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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med denna studie var att genom granskning av vetenskapliga artiklar analysera 

vilka orala hälsorelaterade livskvalitetsinstrument som har använts i studier för att mäta den 

orala hälsorelaterade livskvaliteten hos äldre individer och hur instrumenten har använts. 

Metod: Studien bygger på en systematisk litteraturgenomgång där 14 artiklar har valts ut och 

bedömts utifrån ett undersökningsformulär. 

Resultat: De orala hälsorelaterade livskvalitetsinstrument som har använts på individer som 

är 65 år eller äldre är OHIP-49, OHIP-14, OHIP-20 eller OHIP-EDENT, GOHAI och OIDP. 

Instrumenten har använts för att undersöka vilka faktorer som påverkar den orala 

hälsorelaterade livskvaliteten. Signifikanta samband har bland annat visats med antalet tänder 

i ocklusion, muntorrhet och protesens kvalitet. Även sociala och kulturella samband har 

påvisats. 

Slutsats: Det finns i dag flera välutvecklade instrument som används i forskningssyfte. Mer 

forskning behövs dock, särskilt longitudinella studier för att se om instrumenten kan utvisa 

vilken behandling som är effektivast. Vidare måste instrumenten förenklas så att de blir 

användbara ute på tandvårdskliniker.  

 

Nyckelord: oral hälsa, oral hälsorelaterad livskvalitet, orala hälsorelaterade 

livskvalitetsinstrument, äldre 
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Abstract 
Aim: Through the review of scientific articles, this study aimed to identify which oral health-

related quality of life instruments that have been used in studies to measure the oral health-

related quality of life in older individuals and the application of such instruments. 

Method: The study is based on a systematic literature review, where 14 articles have been 

chosen and evaluated against a checklist.  

Result: The oral health-related quality of life instruments that have been used on individuals, 

65 years and older, are OHIP-49, OHIP-14, OHIP-20 or OHIP-EDENT, GOHAI and OIDP. 

The instruments are used to examine factors associated with the oral health-related quality of 

life. Significant associations have been identified, among other things, between the number of 

teeth in static occlusion, dry mouth and the quality of the dentures, and oral health-related 

quality of life. Social and cultural associations have also been revealed. 

Conclusions: Today there exist several well functioning instruments that are used for 

research purposes. There is, however, a need for additional research.  Research in longitudinal 

studies is needed to see if the instruments can indicate which treatment is the most effective. 

Furthermore, the instruments must be simplified so that they can be used in clinical settings.  

 

Keywords: elderly, oral health, oral health-related quality of life, oral health-related quality 

of life instruments 
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INTRODUKTION  

Hälsa är ett begrepp som används i många sammanhang. Det är ofta komplicerat att förklara 

då många aspekter är involverade i begreppet, till exempel sjukdom, ohälsa, välbefinnande 

och livskvalitet (Locker 1997). En utveckling av hälsobegreppet sker ständigt och synsättet 

skiljer sig mellan olika tidsperioder. Hälsobegreppet kan i dag delas in i två områden, den 

humanistiska och den biomedicinska. Den humanistiska inriktningen lägger fokus på 

människan och menar att hälsa är en upplevelse som är subjektiv, medan den biomedicinska 

inriktningen ser på hälsa som frånvaro av sjukdom (Boorse 1977, Hellström 1993). 

 

Oral hälsa 

Oral hälsa ses ofta som skilt från generell hälsa. Locker (1997) menar emellertid att en 

kroppsdel, i detta fall munnen, kan inte ha god eller dålig hälsa. Det är endast människan, till 

vilken munnen tillhör, som kan uppleva hälsa. Det är svårt att göra en tydlig åtskillnad mellan 

generell hälsa och oral hälsa. En sådan distinktion är biologiskt och teoretiskt ologisk. Detta 

leder till förvirring och tvetydigheter i diskussionen av vad som avses med oral hälsa (Locker 

1997). Inom tandvården har den biomedicinska inriktningen att se på oral hälsa dominerat. 

För att mäta oral hälsa har traditionella kliniska mått, som till exempel fickdjups-, plack- och 

kariesregistrering använts (se review Corson et al. 1999). Dessa säger något om utbredningen 

av en sjukdom, men ingenting om patientens egna upplevelser av sin orala hälsa eller hur de 

påverkar patientens funktionella och sociala välbefinnande (Locker 2004). Under senare år 

har däremot en bredare syn på människans individuella upplevelser av hälsa blivit alltmer 

framträdande (se review Corson et al. 1999).  

