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Sammanfattning 
Syftet med denna journalstudie var att undersöka plackindex, gingivalindex samt erhållna 

munhygienåtgärder hos patienter mellan 20-26 år som har behandlats vid tandhygienist-

programmet i Kristianstad. Studien genomfördes genom journalgranskning. Samtliga 126 

journaler, som fanns i denna åldersgrupp ingår i studien. Sexton journaler (13 %) 

exkluderades på grund av att kriterierna för att ingick i studien inte uppfyllda. Registrering av 

plackindex, gingivalindex och munhygienåtgärder gjordes på 110 journaler. På 55 av 110 

patienter hade minst två plackindex tagits under behandlingsperioden. Resultatet visar att 

medelvärdet för patienternas gingivalindex var 24 % (range 0-89 %), medelvärdet för det 

första plackindexet (PI 1) som togs på patienterna var 56 % (range 15-100 %) och 

behandlingsperiodens sista plackindex (PI 2) var 53 % (range 11-100 %). Åttiofem procent 

hade fått någon form av munhygienåtgärd. Den vanligaste munhygienåtgärden var instruktion 

i tandborstteknik (60 %). Den minst vanligaste åtgärden var instruktion i tandsticksteknik (n = 

1). Studiens slutsats är att patienterna hade högt plackindex, både vid första och sista tillfället 

som index togs. Rekommendationer till egenvård var, trots det höga plackindexet, ganska 

lågt. 
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Abstract 
The aim of the study was to examine plaqueindex, gingivalindex and oral hygiene measure 

among patients between 20-26 years of age, who were treated at the Dental Hygienist 

Programme at the University of Kristianstad. The study was performed as a dental record. All 

126 subjects with records in this age were including in the study. Sixteen records (13 %) were 

excluded because the criteria were not fulfilled. Plauqeindex, gingivalindex and oral hygiene 

measures were registered from 110 records. In 55 of 110 patients at least two plaqueindex 

were taken during the treatment period. The result shows that the value for gingivalindex was 

24 % (range 0-89 %), the value for the first plaqueindex (PI 1) was 56 % (range 15-100 %) 

and the last plaqueindex (PI 2) in the treatment was 53 % (range 11-100 %). Eighty five 

percent had got some kind of oral hygiene instruction. The most usually oral hygiene measure 

was instruction by toothbrush (60 %). The least usually measure was instruction in toothpick 

(n = 1). The conclusion was that the patients had a high plaqueindex, both at the first and least 

occasion. The recommendations at own care were fairly low despite the high plaqueindex. 
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INTRODUKTION 

Bakgrund 

År 2004 fanns det 4156 legitimerat tandhygienister i Sverige, och 3034 av dem var sysselsatta 

inom tandvården i privat eller offentlig regi. Huvuddelen av alla tandhygienister är kvinnor 

och endast cirka 2 % män (n = 84) (Socialstyrelsen 2006). 

 

En huvudsaklig del av tandhygienistens kliniska arbetsuppgifter är att undersöka och 

kontrollera munhälsostatus, förebygga och stödja munvårdsåtgärder, diagnostisera 

tandsjukdomarna karies och parodontit, samt planera, utvärdera och dokumentera åtgärder. 

Arbetet riktar sig till alla åldersgrupper och åtgärderna som utförs ska ske i samverkan med 

patienten (Socialstyrelsen 2005). Inom hälsofrämjande arbete har tandhygienister kompetens 

för att understödja människors orala hälsa, genom att observera och förhindra sjukdomar i 

munhålan, identifiera och förebygga hälsorisker, samt bedöma möjligheterna och förmågan 

till egenvård (Socialstyrelsen 2005). De förebyggande åtgärderna syftar till att förmå 

patienten att sköta sina tänder på ett sätt som bevarar munhälsan (Rosenlind 2000). 

