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I september 2010 blev den kliniske retningslinje til identifikation af behov for 

mundpleje og udførelse af tandbørstning hos voksne indlagte patienter 

publiceret(1).  I den klinikse retningslinjen understrges vigtigheden af 

mundpleje og litteraturen viser at der mangler generelt viden om hvor mange 

patienter, der har behov for mundpleje. Dette gav inspiration til at komme i 

gang med et forskningsprojekt på Gentofte Hospital. Projektet blev gennemført 

i samarbejde med Center for Kliniske Retningslinjer. 

 

Af Rene og velplejede tænder er væsentlig for de fleste mennesker, og god 

mundhygiejne og sundhed i mundhule og tænder har stor betydning for ens 

personlige velbefindende, ernæring og sociale liv (2;3). Når en patient skal 

komme sig efter sygdom øger sunde tænder og mundhule patienten 

ernæringstilstand, og påvirker helbredelsen positivt(kilde). Flere undersøgelser 

viser fx, at dårlig mundhygiejne forøger antallet af bakterier i mundhulen, som 

kan aspireres og medvirke til infektioner eksempelvis i endocardiet, lunger, 

mediastinum, ledproteser og rygsøjle (4). Ligesom problemer i mundhule og 

tænder især hos ældre og skrøbelige patienter er en god prædiktor for 

ufrivilligt vægttab(5). Selvom betydningen af en god mundhygiejne under 

indlæggelse således er blevet fremhævet, har vi ikke viden om hvor mange 

patienter, som indlægges akut på medicinske afdelinger, der har 

sundhedsproblemer i mundhulen og behov for mundpleje ved indlæggelsen.  
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Et spørgsmål vi fandt det væsentligt at undersøge, da undersøgelser i andre 

kliniske omgivelser (fx. rehabiliteringsafsnit og langtidsmedicinske afsnit) har 

peget på mangelfuld mundhygiejne under indlæggelsen(6;7) . 

 

At hjælpe patienten med at opretholde en god mundhygiejne under 

indlæggelse er en basal sygeplejeopgave, og et tidligere studie har vist, at en 

vurdering af mundstatus ved indlæggelsen vil kunne reducere forekomsten og 

sværhedsgraden af komplikationer i mundhulen(8).  Den kliniske retningslinje 

anbefaler at Revised Oral Assessment Guide (ROAG) systematisk anvendes til 

vurdering af patientens behov for mundpleje ved indlæggelsen. ROAG er en 

videreudvikling af OAG (Oral Assessment Guide), som er udviklet af Eilers et 

al(9) , hvor formålet var at udvikle et instrument til vurdering af tilstanden i 

patientens mundhule ved cancerbehandling med knoglemarvstransplantering. I 

et svensk studie omfattende 133 patienter indlagt på en 

rehabiliteringsafdeling, blev ROAG testet for at sikre, at det var anvendeligt 

hos ældre patienter.  

For at teste instrumentet blev patienternes mund først undersøgt af en 

uddannet sygeplejerske, og herefter af en tandplejer. Ved undersøgelsen blev 

der fundet god overensstemmelse mellem vurderingerne foretaget af 

sygeplejersker og tandplejer. Det er væsentligt at få undersøgt pålideligheden 

af måleinstrumentet sygeplejersker imellem og i den kontekst instrumentet 

skal anvendes i. Ligesom det er nødvendigt at kende omfanget af behovet for 

mundpleje for at kunne vurdere om ROAG skal implementeres på Gentofte 

Hospital.  

 

Formål 

Ved publicering af retningslinjen var ROAG ikke oversat til dansk, og det første 

formål med undersøgelsen blev derfor at oversætte screeningsinstrumentet fra 

svensk til dansk.  

Det er vigtigt, at oversættere af et screeningsinstrument så meget som muligt 

ligner de fremtidige brugere af instrumentet og har relevante sproglige 

kundskaber(10). Derfor blev oversættelsen foretaget af 2 svenske 

sygeplejersker som begge arbejdede i Danmark, og derfor havde et godt 

kendskab til hospitalsdansk.  



CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER 
WWW.CFKR.DK 
 
Hver af oversætterne oversatte ROAG til dansk uafhængig af hinanden. De to 

oversættelser blev sammenlignet, og forskelle drøftet mellem dem og 

projektgruppen indtil enighed blev truffet.  