 

Yewe-Dyer (1993) har definierat oral hälsa som:�Oral health is the state of the mouth and 

associated structures where disease is contained, future disease is inhibited, the occlusion is 

sufficient to masticate food, and the teeth are of a socially acceptable appearance� (Yewe-

Dyer 1993, s. 225). Denna definition tar hänsyn till både funktionella och sociala aspekter, 

men hälsa ses mest som frånvaro av sjukdom (Locker 1997). Burke och Wilson (1995) har 

utvecklat ett oralt hälsoindex (OHX), som framgår av figur 1.  
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Figur 1. Oralt hälsoindex (OHX) (Burke & Wilson 1995)  

     

Detta index är också sjukdomsbaserat och bygger på samma idé som Yewe-Dyers definition 

(Locker 1997). Oral hälsa har även beskrivits av Dolan (1993) som att munnen ska fungera 

utan obehag och inte hindra individen från att leva det liv han/hon önskar. I denna definition 

ingår välbefinnande, funktionella aspekter och sociala roller, vilket innebär att den är mer 

personrelaterad än munrelaterad (Dolan 1993). En ytterligare definition av oral hälsa lades 

fram vid konsensuskonferensen �Oral hälsa� arrangerad av odontologiska institutionen i 

Jönköping och Sveriges Tandläkarförbund, år 2002: �Oral hälsa är en del av den allmänna 

hälsan och bidrar till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande med upplevda och fullgoda 

orala funktioner satta i relation till individens förutsättningar samt frånvaro av sjukdom� 

(Hugoson et al. 2003, s 140). Denna definition är exempel på hur oral hälsa kan bidra till 

upplevelsen av välbefinnande (Hugoson et al. 2003). 

 

Det i dag dominerande synsättet på oral hälsa innefattar både den humanistiska och den 

biomedicinska inriktningens syn på hälsa. Oral hälsa definieras då som frånvaro av sjukdom 

och hur detta bidrar till upplevelsen av hälsa, välbefinnande och livskvalitet (Locker 1997, 

Hugoson et al. 2003). Detta synsätt kan återföras till WHO�s definition av hälsa från 1948: 

�Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease and infirmity� (WHO 2006). Genom denna utveckling att se på oral hälsa 

har begreppet oral hälsorelaterad livskvalitet växt fram (Inglehart & Bagramian 2002). I detta 

begrepp ingår de fyra aspekterna: funktion, smärta/obehag, sociala och psykosociala aspekter 

(figur 2).  

 
Standing teeth  Mucosa 
    - caries    

     - unsatisfactory restoration Patient assessment 
    - fracture       - pain 
           - chewing  

 Wear       - appearance 
  

Periodontal status   Denture assessment 
        - inadequate retention 

Occlusion        - unsatisfactory condition 
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Figur 2. Oral hälsorelaterad livskvalitet. (Modell enligt Inglehart & Bagramian, 2002)  

 

Livskvalitet 

Det finns många olika sätt att definiera begreppet livskvalitet och dess betydelse. The Centre 

for Health Promotion vid universitetet i Toronto har beskrivit livskvalitet som hur väl en 

person kan tillgodogöra sig livets möjligheter (Sheiham et al. 2001). Begreppet livskvalitet 

accepterades som ett vetenskapligt begrepp av Index Medicus 1977 och senare av WHO 

(Collin Bagewitz et al. 2005). Begreppet är multidimensionellt där bland annat psykologiska 

och sociala faktorer är involverade. Vidare har det beskrivits som en individs tillfredställelse 

med livet och den allmänna känslan av det egna välbefinnandet (Collin Bagewitz et al. 2005).  

