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2. Lämplig uppsatsnivå: avancerad nivå (magister- eller masteruppsats)

3. Verksamhet och kontaktperson: 

Högskolan Kristianstad, Pia Andersson, Pia.Andersson@bkr.se 
Centralsjukhuset Kristianstad, Annika Kragh Ekstam, Annika.KraghEkstam@skane.se

4. I de fall studentprojektet är en del i ett större forsk
ningsproiekt, anee övriea medarbetare i oroieket: 

Högskolan Kristianstad: Sladjana Criten, Albert
Westergren, Joakim Ekstrand 

Är övriga projektdeltagre informe
rade om studentprojektet 

Centralsjukhuset Kristianstad: Elisabeth Fagerstgröm ✓ Ja

5. Syfte och kort sammanfattning av projektet: 

Syftet är att utvärdera hur vårdpersonal upplever att utföra munbedömningar i det dagliga arbetet på
011opedavdelningen. Ytterligare ett syfte är hur de upplever att vara delaktiga i forskning som avser 
att utveckla vården tillsammans med högskolan.

6. Kortfattad projektbeskrivning: 

Studier indikerar att det finns samband mellan dåligt munstatus och orala mikroorganismer i 
relation till vårdrelaterad pneumoni. Vårdrelaterad pneumoni kan drabba sköra, äldre personer och
leda till ökad morbiditet, mo11alitet, förlängd vårdtid och ökade vårdkostnader. Vårdinsatser efter
utskrivningen från sjukhus kan bli omfattande och kräva stora insatser, tex hemtjänst, annan 
boendeform, sjukvård i hemmet. Hos sköra äldre personer finns därför behov av standardiserade
och dagliga munbedömningar för att upptäcka problem med munhälsan och för att kunna
genomföra individanpassade munvårdsåtgärder.

På 01topedavdelningen vid Centralsjukhuset i Kristianstad har dagliga munbedömningar med 
användning av munbedömningsinstrumentet ROAG förts in på patienter som ska opereras för 
frakturer i nedre extremiteter eller amputeras i benen. Detta är en del i ett forskningsprojekt som
avser att utveckla vården.

Syftet besvaras lämpligen genom kvalitativ metod. Intervjuer med vårdpersonal kan göras.

7. Övrigt:
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