 

Herefter var undersøgelsens formål 1) at beskrive forekomsten af 

sundhedsproblemer i mundhulen og behov for mundpleje blandt akut indlagte 

medicinske patienter. 2) at undersøge interobservatør-variationen 

(reliabiliteten) af en dansk oversættelse af ROAG sygeplejerske og 

sygeplejerske imellem.   

 

Metode 

Den validerede oversættelse af måleinstrumtet ROAG blev anvendt i et 

tværsnits studie i to afdelinger på et dansk universitetshospital. Alle patienter 

med en medicinsk diagnose, som blev indlagt akut blev inkluderet konsekutivt 

på hverdage, hvis de kunne give informeret samtykke og havde en forventet 

indlæggelsestid på over 48 timer. Samme patient blev ved indlæggelsen 

vurderet med måleinstrumentet ROAG to gange (med maximalt 3 timers 

mellemrum) af to forskellige sygeplejersker.  

Der var ikke mundtlig eller skriftlig overgivelse af information mellem første og 

anden sygeplejerske, eller mellem sygeplejerske og patient, før begge 

vurderinger var gennemført.  

251 patienter opfyldte inklusionskriterierne, og blev gennem en fem ugers 

periode i 2011 spurgt om de ville deltage i undersøgelsen. Som forventet på 

akutte afdelinger, hvor den medicinske diagnose er uafklaret, og patienterne 

psykisk er påvirket af en akut indlæggelse, var der et relativt højt antal af 

patienter, som blev ekskluderet. Nogle ønskede ikke at deltage (30 stk.), nogle 

kunne ikke give informeret samtykke (39 stk.) og nogle patienter var ikke 

tilgængelige på grund af akutte undersøgelser (20 stk.). I alt blev 161 

patienter inkluderet til beskrivelse af forekomsten af sundhedsproblemer i 

mundhulen ved hjælp af ROAG. Demografiske data som  alder og køn blev 

indhentet. Ved undersøgelse af interobservatør-variationen var der yderligere 

et frafald på 13 patienter. Frafaldet skyldes en forværring af den medicinske 

tilstand og/eller at patienten var optaget af akutte undersøgelser. 148 

patienter deltog således i denne del af undersøgelsen.. Der var ingen forskel 

på alder og køn mellem de patienter, som blev undersøgt én eller to gange. 
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Undersøgelsen blev gennemført af tre erfarne sygeplejersker og to næsten 

færdige sygeplejestuderende. Der var ingen forudgående oplæring i 

måleredskabet, men for at understøtte brugen af ROAG blev der udleveret en 

visuel guide (9). Guiden præsenterede billeder af den normale og sunde mund, 

samt billeder af forskellige sundhedsproblemer i mundhulen.  Billedmaterialet 

havde ingen sammenhæng med måleinstrumentet, og viste ikke forskellige 

sværhedsgrader eller alle de specifikke problemområder ROAG beskriver(11).  

 

Indtastning af data og statistisk bearbejdning blev gennemført af Center for 

Kliniske Retningslinjer ved daglig leder Preben Ulrich Pedersen Ph.d og 

videnskabeligmedarbejder Sasja Jul Håkonsen, Cand.cur. Alle data blev 

analyseret ved anvendelsen af SPSS Version 19.0.  Data om udbredelsen blev 

analyseret deskriptivt i forhold til de enkelte elementer i ROAG. Et 

konfidensinterval (CI) på 95 % blev beregnet for at kunne sammenligne vores 

resultater med resultater fra andre studier. Interobservatør-reliabiliteten blev 

udregnet på to måder. Først den procentvise overensstemmelse for at vurderer 

eventuelle problemer blandt sygeplejerskernes tolkning af skalaen (16). 

Cohens kappa koefficient, som tager højde for den tilfældige 

overensstemmelse, blev brugt til at udregne graden af overensstemmelse i alle 

kategorier. Værdier < 0.20 blev betragtet som ringe, 0.21 - 0.4 som rimelig, 

0.41 - 0.60 som moderat, 0.61 - 0.8 som god og >0.8 som meget god 

overensstemmelse.   

 

Resultater 

Patienternes alder varierede fra 18 – 96 år, og 103 (64 %) af patienterne 

havde deres egne tænder.  