 

Oral hälsa hos äldre och dess påverkan på livskvaliteten 

Sjukdomar och funktionshinder ökar med stigande ålder och innebär ofta en komplicerad 

tillvaro för den äldre individen (Österlind 1993). Genom svårigheter i den dagliga 

livssituationen kan problem uppstå med bland annat att upprätthålla en god munhälsa 

(Unosson 2000). Bristande munhygien med plack, rotytekaries samt parodontit är vanligt 

bland äldre (Steele et al. 1996, Ajwani et al. 2001). Allt fler behåller i dag sina tänder högre 

upp i åldrarna. Det har skett en minskning i tandförlust, i USA, från 35 % hos äldre mellan 65 

och 74 år 1960 till 26 % 1997 (U.S. Government 1999). I Sverige har andelen tandlösa i 

Psykosociala aspekter 
utseende 

självkänsla 

Sociala aspekter 
intimitet/närhet 
kommunikation 

social interaktion 

Smärta/Obehag 
akut, kronisk 

Funktion 
tugga, bita, svälja, tala

Oral 
hälsorelaterad 

livskvalitet 
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åldrarna 40-70 år minskat från 16 % 1973 till 1 % 2003 (se review Hugoson et al. 2005). Det 

förutsätts att de egna tänderna bidrar till bättre livskvalitet än proteser, men de egna tänderna 

är mottagliga för rotytekaries och parodontit, vilket kan innebära stora problem (Locker & 

Jokovic 1997). 

 

Förminskad tuggförmåga hos personer med förlust av tänder och hos dem som har avtagbar 

hel- eller delprotes kan leda till förändrade kostvanor, vilket i sin tur kan påverka nutritionen 

och livskvaliteten (Chauncey et al. 1981). Äldre som har förlorat tänder kan få problem med 

att tugga och tala, vilket kan leda till att deras livskvalitet försämras (Locker 1992).  

 

Svampinfektioner orsakade av dålig proteshygien är vanligt hos äldre individer (Smith & 

Sheiham 1979, Kanli et al. 2005). Smith & Sheiham (1979) har rapporterat att äldre personer 

med svampinfektioner kan få tuggsvårigheter och att de på grund av detta kände sig besvärade 

och generade av att äta tillsammans med andra människor. 

 

Äldre individer kan drabbas av minskad salivproduktion, ofta på grund av medicinering, 

vilket leder till muntorrhet. Detta i sin tur kan ge upphov till ökade kariesproblem (Persson et 

al. 2001). De äldre som lider av muntorrhet, orsakat av medicinering, kan uppleva problem 

med att äta och svälja (Dormenval et al. 1998). 

 

Orala hälsorelaterade livskvalitetsinstrument 

För att bedöma orala problem och i vilken omfattning de påverkar livskvaliteten hos äldre, har 

det utvecklats ett antal olika instrument (Inglehart & Bagramian 2002). Flertalet instrument 

utgår ifrån orala problem och är tänkta att bedöma problemens betydelse för människors 

livskvalitet. Dessa är oftast utformade som frågeformulär för att försöka besvara vilka orala 

problem en person upplever, hur dessa påverkar personens livskvalitet, problemens 

omfattning och periodicitet samt vilka problem som upplevs mest besvärande (Locker & 

Slade 1993, Locker 2004). 

 

Bedömningen av en patients orala hälsobehov kan förbättras genom att förstå hur oral hälsa 

kan påverka livskvaliteten hos en individ. De orala hälsorelaterade livskvalitetsinstrumenten 

är av stort intresse för tandvården då de visar en patients subjektiva upplevelse av sin orala 

hälsa. Genom att uppmärksamma den subjektiva orala hälsan kan patienten bli mer motiverad 

att söka hjälp för sina orala problem. Patientens deltagande i behandlingen främjas och hjälper 
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de som arbetar inom tandvården att värdera behandlingen och vårdens kvalitet (Locker & 

Slade 1993, McGrath & Bedi 1998).  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att genom granskning av vetenskapliga artiklar analysera vilka 

orala hälsorelaterade livskvalitetsinstrument som har använts i studier för att mäta den orala 

hälsorelaterade livskvaliteten hos äldre individer och hur instrumenten har använts. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Studien baserades på en systematisk litteraturgenomgång av vetenskapliga artiklar, vilket 

innebär att relevant forskning har identifierats, valts ut, värderats och analyserats för att 

systematiskt besvara en tydligt formulerad fråga (Forsberg & Wengström 2003). 

 

Datainsamlingsmetod 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar har till största delen varit databaserad och har gjorts i 

databasen PubMed. De sökord som har använts både enskilt och i kombination är följande: 

oral health AND quality of life, oral health related quality of life samt oral health related 

quality of life instrument (bilaga 1).  

