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SAMMANFATTNING  

Syftet med studien var att undersöka vad klinikchefer inom Folktandvården i Region 

Skåne och Privattandläkarna i Skåne län ansåg om tandhygienistens kompetens. 

Studien var kvantitativ och bestod av en elektronisk enkät som skickades ut till 

samtliga klinikchefer inom Folktandvården och Privattandläkarna i Skåne län. Det 

skickades ut totalt 538 enkäter. Inklusionskriterierna var de klinikchefer som anställt 

en tandhygienist som tagit sin yrkesexamen under de senaste fyra åren. Tjugonio 

klinikchefer besvarade enkäten.  

 

Resultatet av studien visade att klinikcheferna ansåg tandhygienisten kunnig inom 

parodontologi och kariesdiagnostik. Det var två klinikchefer som önskade att 

tandhygienisten skulle ha ökad kompetens inom endodonti och pedodonti.  

 

Klinikcheferna fick svara på en fråga i enkäten om de önskade lägga till något i 

tandhygienistens kompetensområde och där svarade två klinikchefer att blodsocker- 

och blodtrycksmätning skulle ingå i tandhygienistens kompetensområde.  

 

Slutsatsen av studien visar att merparten av klinikcheferna ansåg att tandhygienisterna 

hade bra kompetens inom sitt arbetsområde. På grund av låg svarsfrekvens måste 

reultatet tolkas med stor försiktighet.  

 

 

Nyckelord: Klinikchef, kompetens, tandhygienist, utbildning 
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ABSTRACT 

The aim of the study was to examine the competence of dental hygienists among 

Clinic Director´s within the Public Dental Service and Private dentists in the county 

of Skåne . The study was quantitative and consisted of an electronic questionnaire 

sent out to all Clinic Directors in the county of Skåne. A total of five hundred and 

thirty eight questionnaires were sent out. The inclusion criteria were the Clinic 

directors who employed dental hygienists who had obtained their professional degree 

during the last four years. Twenty nine Clinic directors responded to the study.  

 

The results showed that in general clinic directors are pleased and feel that dental 

hygienists are proficient in periodontology and dental caries diagnostics. There were 

two clinic directors who felt that dental hygienists should have more knowledge in the 

fields of endodontics and pedodontics.  

 

The Clinic directors were asked if they wanted to add a certain skill or specialty to the 

competence of dental hygienists. Two of the clinic directors said that they would like 

to see dental hygienists be able to measure blood and sugar levels if needed.  

 

In conclusion, this study shows that most of the clinic directors thought that the dental 

hygienists had good knowledge and skills within their operating range. The result of 

this study must be interpreted with caution because of the low response rate. 

 

Keyword: Clinic director, competence, dental hygienist, education 
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INTRODUKTION  

Historik 

Det var i början av 1920-talet som det för första gången diskuterades om det fanns ett 

behov av tandhygienister inom tandvården. Diskussionen kom inte längre än så men 

1939 tog Tandläkarinstitutets lärarråd i Stockholm upp ämnet igen. De ansåg att 

framtiden fick avgöra om ett behov av tandhygienister fanns. Efter cirka 40 år av 

diskussion infördes utbildningen 1968 och då var det endast tandsköterskor som 

kunde utbilda sig till tandhygienister genom en påbyggnadsutbildning. Utbildningen 

startade i Malmö och Örebro. Efter den första utbildningen fick samtliga 18 

tandhygienister arbete vilket visade ett tydligt intresse av tandhygienistyrket på 

arbetsmarknaden (1). 

 

Utbildningen 

En tvåårig försöksutbildning påbörjades 1988 och antagningskravet på 

tandsköterskeexamen togs bort och ersattes med en tvåårig sociallinje eller treårig 

gymnasieutbildning. En examen från vårdlinje eller tandsköterskelinje med engelska 

som tillvalsämne var krav för att antas till tandhygienistutbildningen. 

Tandhygienistutbildningen blev 1990 klassificerad som en högskoleutbildning och 

från och med 1 juli 1991 kunde samtliga examinerade tandhygienister ansöka om 

legitimation. Samtidigt upphörde försöksutbildningen och blev en permanent tvåårig 

utbildning (1). 