 

Enligt tandvårdslagen är målet med tandvården bland annat att en god tandhälsa ska erhållas 

och tandvård erbjudas på lika villkor för hela befolkningen. Tandvårdslagen uttrycker även att 

vården skall utgå ifrån den enskilda individen. Vården ska också bygga på patientens behov 

av trygghet, respekt, självbestämmande och integritet. Begriplig information om 

tandhälsotillstånd, behandlingar och kostnader ska ges och samtycke till behandling inhämtas 

(SFS 1985). 

 

Plack och gingivit 

Plack, även kallad biofilm, är en samling av mikroorganismer som framförallt finns på 

tandytan och intilliggande vävnader. Placket har betydelse för utvecklingen av både karies 

och parodontala sjukdomar. Placket kan förekomma såväl supragingivalt som subgingivalt 

och är en färglös beläggning (Bernimoulin 2003). 
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Plackutvecklingen sker i en tre stegs process. Första steget är att en tunn hinna (pellikel) 

bildas på tandytan som kan påvisas genom färgning med plackfärgämne. Pellikeln börjar 

bildas redan några minuter efter tandborstning.  I andra steget uppträder grampositiva 

streptokocker, först på pellikeln och efterföljs av gramnegativa kocker och trådformiga 

mikroorganismer. Dessa fäster vid andra bakterier på tandytan tillsammans med 

extracellulära polysackarider. Till sist tillkommer aggressiva mikroorganismer i biofilmen. 

Om ingen munhygien utförs och dessa bakterier får sitta kvar, bildas en tjock beläggning 

med mer komplex sammansättning av mikroorganismer. Efter 2-3 veckor av bristfällig 

munhygien kan gingivit uppstå (Löe et al.1965, Bernimoulin 2003).  

 

Vid utvecklingen av gingivit och parodontit ändras bakteriesammansättningen i placket till 

en mer komplicerad flora, där gramnegativa anaeroba bakterier dominerar. Dessa 

mikroorganismer placerar sig i marginala gingivan och sulcus, där de tar sin näring från den 

gingivala vätskan och saliven (Bernimoulin 2003). Inflammationens reaktion mot 

bakterietoxiner förorsakar en förhöjd genomsläpplighet av blodkärlen i gingivan och därtill 

sker även utvandring av vita blodkroppar i större utsträckning än normalt. Detta leder till 

ökat flöde av den gingivala vätskan. Vid denna tidpunkt blir den marginala gingivan och 

papillerna svullna, röda och lättblödande. Tandköttet förlorar också sin stramhet på grund av 

nedbrytning av kollagena fibrer i vävnaden (Bernimoulin 2003, Preshaw 2004). Vid 

mekanisk tandrengöring kan det uppstå blödning och ömhet (Pihlstrom 2005). Med noggrann 

munhygien minskas placket och gingiviten kan läka ut efter ungefär en till två vecka/veckor 

(Löe et al.1965). 

 

Mätmetoder av plack och gingivit 

Inom tandvården finns olika index för att mäta förekomst av såväl plack som gingivit. 

Plackindex  

Det finns olika sätt att mäta placket på, antingen genom infärgning och sondering eller endast 

genom sondering. Av diagnostiska och pedagogiska skäl används lämpligen en 

infärgningsmetod för att påvisa förekomst av plack på tänderna. Det underlättar för 

munhygieninstruktionen för både patienten och tandvårdspersonalen. Patienten involveras i 

instruktionsprocessen och motivationen till att utföra munhygienåtgärder förbättras (Lindhe 

et al.2003).  
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Plackindex (PI) enligt Quigley och Hein (1962) sker genom plackinfärgning. Registrering av 

förekomst av plack/icke plack utförs på fyra ytor: mesialt, buccalt, distalt och lingualt. 

Plackindex uträknas genom att mätvärdena summeras och därefter divideras med antalet 

mätställen. Värdet anger hur många procent av tandytorna som uppvisar plack (Löe & 

Silness 1963). Denna metod används på tandvårdskliniken vid Högskolan Kristianstad.  

 

Ytterligare ett index finns och som huvudsakligen används i vetenskapliga syften (Löe & 

Silness 1964). Här registreras mängden plack genom sondering eller infärgning i tändernas 

gränsområde till tandköttet. Registreringen förekommer på fyra ytor: mesialt, lingualt, distalt 

och buccalt.   

