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Titel
Theoretical and hands-on guidance from dental hygienists promotes good oral health in elderly people
living in nursing homes, a pilot study.
(Teoretisk och praktisk handledning av tandhygienist befrämjar god munhälsa hos äldre på sjukhem, en
pilotstudie)
Författare
Birgitta Seleskog, Lena Lindqvist , Inger Wårdh I, Agneta Engström, Inger von Bültzingslöwen
Regelbunden individuell praktisk handledning av tandhygienist kan vara en framgångsrik modell för ett
bättre munvårdsarbete på sjukhem
I en RCTstudie, utgjorde två jämförbara sjukhem interventionsgrupp respektive kontrollgrupp. Interventionen
inkluderade teoretisk och praktisk handledning I munhygien av tandhygienist och diskussioner om
munvårdsrutiner. Placknivåerna förbättrades signifikant. Vårdpersonalen på interventionsboendet föreföll bli mer
medvetna om sina begränsningar avseende munvårdsarbetet och efterfrågade mer kontakt med tandvården efter
interventionen. Studien pekar på att dagens munvårdsituation för de äldre är så komplicerad att teoretisk
utbildning på gruppnivå är otillräcklig. Regelbunden individuell praktisk handledning av tandhygienist kan vara en
framgångsrik modell.
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Abstract:
OBJECTIVES: Oral health in nursing homes for elderly is often unsatisfactory, and oral health education to
nursing staff has not shown sufficient results why there is need for novel approaches. The aim of the study was to
trial a new oral healthcare educational programme and to evaluate the effects on residents' oral health. In
addition, attitudes among the nursing staff in the intervention nursing home were explored.
METHODS: In a controlled clinical trial, two comparable nursing homes were randomly assigned for intervention
or control. Interventions included weekly theoretical and hands-on guidance from dental hygienists on oral
hygiene procedures and discussions on oral care routines. The residents' oral health, measured by the Revised
Oral Assessment Guide (ROAG), dental plaque and gingival bleeding were evaluated at baseline and after
3 months. Attitudes among the staff to oral health care were measured at the intervention nursing home.
RESULTS: Revised Oral Assessment Guide gums and lips scores showed a tendency to decrease in the
intervention group, but remained high in the control group. Plaque levels improved significantly after intervention,
and a trend towards less gingival bleeding was observed. The intervention nursing staff seemed to be more
aware of their own limitations concerning oral health care after intervention and valued more frequent contact with
dental services to a greater extent.
CONCLUSIONS: The oral healthcare situation for elderly people today is so complex that theoretical education at
the group level regarding different aspects of oral health is not sufficient. Individual hands-on guidance by dental
hygienists on a regular basis in everyday care may be a new approach.