 

Tandhygienistutbildningen finns idag vid åtta lärosäten i Sverige (2-9). Alla lärosäten 

erbjuder idag studenterna en yrkesexamen efter 120 högskolepoäng och en 

kandidatexamen efter 180 högskolepoäng (10). 

 

Kompetensområde 

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift 

genom att tillämpa kunskaper och färdigheter (11).  

 

Tandhygieniststudenten skall efter avslutad utbildning uppfylla högskolelagens 

allmänna mål som innebär: 

 Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 

 Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem 
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 Beredskap att möta förändringar i arbetslivet (12). 

 

Enligt SFS högskoleförordning (1993:100) finns det specifika mål som 

tandhygienisten skall uppfylla för tandhygienistexamen. För färdighet och förmåga 

skall tandhygienisten kunna:  

 

 Visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande 

arbete inom tandvården för såväl enskilda som grupper av patienter 

 Visa förmåga att självständigt utföra undersökningar av karies och parodontit 

samt att utreda och analysera behov av munhälsovårdande insatser 

 Visa förmåga att genomföra och utvärdera insatta åtgärder samt i enlighet 

med relevanta författningar dokumentera dem 

 Visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information 

samt att förmedla sin kunskap till olika grupper och därmed bidra till 

utveckling av yrket och verksamheten (13).  

 

Socialstyrelsen sammanfattar tandhygienistens kompetensområde i tre kategorier: 

 

 Munhälsa i teori och praktik  

 Forskning, utveckling och utbildning 

 Samverkan och ledarskap (14). 

 

Kategorin munhälsa består till en stor del av hälsofrämjande åtgärder. Det är viktigt 

att tandhygienisten kan identifiera och förebygga hälsorisker samt att bedöma 

patientens möjligheter och förmåga till egenvård. Det ingår även att informera 

patienter om munhålans sjukdomar och möjlighet att förebygga sjukdomar. Munhälsa 

består också av instruktion av munhygieniska hjälpmedel, kostrådgivning och ett 

tobaksförebyggande arbete. Att arbeta med munhälsa i praktiken innebär att 

tandhygienisten skall kunna undersöka, förebygga och diagnostisera karies samt 

parodontit på röntgenbilder så väl som kliniskt i munnen. I tandhygienistyrket ingår 

det att kunna planera, utföra, utvärdera och dokumentera behandling tillsammans med 

patienten (14). Tandhygienisten skall kunna förhålla sig professionellt och inta en 

analytisk och kritisk hållning i utvecklingen av munhälsoarbete. Det ingår även att 
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kunna följa nationell och internationell vetenskaplig forskning inom yrkesområdet. 

Yrket inkluderar också ett arbete med munhälsofrågor, handledning och utbildning av 

olika personalgrupper inom tandvård, omsorgsverksamhet, hälso- och sjukvård. I 

tandhygienistens arbete förekommer det administrativa uppgifter, samt planerings-, 

utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete. Tandhygienisten skall även ha kännedom 

och förmåga att organisera och leda det munhälsovårdande arbetet i tandvården (14). 

 

I en studie från 2005 (15) fick 65 tandläkare besvara frågor om vad de ansåg om 

tandhygienistens kompetens. Resultatet av studien visade att tandläkarna var osäkra 

på om tandhygienisten kunde bli lika bra på att diagnostisera till exempel karies och 

parodontit som tandläkaren. De ansåg att tandläkarna hade en längre och djupare 

utbildning än tandhygienisterna och menade att ”samma arbete kräver samma 

utbildning”. En del tandläkare ansåg även att tandhygienisten hade för kort utbildning 

och sämre förutsättningar för att få en helhetsbedömning av patienten. Slutsatsen av 

studien var att tandläkarens kunskaper om den legitimerade tandhygienistens 

behörighet och kompetens borde förbättras. Tandhygienistyrket borde förtydligas och 

man borde sträva efter en öppnare och tydligare diskussion om grundutbildningens 

innehåll menar författarna av studien. De arbetsuppgifter som tandhygienisten har 

borde uppmärksammas och synliggöras. På de universitet och högskolor där både 

tandläkarutbildningen och tandhygienistutbildningen erbjuds borde främst den 

kliniska delen av utbildningen integreras i ökad utsträckning. Då skulle tandläkare 

och tandhygienister få upp ögonen för varandras arbete (15). 