De kriterier som gäller för detta index är:  

0 = ren tandyta 

1 = tunn mjuk beläggning längs gingivalranden. Kan endast upptäckas genom 

sondering eller infärgning 

2 = måttlig mängd mjuka beläggningar som kan ses med blotta ögat. 

3 = rikliga mängder mjuka beläggningar 

Plackets utbredning på tandytan registreras enligt de ovanstående kriterier (Löe & Silness 

1964).  

 

Gingivalindex  

För att beskriva graden av gingivit används gingivalindex. Enligt gingivalindex av Löe och 

Silness (1963) registreras förekomst och grad av blödning vid fyra mätpunkter per tand: 

mesialt, buccalt, distalt och lingualt. Indexvärdet uträknas genom att mätvärdena summeras 

och därefter divideras med antalet ytor varefter gingivalindex redovisas i procent.  

Kriterier för grad av blödning: 

0 = normal gingiva. 

1 = mild inflammation, ingen blödning vid sondering 

2 = måttlig inflammation, blödning vid lätt sondering 

3 = allvarlig inflammation, tendens till spontanblödning och/eller sår i gingivalranden 

(Löe & Silness 1963). 
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Ett annat index för att mäta gingivit är registrering från tre mätpunkter per tand: buccalt, 

mesialt från buccalsidan och lingualt. Detta sker genom lätt sondering. Blödning/icke 

blödning per tandyta registreras och utläses efter 10 sekunder (Edward 2003).  

 

Ett ytterligare sätt att registrera gingivalindex är registrering av blödning eller icke blödning i 

samband med fickdjupsmätning på fyra mätpunkter per tand. Uträkningen sker i procent 

(Egelberg 1999). Denna metod används på tandvårdskliniken vid Högskolan Kristianstad. 

 

Munhygien 

En noggrann munhygiensinstruktion krävs av tandvårdspersonalen för patienter som har 

dålig munhygien (Ashley 2001, Lindhe et al 2003). Detta sker bland annat genom 

information och instruktion om egenvård till patienten (Rosenlind 2000). Information och 

munhygieninstruktion till patienten kan leda till förbättrad plackborttagning (Ashley 2001, 

Lindhe et al.2003). Därefter är det viktigt med reinstruktion och reinformation vid återbesök, 

eftersom studier har visat att patienternas motivation till god munhygien försämras över tiden 

(Ciancio 2003). Att lyckas motivera patienter till att utföra en god egenvård kan bero på hur 

och på vilket sätt tandhygienister informerar och ger munhygiensinstruktion. Det räcker inte 

enbart med att instruera patienten, utan varje steg av munhygienåtgärderna måste förklaras 

och påvisas genom att patienten får öva i behandlingssituationen (Claffey 2003). En 

förutsättning för god munhygien är rätt teknik, tid och motivation (Santos 2003). 

 

Daglig tandborstning syftar till att undvika och förebygga gingivit, parodontit, karies samt att 

undvika dålig andedräkt (Ashley 2001). Enligt Ashley (2001) påverkas tandborstningens 

effektivitet, det vill säga verkningsgrad, av olika faktorer: 

• Frekvens, två gångar dagligen med fluortandkräm rekommenderas 

• Varaktighet, tre minuter rekommenderas för manuell tandborstning och två 

minuter för tandborstning med el-tandborste 

• Teknik, tandborsten placeras 45 grader mot tanden och gnuggmetod bör 

användas 

• Typ av tandborste, borsten bör vara mjuk och ha ett litet borsthuvud. 
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Trots intensivt arbete med förebyggande åtgärder inom tandvården har Abrahamsson et 

al. (2006) och Monten et al. (2006) visat att 19 åringar har såväl högt PI som GI (cirka 

60 % respektive 50 %). 

