeiningarnar sem komu frá Kanada voru 

mjög ítarlegar þær eru greinagott skjal sem innihélt allar helstu upplýsingar sem þarf við 

munnhirðu. Það væri gaman að sjá svipað skjal koma út á íslensku. Í þeim var meðal annars 

listi yfir atriði sem nauðsynlegt er að aðrar heilbrigðisstéttir meti og ráð við ýmsum 

vandamálum sem geta komið upp eins og að sjúklingur vilji ekki opna munninn, gervitennur 

eru fastar uppi í gómi og fleira gagnlegt og því gott að hafa við höndina til að geta skoðað.  

Verið er að þýða mælitæki á íslensku og  mæli ég hiklaust með reglulegri notkun 

slíkra mælitækja hjá öldruðum, en þá er mikilvægt að þeir sem eru að nota slík tæki hafi 

þekkingu og kunnáttu til staðar. Hér að framan var sagt frá mjög áhugaverðri tillögu sem fól í 

sér að hafa tiltækar myndir með mælitækjunum með einkennum sjúkdómanna til að auðvelda 

matið á munnholinu. Mikið var rætt um að leita til tannlækna og tel ég mikilvægt að 

einstaklingar fari að minnsta kosti einu sinni á ári í skoðun og kalla ætti til tannlækni ef þörf 
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er á. Á mörgum dvalar- og hjúkrunarheimilum er aðstaða fyrir hárgreiðslukonu og 

fótsnyrtingu, af hverju er ekki hægt að koma fyrir aðstöðu fyrir tannlækna? 

Ég gæti lengi vel talað um skoðun mína á ritgerðinni þar sem mér fannst mjög 

áhugavert að gera hana og lærði gríðarlega mikið af henni. Ég vissi að munnhirða væri 

mikilvæg, en að hún skipti eins miklu mái og ég hef komist að gerði ég mér ekki grein fyrir. 

Sama á við um viðhorfið ég vissi að það væri ekki gott en það kom mér á óvart að þetta væri 

alþjóðlegt vandamál. 
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Lokaorð 

Vonandi á þessi ritgerð eftir að vekja fólk til umhugsunar um mikilvægi munnheilsu. Hér 

hefði verið hægt að skrifa mun meira um hvert atriði jafnvel hægt að skrifa heila ritgerð um 

hvern kafla en einhverstaðar urðu mörkin að vera. Telja má brýnt að vekja athygli á þessu 

málefni því að neikvætt viðhorf heilbrigðisstarfsmanna til munnhirðu virðast vera ríkjandi 

alls staðar í heiminum miðað við það sem hefur komið fram. Það er ekki eingöngu viðhorfið 

sem þarf að bæta heldur er það þekking heilbrigðisstarfsfólks sem er ekki nægjanleg. 

Viðhorfið virðist breytast um leið og þekkingin er til staðar (Fitzpatrick, 2000; Gil-Montoya, 

o.fl., 2006; Paley o.fl., 2004; Wårdh, o.fl., 1997; Wårdh, o.fl., 2003; ). Ljóst er hvaða áhrif 

slæm munnheilsa getur haft á líf einstaklinga. Nauðsynlegt er því að bæta líf þeirr sem ekki 

ráða við að sinna eigin munnheilsu með viðeigandi hætti. Vitundarvakning á þessu málefni er 

mikilvæg ekki aðeins hjá þeim sem sjá um hjúkrun einstaklinganna heldur öllu 

heilbrigðisstarfsfólki (Wårdh, o.fl., 2000). 

Þeim spurningum sem ég leitaðist við að svara í þessu verkefni var svarað hér eftir 

bestu getu og komu svörin nokkuð á óvart. Hvað felur munnheilsa í sér ? Því er til að svara að 

hún feli í sér að vera einkennalaus í munnholi og sýna þá ekki þau vandamál sem skimað er 

fyrir í eftirliti og er meðal annars skoðað í mörgum mælitækjum. Einnig kom fram hve 

munnheilsa er mikilvæg og það að slæm munnheilsa getur verið lífshættuleg  (Femiano o.fl., 

2008) og geti haft gríðarleg áhrif á alla líðan einstaklingsins (Frenkel, o.fl., 2000). Hvernig 

líta hjúkrunarfræðingar á þessa hlið heilbrigðis og vellíðunar? Nokkuð afgerandi svar var við 

þeirri spurning. Neikvætt viðhorf og lítil þekking virtist augljós.  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (The World Health Organization) hefur verið að vinna að 

því að bæta munnheilsu í heiminum. Áherslan hefur verið á að hvetja yfirmenn 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22W%C3%A5rdh%20I%22%5BAuthor%5D
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heilbrigðiskerfa til að hafa jákvætt viðhorf til munnheilsu og stefnt að því að ákveðnum 

stöðlum um munnheilsu verði komið á laggirnar til að bæta þetta ástand (World Health 

Organization, e.d .). Það er mikilvægt að heilbrigðisyfirvöld og ummönnunaraðilar hjá 

öldruðum fari að huga betur að munnheilsu aldraðra. Þrátt fyrir umræðu um mikilvægi hennar 

og tengsl slæmrar munnheilsu við sýkingar þá er munnheilsa ekki enn á forgangslista 

heilbrigðisstarfólks, þetta er atriði sem þarf að laga (Gil-Montoya, o.fl., 2006). 

Hjúkrunarfræðingar, hjúkrunarnemar og annað heilbrigðisstarfsfólk ætti að þekkja 

mikilvægi munnhreilsu betur og kynna sér almenna munnhirðu. Verklagsreglur munnhirðu 

og áhöld til munnhirðu ættu að vera til á stofnunum til að auka líkur á því að hún verði 

framkvæmd. Skjólstæðingar og aðstandendur þeirra þurfa ekki síður að vera meðvitaðir um 

munnheilsu því til þess að allir geti unnið að sama markmiði, þurfa þeir að þekkja hvert 

markmiðið er (Touhy, T. og Jett, K. 2010). 
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