 

Det är av intresse att undersöka hur klinikchefer ser på tandhygienistens kompetens. 

Klinikchefen är i många fall verksam i det kliniska arbetet och bör därmed ha en 

uppfattning om tandhygienistens kompetens. Följande studie kan vara intressant för 

tandhygienister så väl som för lärosäten som erbjuder tandhygienistutbildningen i 

Sverige att få kännedom om vad klinikchefer anser om tandhygienistens kompetens.  

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka vad klinikchefer i Skåne län ansåg om kompetensen hos 

tandhygienisten som under de senaste fyra åren tagit sin yrkesexamen. 
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MATERIAL OCH METOD  

Urval 

Urvalet för undersökningen var 40 klinikchefer inom Folktandvården (16) och 498 

klinikchefer inom Privattandläkarna (17) i Skåne län. Inklusionskriterierna var de 

klinikchefer som anställt en tandhygienist som tagit sin yrkesexamen under de senaste 

fyra åren. Kontaktuppgifterna i form av elektroniska postadresser (e-post) hämtades 

via Region Skånes webbsida (18) och Privattandläkarnas medlemsregister (19).  

 

Enkäten 

Undersökningen som var en kvantitativ studie bestod av en enkät (bilaga 1) som 

innehöll 17 frågor, både med öppna och slutna svarsalternativ. Enkätfrågorna var i 

huvudsak gjorda av författarna men med inspiration av en tidigare enkät av Klefbom 

et al. (15). Enkäten utformades i programmet Education Survey Automation Suite 

(EvaSys) som är ett webbaserat enkätprogram för utvärderingar och undersökningar. 

Enkäten var indelad i olika områden. Det första området innehöll bakgrundsfrågor för 

att fastställa att vederbörande var klinikchef, annars uteslöts de från studien. Det 

andra området innehöll frågor som berörde respondentens anställda tandhygienist. 

Fanns där fler än en tandhygienist, som under de senaste fyra åren tagit sin 

yrkesexamen, anställd på kliniken ombads klinikchefen välja den tandhygienist som 

senast hade anställts för att underlätta för klinikchefen. De klinikchefer som anställt 

en tandhygienist som hade varit yrkesverksam i mer än fyra år uteslöts ur studien. 

Resterande frågor i enkäten handlade om vad klinikchefen ansåg om tandhygienistens 

kompetens inom utvalda odontologiska arbetsområden, både områden som ingår i 

tandhygienistens formella kompetens och reella kompetens. Enkäten bestod även av 

frågor där respondenterna kunde svara utifrån en skala där ytterligheterna var mycket 

goda samt bristfälliga. En fråga i enkäten handlade om klinikcheferna tyckte att 

tandhygienisten hade kunskap gällande tandläkarens kompetens.  

 

Pilotstudien 

En pilotstudie skickades ut tillsammans med ett följebrev för att kontrollera att 

frågorna i enkäten tolkades korrekt. Urvalet var tio slumpvis utvalda klinikchefer 

inom Folktandvården i Blekinge län. Respondenterna ombads att svara inom en 

vecka. E-postadresserna hämtades från Landstinget Blekinges webbsida (20). 

Pilotstudien visade att en del frågor behövde korrigeras och förtydligas.  
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Genomförande  

När korrigering av enkäten var klar skrevs samtliga e-postadresser in i det 

webbaserade programmet EvaSys. Därefter skickades enkäten tillsammans med ett 

följebrev ut till de 538 klinikchefer som skulle ingå i studien. Programmet 

registrerade vilka respondenter som svarat på enkäten och genom inställningar i 

EvaSys skickades en påminnelse via automatik ut till dem som inte svarat efter en 

vecka.   