SYFTE 

Syftet med denna journalstudie var att undersöka plackindex, gingivalindex samt erhållna 

munhygienåtgärder hos patienter mellan 20-26 år som har behandlats vid 

tandhygienistprogrammet i Kristianstad. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Studien är deskriptiv samt retrospektiv (Ejlertsson 2003). Detta innebär en återblick med 

användning av journaler på utförda åtgärder hos patienter som har behandlats av studenter 

vid tandhygienistprogrammet i Kristianstad. Materialet till vår studie består av 126 journaler 

från patienter i åldrarna 20-26 år. Samtliga journaler i denna åldersgrupp ingick i studien.  

Studien genomfördes genom granskning av journalerna. Ett undersökningsformulär  

(bilaga 1) användes vid granskningen som innehåller variablerna: tidpunkt för senaste 

behandlingstillfälle, plackindex vid undersökningstillfället och det sista indexet som togs vid 

behandlingsperioden, gingivalindex vid undersökningstillfället, munhygienåtgärder som var 

utförda under behandlingsperioden, rekommendationer till patientens egenvård (information 

om åtgärder som gavs), kön samt förekomst av rökning/snusning. Inklusionskriterier för att 

ingå i journalstudien var att patienterna skulle ha varit på minst ett behandlingstillfälle under 

2004 01 01-2006 12 31 för initial –eller revisionsbehandling. Endast den senaste fullständiga 

behandlingsperioden granskades och denna period skulle vara avslutad vid granskningen. 

Om senaste perioden inte var avslutad granskades föregående behandlingsperiod så tillvida 

att denna fanns mellan det inkluderade tidsintervallet (2004 01 01 – 2006 12 31). 

Ofullständig behandlingsperiod i journalen exkluderades. En kodlista gjordes för att kunna gå 

tillbaka till journalerna om detta behövdes. 

 

En pilotstudie gjordes där undersökningsformuläret testades på 20 slumpmässigt utvalda 

journaler på patienter i åldersgruppen 30-35 år, som har behandlats av studenter på 

tandhygienistprogrammet i Kristianstad. En mindre justering av formuläret gjordes efter 

pilotstudien. Kalibrering mellan författarna gjordes genom att tio journaler granskades var för 

sig, eftersom granskningen skulle ske av båda författarna. Därefter jämfördes resultatet av 
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granskningen. Data har bearbetats i SPSS version 12,0 (Statistical Package of Social 

Sciences). Resultatet presenteras som deskriptiv statistik. 

 

ETISKA ASPEKTER 

Etiskt tillstånd för att utföra studien har sökts hos etiska rådet vid institutionen för 

Hälsovetenskaper på Högskolan i Kristianstad. Tillstånd för att utföra journalstudien vid 

institutionen har inhämtats hos prefekt Liselotte Jakobsson. Insamlade uppgifter har 

behandlats konfidentiellt, vilket innebär att identiteter inte har avslöjats på de patientjournaler 

som har granskats, eftersom inga personnummer har samlats in och uppgetts. Allt insamlat 

material har förvarats inlåst så att obehöriga ej har kunnat ta del av dem (Forskningsetiska 

principer 1990, Olsson et al.2002). Efter redovisning och godkännande av C-uppsatsen 

kommer materialet som består av oss ifyllda undersökningsformulär att förstöras. 

 

RESULTAT 

Av 126 patientjournaler exkluderades 16 journaler, vilket motsvarar 13 % på grund av att tolv 

inte hade en fullständig undersökningsperiod och fyra journaler hade senaste revision år 2003. 

Journalgranskningen gjordes på sammanlagt 110 journaler (87 %). I journalstudien ingick  

75 % kvinnor (n = 82) och 25 % män (n = 28). 

 

Det fanns 24 tobaksbrukare och 85 icke tobaksbrukare av 109 patienter, vilket motsvarar 

22 % respektive 77 %. I en journal fanns inte antecknat om patienten använde tobak. Vid tio 

av de 24 tobaksbrukarna kunde inte utläsas genom journalen över vilken form av tobak de 

använde. Av de övriga 14 tobaksbrukarna var fem rökare, sju snusare och två blandbrukare. 