Udbredelsen af sundhedsproblemer i mundhulen hos patienter indlagt akut på 

medicinske afdelinger var højt, hvor 147 patienter (91.3 %; 95 % CI, 86.9-

95.7) havde ét eller flere sundhedsproblemer i mundhulen. 116 patienter (72 

%; 95 % CI, 65.1-78.9) havde mellem to og fire sundhedsproblemer i 

mundhulen. Det hyppigste problem var tænderne, hvor der blev fundet lokal 

belægning, madrester, ødelagte tænder og beskadigede tandproteser. Disse 

problemer blev fundet hos 112 patienter (69,6 %).  
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Det næst hyppigste problem var tungen, som blev fundet tør, rød, med 

belægninger og manglende papiller. (49,4 %). Resultatet af 

prævalensundersøgelsen peger på et signifikant og overset problem i denne 

patientgruppe. Der var en tydelig sammenhæng mellem alder og antallet 

problemer i mundhulen (r=0.172, p=0.03), mens der ikke blev fundet 

sammenhæng mellem køn og antallet af problemer (p=0.659).  

 

Undersøgelsen af  interobservatør-variationen af den danske oversættelse af 

ROAG viste betydelige forskelle imellem sygeplejerskernes bedømmelser, når 

Cohen’s kappa koefficient blev brugt til at vurdere overensstemmelsen. 

Overensstemmelsen mellem bedømmelserne blev samlet set i alle kategorier 

vurderet til at være enten ringe eller rimelig. De særlige kliniske 

omstændigheder, med akutte indlagte medicinske patienter kan have påvirket 

undersøge interobservatør-variationen negativt, da den medicinske tilstand 

ændrer sig hurtigt. Ringe overensstemmelse målt ved Kappa koefficent blev 

særligt målt indenfor kategorierne ”Spyt” og ”Mundslimhinder”, områder hvor 

behandling med medicin og ilt kan have medført tørhed og ændringer i 

mundslimhinden mellem første og anden bedømmelse. Rimelig 

overensstemmelse målt ved Kappa Koefficient blev især fundet indenfor 

kategorierne tunge, tænder/tandprotese og læber, hvilket måske kan afspejle, 

at det er de områder sygeplejerskerne er mest vant til at vurdere.  

 

Konklusion 

Undersøgelsen viser at omfanget af sundhedsproblemer i mundhulen er 

overraskende højt hos akut indlagte medicinske patienter, og at alle patienter 

bør tilbydes relevant mundpleje ved indlæggelsen.  

Hvis ROAG skal benyttes i den kliniske beslutningstagen, et det nødvendigt 

med tiltag, som kan øge pålideligheden i vurderingerne sygeplejerskerne 

imellem. Vores undersøgelse understreger behovet for en forudgående specifik 

undervisning og oplæring af sygeplejerskerne før instrumentet indføres i 

praksis. Ligesom et velegnet billedmateriale til at understøtte brugen af ROAG, 

formentlig ville kunne sikre en større overensstemmelse i vurderingerne af de 

enkelte kategorier.  
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Mod på mere 

Kliniske retningslinjer afdækker ofte manglende viden om helt almindelige 

sygeplejefaglige problemstillinger, som kan give sygeplejersker i den kliniske 

praksis inspiration til relevante forskningsprojekter. Spørgsmålene har ofte en 

bred og generel interesse for sygeplejersker, og giver derfor et godt 

udgangspunkt for samarbejde på tværs af afdelinger og specialer.  

På Gentofte Hospital har vi positive erfaringer med at samarbejde omkring et 

forskningsprojekt, som har været med til at udvikle og træne 

forskningskompetencer. Projektet har givet os mod og overskud til at komme i 

gang med klinisk forskning i en travl hverdag, og er allerede nu i gang med det 

næste forskningsprojekt. Denne gang samarbejder sygeplejerskerne på tværs 

af hospitalet om at undersøge udbredelsen af obstipation hos akut indlagte 

medicinske patienter, samt hvordan obstipation udvikler sig under 

indlæggelsen på medicinske afdelinger. Ved denne undersøgelse, tages der 

også udgangspunkt i et instrument, der anbefales i en klinisk retningslinje. 

 

Undersøgelsen den viser forekomsten af sundhedsproblemer i mundhulen er 

antaget til publikation i Journal of Advanced Nursing 

 

E-mail: Ingelise Trosborg: ingelise.trosborg@regionh.dk 

Reference: Nyhedsbrev Center for Klinsike Retningslinjer, 2013;5(1) 
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