 

Totalt skickades 538 enkäter ut och 101 besvarades. Därmed blev det ett bortfall på 

437 obesvarade enkäter. Av de 437 enkäterna var det 32 respondenter som angav via 

e-post att de inte var klinikchefer och 58 var inaktiva adresser. Av de 101 som 

besvarade enkäten var det 72 som inte uppfyllde inklusionskriterierna. Det var 18 som 

inte hade titeln klinikchef, 12 hade ingen anställd tandhygienist och 42 hade ingen 

anställd tandhygienist som under de senaste fyra åren tagit sin yrkesexamen. 

Sammanlagt ingick 29 klinikchefer i studien, 21 klinikchefer inom folktandvården 

och åtta klinikchefer inom Privattandläkarna.  

 

Respondenternas svar exporterades från EvaSys till databasprogrammet SPSS 12.0 

(Statistical Package of Social Sciences, version) för bearbetning och sammanställning 

av resultat.  

 

ETISKA ASPEKTER 

Deltagarna blev skriftligt informerade om studiens aktuella syfte i följebrevet som 

bifogades med enkäten. Där framkom även att deltagandet var frivilligt samt att all 

data som samlats in enbart användes till denna studie och sedan raderades. Deltagarna 

gav sitt samtycke då de besvarade enkäten. Materialet som samlades in var 

konfidentiellt och var bara tillgängligt med personligt lösenord i programmet EvaSys 

tills studien var slutförd. Då avslutades användarkontot på EvaSys och all information 

raderades (21).   

 

RESULTAT  

Av de klinikchefer som ingick i studien var 24 legitimerade tandläkare, tre 

legitimerade tandhygienister, en tandsköterska och en hade annan yrkestitel som inte 

angavs.  
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Det var 17 klinikchefer som uppgav att deras tandhygienister hade yrkesexamen och 

åtta att de hade kandidatexamen. Tre klinikchefer visste inte vilken examen 

tandhygienisten hade och en besvarade inte frågan. 

 

Samtliga klinikchefer uppgav att tandhygienisten arbetade med 

parodontitbehandlingar (n=29). Nästan samtliga tandhygienister arbetade med 

undersökningar (n=25) och kariesprevention (n=28) (tabell 1). Det var ingen av 

tandhygienisterna som arbetade med uppsökande tandvård.  

 

Tabell 1. Tandhygienistens arbetsuppgifter (n=29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var 13 klinikchefer som ansåg att tandhygienisten hade tillräcklig kunskap om 

tandläkarens arbete. De resterande (n=16) klinikcheferna svarade att de inte ansåg att 

tandhygienisten hade tillräcklig kännedom om tandläkarens arbete. En klinikchef 

lämnade en kommentar: ”Generellt känner jag att tandhygienisterna inte har 

tillräcklig kännedom om tandläkarnas arbete. Det är dock skillnad om 

tandhygienisten är utbildad tandsköterska”. Det var två klinikchefer som svarade att 

kompetens inom endodonti och protetik saknades.  

 JA 

n 

NEJ 

n 

Undersökningar 25   4 

Kariesprevention 28   1 

Parodontitbehandlingar 29   0 

Uppsökande tandvård   0   0 

Planerar och genomför 

munhälsoinformation i 

skola/barnomsorg   3 26 

Assisterar tandläkare vid t.ex. 

operationer   4 25 

Receptionsarbete   9 20 

Akutpatienter 17 12 

Fyller kavitet på  

barn- och vuxenpatienter efter 

tandläkarens preparation   4 25 

Sterilarbete 13 16 
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Klinikcheferna fick på en skala, där ytterligheterna var mycket goda samt bristfälliga, 

ange vad de anser om tandhygienistens kompetens inom utvalda odontologiska 

arbetsområden (tabell 2).  