Kvinnor var endast rökare och männen snusare samt blandbrukare. 

 

Antal besök under behandlingsperioden 

Patienternas antal besök till tandhygieniststuderande under behandlingsperioden varierade 

mellan ett till sex besök. Det vanligaste var två till tre besök under perioden. Tjugoen 

patienter (19 %) hade varit på ett besök. Fyrtiofyra (40 %) av 110 patienter hade varit på två 

besök, tjugoåtta (25 %) hade varit på tre besök, tretton (12 %) hade varit på fyra besök och tre  
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(3 %) hade varit på fem besök. Sex besök under en och samma behandlingsperiod fanns hos 

en patient.   

 

Plack – och gingivalindex 

Antal plackindex (PI) under behandlingsperioden hos patienterna varierade mellan ett till fyra 

(Tabell 1). På de flesta patienter (n = 91, 83 %) hade ett till två PI gjorts, medan det hade 

gjorts mer än två plackindex på 19 (17 %) patienter.  

 

Tabell 1. Antal plackindex (PI) gjorda under behandlingsperioden för 110 patienter. 

Antal PI Antal patienter 

n          % 

1 55        50 

2 36         33 

3 16         14 

4         3           3 

 

Medelvärdet för gingivalindex (GI) var 24 % för 109 patienter. GI saknades i en 

patientjournal. Medelvärdet för första plackindex (PI 1) som togs under behandlingsperioden 

var 56 % för 110 patienter (Figur 1).  
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Figur 1. Gingivalindex (GI), första plackindex (PI 1) i procent under behandlingsperioden.   
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På 55 av 110 patienter hade två plackindex gjorts. Medelvärdet för första plackindexet (PI 1) 

var 63 % och sista plackindexet (PI 2) 54 % under behandlingsperioden (Figur 2).  

Medelvärdet för antalet dagar mellan PI 1 och PI 2 var 70 (range 5-295) dagar, vilket 

motsvarar cirka två månader.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

PI 1 PI 2

PI 2

PI 1

 
Figur 2. Medelvärdet för första plackindexet (PI 1) och sista plackindexet (PI2) i procent 

under behandlingsperioden. 

 

Figur 3 redovisar antalet patienter som hade GI, PI 1 och PI 2 i intervallen 0-20 %, 21-40 %, 

41-60 %, 61-80 % och 81-100 % under behandlingsperioden. Lägsta GI mellan (0-20 %) 

fanns hos 55 (50 %) av 109 patienter. Tre av dessa hade ingen gingivit (GI 0 %). Högsta GI 

var 89 %, som fanns hos en patient. Lägst PI i intervallet 0-20 % fanns hos sex patienter vid 

det första plackindexet (PI 1) och tre patienter vid det sista plackindexet (PI 2) under 

behandlingsperioden. Högsta intervallet för PI (81-100 %) fanns hos 23 patienter vid PI 1 och 

sex patienter vid PI 2. 
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Figur 3. Antalet patienter med GI, PI 1 och PI 2 i procent under behandlingsperioden.

 

Munhygienåtgärder 

Nittiotre av 110 patienter (85 %) hade fått någon form av utförd munhygieninstruktion. Den 

vanligaste munhygienåtgärden som patienterna hade fått var instruktion i tandborstteknik  

(n = 66, 60 %). Minst vanligast var instruktion i tandsticksteknik, vilket en patient av 110 

hade fått (Tabell 2). Antalet gånger som patienterna hade fått de olika 

munhygieninstruktionerna under behandlingsperioden varierade mellan en till tre gånger. Det 

vanligaste var en gång (n = 59, 54 %) under perioden. I 14 (15 %) patientjournaler fanns inte 

noterat om någon specifik munhygienåtgärd. 
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Tabell 2. Antalet patienter som hade fått munhygieninstruktioner under behandlingsperioden 

(n = 93). 

Munhygieninstruktioner* Antal som fick instruktioner 

(n)    (%) 

Tandborstteknik 66      60  

El-tandborstteknik 21      19  

Tandtrådsteknik 58      53  

Mellanrumsborstteknik 10        9  

Tandsticksteknik   1        1  

Vinkeltandborste   1        1 

* Fler än en instruktion kan finnas på patient.  

 

 Förutom dessa åtgärder fanns dokumenterat i journalen om information om 

gingivit/parodontit, plack och tandsten som gavs till sex patienter samt information om snus 

som gavs till tre patienter.  

 

Totalt 42 (38 %) patienter hade fått rekommendationer till egenvård, medan 68 (62 %) inte 

hade fått någon rekommendation. Tjugotre av 42 patienter hade fått en rekommendation, 

medan 13 patienter hade fått två olika rekommendationer. Övriga patienter hade fått tre till 

fyra olika rekommendationer under behandlingsperioden. Tandtråd var den vanligaste 

rekommendationen, vilket 31 av de 42 patienterna hade fått, medan el-tandborste 

rekommenderades till fyra patienter (Figur 4). 
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Figur 4. Typ av rekommendationer till patientens egenvård under behandlingsperioden. Ttr = 

tandtråd, M-tb = manuell tandborste, Mrbr = mellanrumsborste och El-tb = eltandborste. 

 

Andra rekommendationer än de nämnda i figur 3 var gnuggmetod vid tandborstning två 

gånger dagligen (n = 4), enbindelstandborste (n = 3), mjuk tandborste (n = 2), extramjuk 

tandborste (n = 1), vertikalteknik vid gingival retraktion (n = 1) och klorhexidin (n = 1). En 

patient blev rekommenderad Listerine vid första besöket. 

 

Professionell tandrengöring  

Professionell tandrengöring (PTR) hade gjorts på 106 (96 %) patienter. Av dessa hade 102 

patienter fått PTR en gång, tre patienter hade fått PTR två gånger och en patient tre gånger 

under behandlingsperioden.  

 

DISKUSSION 

Resultatet i denna studie visade att gingivalindex (GI) var 24 % och första plackindexet  

(PI 1) var 56 % för de patienter som ingick i journalstudien. Plackindexet sjönk inte 

nämnvärt under behandlingsperioden. Åttiofem procent av patienterna hade fått någon form 

av munhygienåtgärd. Den vanligaste åtgärden var instruktion i tandborstteknik. 
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På de patienter (n = 55) där två plackindex togs, var medelvärdet på första plackindexet (PI 

1) och sista plackindexet (PI 2) högt, även om viss sänkning kunde ses vi PI 2. Trots att 

munhygienåtgärder hade gjorts mellan de båda indexen, hade ingen större förändring skett. 

Detta kan bero på att patienternas egenvård var otillräcklig genom slarvig eller felaktig 

tandborstteknik trots den munhygieninstruktion de hade fått. I denna studie ingick yngre 

vuxna i åldrarna 20-26 år. Yngre personer kan också sakna motivation, eftersom de oftast har 

haft få problem med sina tänder och därför kanske inte prioriterar sin munhygien och 

tandvård som de borde (SCB 2001, Folkhälsorapporten 2005). Det kan också finnas brister i 

metoden att informera patienten på. Behandlarna var tandhygieniststudenter. Då de inte är 

färdigutbildade saknar de därför erfarenheter. Att motivera patienten för att utföra egenvård 

beror till stor del på hur man ger munhygieninstruktionen och på vilket sätt patienterna 

informeras (Claffey 2003).    