 

Tabell 2. Klinikchefens åsikt om tandhygienistens kompetens inom utvalda 

odontologiska arbetsområden (n=29) 

 
Mycket 

goda 

n 
   

Bristfälliga 

n 

Vet ej 

n 

Munhålans anatomi 6 13 3 0 2   5 

Risk/prognosbedömning 

och planering av karies och 

parodontit 5 15 6 1 2   0 

Diagnostisera karies 

röntgenologiskt 2 10 7 7 3   0 

Diagnostisera karies kliniskt 1 13 7 3 4   1 

Diagnostisera parodontit 

röntgenologiskt 5 13 6 4 1   0 

Diagnostisera parodontit 

kliniskt 8 13 4 2 1   1 

Behandling av parodontit 6 15 4 2 1   1 

Röntgenexponering 4 12 8 4 1   0 

Infiltration- och 

mandibularanestesi 2 16 6 3 1   1 

Fissurförsegling 4 10 4 3 3   5 

Fylla kavitet på 

barn/vuxenpatienter efter 

tandläkarens preparation 0   2 1 1 0 25 

Avtryck för 

profylax/blekningsskenor 4 10 5 4 2   4 

Sätta fast tandsmycke 7   7 5 3 1   6 

Journalföring 8 11 3 6 1   0 

Övriga administrativa 

uppgifter 3 10 8 5 2   1 

Följa nationell och 

internationell forskning inom 

yrkesområdet 1   4 7 2 1 14 

 

Det var åtta av 29 klinikchefer som önskade lägga till något i tandhygienstens 

kompetensområde. Det var två klinikchefer som ansåg att blodsocker- och 
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blodtrycksmätning var något som skulle ingå i tandhygienistens kompetensområde. 

Resterade (n=6) klinikchefer svarade inte på vad de ville lägga till i tandhygienistens 

kompetensområde. Det var 21 klinikchefer som svarade nej på frågan. Två av dessa 

lämnade kommentarer: ”Tandhygienisten bör dock ha en bredare kompetens inom 

barntandvård, ortodonti, bettfysiologi och endodonti”, ”Nej men tandhygienisten 

borde ha en utökad kompetens inom materiallära, fyllningsterapi, röntgengranskning, 

pedodonti, periimplantit och endodonti”. 

 

Det var tio klinikchefer som tyckte det var bra att kravet på att vara tandsköterska 

innan antagning till tandhygienistprogrammet togs bort. Bland de tio som tyckte det 

var bra motiverade en klinikchef: ”Det är bra med en person som inte har jobbat 

odontologiskt tidigare och har därmed en ny insyn på helheten på kliniken och dess 

arbete”. En annan kommentar som lämnades var: ”När man anställer en 

tandhygienist som tidigare arbetat som tandsköterska så har personen i fråga en stor 

erfarenhet i alla tandvårdssituationer och hygienarbete. Detta tror jag dock jämnar 

ut sig med tiden”. Det var 13 klinikchefer som tyckte det var dåligt att kravet på att 

vara tandsköterska innan antagning till tandhygienistprogrammet togs bort. Två 

kommentarer som lämnades var: ”Tandsköterskan har en stor och positiv erfarenhet i 

alla tandvårdssituationer”, ”Jag anser det helt okej att kravet om att vara 

tandsköterska togs bort men information om hur tandläkararbetet går till och hur 

fyllningar görs bör ingå i tandhygienistutbildningen”. Det var sex klinikchefer som 

valde alternativet vet ej.  

 

Av de 29 klinikcheferna svarade cirka hälften (n=13) att två års heltidsstudier på 

tandhygienistprogrammet var tillräckligt. Två kommentarer som lämnades var:” 

Utbildningen är tillräckligt lång men mer klinisk verksamhet bör införas och att fokus 

ska ligga på tandhygienistens kompetensområde”, ”Jag tror att man kanske 

prioriterar fel saker. Den s.k. utbildningen i forskning kan tas bort. Den är helt 

orelevant. Satsa den tiden på att skapa erfarenheter av undersökningar, speciellt 

barn, där kunskaperna är mycket dåliga”. Det var 13 klinikchefer som svarade att de 

tyckte utbildningen inte var tillräckligt lång (n=13). Två kommentarer från 

klinikcheferna var: ”Utbildningen borde vara sex månader längre”, ”Utbildningen 

bör vara ett år längre för att hinna med alla momenten tillräckligt”. Det var en 

klinikchef som valde att svara blankt och två svarade att de inte visste. 
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Klinikcheferna angav på en skala, där ytterligheterna var mycket goda samt 

bristfälliga, hur de tyckte tandhygienisten uppfyllde högskolelagens allmänna mål 

(tabell 3).  