 

I jämförelse mellan plack- och gingivalindex, var plackindexet högt medan gingivalindexet 

var betydligt lägre. Eftersom en patient som har mycket plack utvecklar gingivit relativt fort 

(Bernimoulin 2003) bör dessa båda index rimligen följas åt (Hugoson et al.1998). En orsak 

till detta resultat kan bero på att en del av tandhygieniststudenterna som undersökte 

patienterna var i början av sin kliniska utbildning. De kan ha varit försiktiga med trycket med 

sonden vid fickdjupsmätningen. Var de studenter som undersökte patienterna befann sig i 

utbildningen framgår inte i studien. Vidare så kan orsaken beror på att 

tandhygieniststudenterna och handlederna kan ha varit fokuserade på mätningen av 

tandköttsfickorna och därigenom missat att registrera blödningar, eftersom gingivit 

registreras i samband med fickdjupsmätning. Noggrannhet vid registrering av gingivalindex 

är viktigt för korrekta åtgärder och behandling. I vår studie hade 24 av 110 patienter uppgett 

att de var tobaksbrukare. Tobaksbruk kan minska blödning genom att blodflödet minskas, 

vilket också kan vara en orsak till att plackindexet var högre än gingivalindexet (SBU 2002).  

 

I stort sett samtliga patienter hade fått någon form av munhygieninstruktion. För att patienten 

ska kunna uppnå en god munhygien bör munhygienåtgärder även kombineras med 

information om plackbildning och/eller gingivit. Det var däremot endast sex av 110 patienter 

som hade informerats om detta utifrån de journalanteckningar som fanns. Om detta stämmer 

finns det brister i informationen till patienten. Det kan däremot vara så att studenterna kanske 

har informerat men har inte noterat det i journalen. Brister i journaler kunde ses, då det var 

dokumenterat i många journaler att patienterna hade fått munhygienåtgärder, men det fanns en 



13 

del där man inte noterat typ av åtgärd. Brister fanns också gällande rekommendationer till 

patientens egenvård. I många journaler nämndes bara att rekommendationer hade getts till 

patienter, utan att specificera typ av rekommendation. Även när det gäller vilken information 

patienterna hade fått om tobak och dess följder, var det 21 (87 %) av 24 tobaksbrukare som 

saknade noteringar i journalen. Anledningen kan bero på att tandhygieniststuderande hade 

missat att anteckna informationen i journalen, eller att de ansåg att informationen inte var 

angelägen. Tandhygieniststudenterna bör bli bättre på att föra in detaljerade uppgifter i 

journalen (SFS 1985:562). Av anmälningar som görs till Hälso och sjukvårdens 

ansvarsnämnd finns ofta brister i journaldokumentationen (HSAN 2005). Följderna kan bli 

allvarliga för yrkesutövaren vid en anmälan, varför dokumentationen över vad som har görs 

under behandlingen är viktig.  

 

Endast fyra patienter hade fått rekommendation av el-tandborste. Enligt Khocht et al.(1992), 

Ashley (2001) och SBU (2004) är el-tandborste mer effektiv genom att den reducerar mer 

plack samt förebygger gingivit bättre än manuell tandborste. Det kan därför ses 

anmärkningsvärt att inte fler patienter hade rekommenderats el-tandborste, eftersom det 

fanns många patienter som hade högt plackindex och därmed troligen hade brister i 

tandborstningen. Det var trots allt 60 % av patienterna som hade fått instruktion i 

tandborstteknik.  

 

I studien påträffades 22 % som var tobaksbrukare i denna åldersgrupp. Detta kan jämföras 

med siffrorna från Statens folkhälsoinstitut (2005) som visar för befolkningen i sin helhet att  

9 % av män röker dagligen och 21 % snusar, medan 16 % av kvinnor röker dagligen och 4 % 

snusar. Huruvida patienterna som ingick i vår studie rökte/snusade regelbundet kunde inte 

utläsas från journalerna. Personer som röker/snusar då och då ser sig kanske inte som rökare 

och uppger kanske då inte heller sina tobaksvanor för tandvårdspersonalen. Siffran för antalet 

som i studien uppgav att de rökte eller snusade kan därför vara för låg.  Det observerades vid 

journalgranskningen att vid tio av de 24 tobaksbrukarna kunde inte utläsas om de rökte, 

snusade eller var blandbrukare, eftersom hälsodeklarationen var otydlig. På 14 

patientjournaler kunde utläsas typ av tobak, men trots allt saknades uppgifter på mängden av 

antalet cigaretter eller snusdosor som brukades av patienterna dagligen. En orsak till de 

bristande uppgifterna kan vara att behandlarna hade glömt att anteckna i journalen/anamnesen 

eller att de tyckte att uppgifterna inte var så viktiga. Rutor i hälsodeklarationen där man kan 
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uppge rökning, snus eller blandbrukare, samt hur ofta tobaksbruket sker kan underlätta för att 

få korrekta uppgifter.  