 

Tabell 3. Klinikchefernas åsikter om tandhygienisten uppfyller 

högskolelagens allmänna mål (n=29) 

De allmänna målen 

Mycket 

goda 

n 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Bristfälliga 

n 

Förmåga att göra 

självständiga och 

kritiska bedömningar   1 10 8 9 1 

Förmåga självständigt 

urskilja, formulera och 

lösa problem 14 10 4 1 0 

Beredskap att möta 

förändringar i 

arbetslivet   1 17 8 1 1 

 

DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

Enkäten skickades ut till 538 klinikchefer. Urvalet till studien var samtliga 40 

klinikchefer inom Folktandvården Skåne och de 498 klinikchefer som fanns i 

Privattandläkarnas medlemsregister i Skåne län. Anledningen till att studiens urval 

bestod av klinikchefer var för att klinikchefen är den person som har stort inflytande 

vid anställning och ansvarar på kliniken. Respondenterna kunde i början på enkäten 

fylla i om de var klinikchef inom Folktandvården, Privattandläkarna eller om de inte 

var klinikchef. Var de inte klinikchef uteslöts de från studien. Respondenterna fyllde 

även i om de var tandsköterskor, tandhygienister, tandläkare eller hade annan 

yrkestitel. På grund av det stora antalet i urvalsgruppen valdes en elektronisk enkät.  

 

I undersökningen fanns ett externt bortfall (n=90) på grund av inaktiva elektroniska 

adresser samt respondenter som via elektronisk post meddelade att de inte var 

klinikchefer. Det resterande externa bortfallet på 347 kan till exempel ha berott på att 

respondenterna inte läser sin elektroniska post så ofta eller valt att ignorera 

meddelandet. En anledning kan också ha varit att privattandläkarna inte använder 

klinikchef som benämning. Följebrevet kan ha utformats på ett sådant sätt att det blev 

för långt och därmed kan respondenterna ha tappat intresset. Om följebrevet hade 
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börjats med en presentation av studiens författare så kunde kanske fler klinikchefer 

fått upp intresset och ett stort bortfall undvikits.    

 

Inklusionskriteriena var att klinikchefen skulle ha anställt en tandhygienist som under 

de senaste fyra åren tagit sin yrkesexamen. Svarsfrekvensen kunde blivit högre om de 

kriterierna tagits bort eller utökats till under de senaste tio åren. Enligt Ejlertsson blir 

svarsfrekvensen högre vid två påminnelser (22). Trots det valdes att endast skicka ut 

en påminnelse då svarsfrekvensen var tillräcklig. Först när alla svar var bearbetade 

insåg författarna hur stort det interna bortfallet blev. Om två påminnelser hade 

skickats ut kunde svarsfrekvensen ha blivit högre.  

 

Resultatdiskussion 

Av de 538 klinikchefer som enkäten skickades ut till skickade 101 respondenter (19 

%) tillbaka det ifyllda frågeformuläret. Av de 101 uppfyllde 29 klinikchefer (30 %) 

inklusionskriterierna. Bortfallets storlek gör att resultatet av undersökningen får tolkas 

med stor försiktighet. 

 

Studien visade att klinikcheferna ansåg tandhygienisten kunnig inom parodontologi 

och kariesdiagnostik. En klinikchef tyckte att tandhygienistens kompetens inom 

ortodonti och bettfysiologi var bristfällig. En annan klinikchef önskade att 

tandhygienisten skulle ha en utökad kompetens inom materiallära, fyllningsterapi, 

röntgengranskning och periimplantit. Båda klinikcheferna kommenterade att 

tandhygienistens kompetens inom pedodonti och endodonti behövde förbättras. På 

tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad läses det i större utsträckning 

karies och parodontologi jämfört med endodonti och pedodonti. Studenterna läser 7 

högskolepoäng (hp) karies respektive 7,3 hp parodontologi. Endodontiutbildningen 

ingår i de 7 hp som kariesutbildningen innefattar och pedodonti innefattar 4,5 hp i den 

kurs där detta ingår (23). Högskolan Kristianstad erbjuder dock verksamhetsförlagd 

utbildning på 7,5 hp där fokus ska ligga på barn- och ungdomspatienter där studenten 

får en klinisk utbildning inom pedodonti. Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

följande (24): 

 registrera undersökningar samt föreslå och utföra förebyggande åtgärder och 

behandling av barn- och ungdomspatienter  
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 diagnostisera karies i primära och permanenta bettet samt gingivit och 

erosionsskador på barn- och ungdomspatienter  

 informera om karies, gingivitens och erosionsskadors etiologi och patogenes 

för barn- och ungdomspatienter samt deras vårdnadshavare  

 informera om och instruera i munhygienåtgärder för barn- och 

ungdomspatienter samt deras vårdnadshavare  

 tillämpa rutiner som används vid en tandvårdsklinik kring dokumentation och 

kvalitetssäkring (24). 

Dessa är kunskaper studenten ska ha efter 7,5 hp och det är den sammanlagda 

övningen studenten får inom klinisk pedodonti då Högskolan Kristianstads egen 

tandvårdsklink inte har barn- och ungdomspatienter.  

Kompetens inom blodsocker- och blodtrycksmätning kom som förslag från två 

klinikchefer skulle ingå i tandhygienistens kompetensområde. Prevention tillhör 

tandhygienistens arbetssätt och tandvårdspersonal möter sina patienter regelbundet 

och kan därför ge patienten en möjlighet för kontroll av sin allmänna hälsa. 

Tandhygienistföreningen arbetar med ett förslag som innebär att tandvården ska 

införa blodsocker- blodtrycksmätning samt att mäta kolersterolnivån. Det kan 

underlätta för patienten att ha sin allmänhälsa under kontroll av tandvårdspersonal då 

tandvårdens betydelse och ansvarsområde är under tillväxt (25).  

 

Det var 13 klinikchefer som ansåg att tandhygienisten hade tillräcklig kännedom om 

tandläkarens arbete. Bland de 16 klinikcheferna som ansåg motsatsen angav två 

klinikchefer att kännedom om hur endodontibehandling respektive protetikbehandling 

utförs var bristfällig. En klinikchef ansåg att det fanns en viss skillnad om 

tandhygienisten var utbildad tandsköterska. En annan klinikchef kommenterade 

”Kunskap om tandläkarens arbete så som rotfyllningar och protetikbehandlingar 

behöver tandhygienisterna för att kunna informera och förbereda patienten inför en 

behandling hos tandläkaren”. Kompetensbeskrivningen för legitimerad tandhygienist 

beskriver att de områden som tandhygienister och tandläkare arbetar inom 

sammanfaller till viss del. Deras kompetenser skiljer sig åt men bör komplettera 

varandra (14). Enligt högskoleförordningen 1993:100 ska tandläkarutbildningen och 

tandhygienistutbildningen ge en fördjupad förmåga att arbeta i tandvårdsteam (13). 
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Sveriges tandläkarförbund anser att tandläkarestudenten skall tränas mer tillsammans 

med tandhygienister, tandtekniker och tandsköterskor för att stärka samarbetet och 

förståelsen mellan dessa olika yrken. Tillsammans med tandhygienister och 

tandtekniker kan undervisning på högskola/universitet helt eller delvis ske inom 

samhällsodontologiska frågor, kliniskt samarbete, gruppdynamik och 

konflikthantering (26). För att få en bra effektivitet och ett patientsäkert arbete på 

kliniken är det viktigt att alla personalkategorier inom tandvården har kännedom om 

varandras arbetsuppgifter och kompetens. Det är ytterst viktigt att samarbetet mellan 

de olika yrkeskategorierna bygger på respekt och kunskap om varandras rättigheter 

och skyldigheter (15).  