 

Vid denna journalstudie har granskningen skett av patientdata under en behandlingsperiod. 

Om journalgranskningen hade gjorts på minst två olika behandlingsperioder på varje 

patientjournal hade skillnader i både GI och PI kunnat ses betydligt mer.  

 

Eftersom det endast var 55 av 110 patienter som hade två plackindex under en och samma 

behandlingsperiod, kunde vi inte se om munhygienen hos patienterna generellt hade blivit 

bättre, sämre eller oförändrad. Studien kan dock ses som viktig ur kvalitetssäkringssynpunkt. 

Brister i journalföringen observerades. Tänkbart av att det behövs en förändring av 

undervisningen i journalföring och att denna återkommer regelbundet, exempelvis en gång 

per år. Munhygienens betydelse kan inte heller tillräckligt betonas. Detta är den allra 

viktigaste uppgiften i yrkesrollen som tandhygienist för att uppnå ett bra behandlingsresultat.   
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Bilaga 1 
Undersökningsformulär     Nummer  
 
  

1. Kön    Man                   Kvinna 
 
 
2. Antal besök under behandlings- 
 perioden 

 
 3. Antal PI är gjorda under   

 behandlingsperioden 
 
  
4. Undersökningstillfälle Datum___________ 

 
 

• Gigivalindex i procent GI  Uppgiften saknas
  

 
 

• Plackindex i procent PI  Uppgiften saknas  
 
 

 
 5.   Slutligt plackindex vid  

      behandlingsperioden  Datum___________ 
 
 
 

• Plackindex i procent PI  Uppgiften saknas 
 
 

                                           
    
      6. Tobaks brukare Ja  Nej Uppgiften saknas   
 
 

• Rökning Ja     
 
 
• Snus Ja     

 
 

• Blandbrukare Ja     
 
 
 
 
 



 

 
                Nummer_________ 

 
7.  Vilka munhygienåtgärder har  

utförts under behandlingsperioden?                                     Inga  
 
 

• Instr munhygien Ja Vid hur många besök                Nej
  

 
Tandborstteknik Ja Vid hur många besök                Nej 
 
 
El-tandborstteknik Ja  Vid hur många besök                Nej 

 
 
 Tandtråds teknik Ja Vid hur många besök                Nej 
 
 
 Mellanrborstteknik Ja Vid hur många besök                Nej 
 
 
 Tandsticks teknik Ja Vid hur många besök                Nej 

 
 
• Andra åtgärder 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
     
      8. Prof. rengöring Ja Vid hur många besök Nej
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
      Nummer________ 
 
9. Endast rekommendationer till patientens egenvård                                                   Inga          

 
 

• El-tandborste Ja   Vid hur många besök                  Nej 
 
 
• Manuell tandborste Ja  Vid hur många besök                  Nej 

 
 

• Tandtråd  Ja  Vid hur många besök                  Nej 
 
 
• Mellanrumsborste Ja  Vid hur många besök                  Nej 
 
 
• Tandsticka  Ja  Vid hur många besök                  Nej 

 
 

• Tandbr 2 ggr/dag  Ja  Vid hur många besök                  Nej 
gnugg metod 

 
• Munsköljn /Colgate Ja  Vid hur många besök                  Nej 
 
 
• Munsköljn /Listerine Ja  Vid hur många besök                  Nej 

 
 

• Andra rekommendationer 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
      10. Övrigt________________________________________________________________ 
      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Stor tack 

 

Till 
 

Pia Andersson 
(handledare) 

 

& 
 

Anette Andersson 
(receptionist) 

 

För all hjälp, tålamod och vänlighet 
 