 

I en studie gjord av Johanson & Knutsson, undersöktes om tandhygienisten upplevde 

sig själv använda hela sin kompetens. Ett resultat av studien visade att 

tandhygienisten uppfattade all tandvårdspersonal och då främst tandläkarna, ha 

bristande insikter om tandhygienistens kompetensområde. Denna upplevelse bidrog 

till att tandhygienisterna kände att de inte utnyttjade sin kompetens fullt ut (27). 

Studien gjord av Klefbom et al. visade liknande resultat där tandläkarnas kunskap om 

tandhygienistens kompetens var bristfällig och behövde förbättras för att öka 

förståelsen och kunskapen om varandras yrkesroller (15). En lösning på det problemet 

kan vara teamtandvård. Det är ett relativt nytt arbetssätt som fler och fler 

tandvårdskliniker börjat med vilket innebär att de olika yrkeskategorierna inom 

tandvården arbetar tillsammans (27). Målet med detta arbetssätt är minska trycket på 

tandläkarna genom att låta tandhygienisterna ta över vissa av tandläkarens 

arbetsuppgifter och tandläkarna kan koncentrera sig på arbetsuppgifter som endast de 

är utbildade att utföra (28). För att detta arbetssätt ska fungera krävs att de olika 

yrkesgrupperna har en tydlig inblick i varandras kompetensområden (27).  

 

Ett förslag till framtida forskning är att studera vad de olika yrkesrollerna inom 

tandvården har för kunskap om varandras kompetens och vad som behöver förbättras.  

 

SLUTSATS 

Slutsatsen för denna enkätstudie visar att merparten av de 29 klinikcheferna ansåg att 

deras tandhygienister har bra kompetens inom sitt arbetsområde. Karies och 

parodontit var arbetsområden som klinikcheferna ansåg tandhygienisten kunnig inom.  
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Eftersom bortfallet av respondenter blev väldigt högt i denna studie bör resultatet 

tolkas med stor försiktighet. 
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Bilaga 2 

Till Er som klinikchef 

 

Tandhygienistutbildningen finns idag vid åtta lärosäten i Sverige. Efter avslutad 

utbildning skall tandhygienisterna enligt kompetensbeskrivningen ha uppnått samma 

kompetens. Klinikchefen är i många fall en tandläkare eller tandhygienist som är 

verksam i det kliniska arbetet. Därför kan just du ha en god uppfattning om 

tandhygienistens kompetens.  

Vi är två tandhygieniststudenter från Högskolan Kristianstad som skriver vår c-

uppsats. Syftet med studien är att undersöka vad klinikchefer inom Folktandvården 

och Privattandläkarna i Skåne län, som under de senaste fyra åren anställt en eller 

flera nyutexaminerade tandhygienister, anser om tandhygienistens kompetens. 

Studien kan vara intressant både för den arbetsmarknad som tandhygienister möter 

och för de lärosäten som utbildar tandhygienister. Studien är viktig och intressant för 

att få kännedom om vad klinikcheferna tycker om tandhygienistens 

kompetens/utbildning.  

Ett webbaserat frågeformulär skickas därför till dig och till alla andra klinikchefer 

inom Folktandvården och Privattandläkarna i Skåne län. Ert deltagande i studien är 

naturligtvis frivilligt men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet, att Ni 

som får enkäten besvarar den. Försök att besvara frågeformuläret så fullständigt som 

möjligt och inom en vecka. En påminnelse kommer att skickas ut med automatik till 

de klinikchefer som inte svarat efter en vecka. 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt i ett webbaserat enkätprogram och 

sammanställningen av enkätsvaren kommer att ske utan 

Era identitetsuppgifter. Därför kommer inte svaren att kunna kopplas till Er som 

person.  

 

Tack på förhand för Er medverkan 

 

Linda Andersson                Lina Paulsson  

Tandhygieniststuderande              Tandhygieniststuderande 

linda.andersson0027@stud.hkr.se         lina.paulsson0012@stud.hkr.se 

Adresskälla: http://www.folktandvården.se, http://www.ptl.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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