 

Urval 

Artiklar som var skrivna på engelska och studier som har gjorts på personer som var 65 år 

eller äldre inkluderades i studien. Någon tidsbegränsning i sökningen gjordes inte, då denna 

studie avsåg att analysera så många som möjligt av de orala hälsorelaterade 

livskvalitetsinstrument som använts på äldre individer. Totalt gav sökningarna 268 träffar. Av 

dessa var 42 review artiklar, vilka exkluderades. De kvarvarande artiklarnas titlar och abstract 

lästes igenom och sorterades utifrån olika orala hälsorelaterade livskvalitetsinstrument. 

Artiklar som inte mätte den orala hälsorelaterade livskvaliteten exkluderades. Likaså 

exkluderades artiklar som inte berörde något oralt hälsorelaterat livskvalitetsinstrument samt 

de artiklar som inte svarade mot syftet. Av de 226 artiklarna var det 40 som verkade svara på 

studiens syfte.  
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Dessa 40 artiklar lästes noga igenom. Artiklarna kvalitetsbedömdes utifrån ett 

undersökningsformulär (Forsberg & Wengström 2003) (bilaga 2). Tjugosju artiklar 

exkluderades på grund av följande orsaker: 

 

• ålder ej angivet  

• individer yngre än 65 år ingick i studien  

• svarade ej mot syftet  

• instrumentet ej validitets- och reliabilitetstestat 

• något självständigt resultat för åldersgruppen 67-79 år redovisades ej 

 

Efter kvalitetsbedömningen återstod 13 artiklar. Manuell sökning har också gjorts genom 

granskning av de inkluderade artiklarnas referenslistor. En artikel har hittats som berör ämnet 

och som uppfyllde kvalitetskriterierna. Sammanlagt ingick 14 artiklar i resultatredovisningen. 

 

Etiska aspekter 

Vetenskapliga artiklar är allmän handling och därför har etiska överväganden inte gjorts. Jag 

som författare får inte ändra eller förvanska vad som framkommit i studierna. De 

vetenskapliga artiklar som har använts ska helst ha varit granskade av en etisk kommitté eller 

att det i artiklarna framkommit att det har gjorts etiska överväganden. 

  

RESULTAT 

De orala hälsorelaterade livskvalitetsinstrument, som framkom vid litteratursökningen och 

som har använts i studier på individer som är 65 år eller äldre, är följande: OHIP-49 (The Oral 

Health Impact Profile), OHIP-14, OHIP-20, GOHAI (The Geriatric or General Oral Health 

Assessment Index) samt OIDP (Oral Impacts on Daily Performances). Det finns även ett 

instrument som heter OHIP-EDENT (OHIP-Edentulous). Detta instrument är enligt Heydecke 

et al. (2003) samma instrument som OHIP-20. 

 

En utförligare redogörelse av artiklarnas urval och metod finns i artikelöversikten (bilaga 3). 

 

OHIP-49 

Detta instrument består av 49 frågor (bilaga 4). Frågorna i OHIP-49 belyser sju olika aspekter. 

Funktionell begränsning t ex att inte kunna uttala ord, smärta i munnen samt sociala 
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begränsningar är några av aspekterna. För att besvara frågorna har en skala mellan 0 till 5 

använts, 0= aldrig, 1= nästan aldrig, 2= (någon gång) då och då, 3= ganska ofta, 4= mycket 

ofta, 5= alltid. För att få fram en OHIP-poäng summeras svaren på frågorna, ju lägre poäng 

desto bättre oral hälsorelaterad livskvalitet (Slade et al. 1996). 

 

I en studie med syftet att undersöka skillnader i antalet rapporterade orala problem, relaterade 

till rastillhörighet, mellan äldre svarta och vita människor i USA, konstaterades det att de 

svarta rapporterade signifikant fler orala problem (p<0.05) (Hunt et al. 1995). På 22 av 

frågorna svarade en större andel av de svarta ganska ofta eller mycket ofta. Det påvisades inga 

signifikanta skillnader i antalet rapporterade orala problem mellan svarta och vita människor 

utan egna tänder. Svarta personer med egna tänder redovisade signifikant fler orala problem 

(p<0.0001) än vita personer med egna tänder. När man tog hänsyn till andra faktorer än 

rastillhörighet, som till exempel fickdjup, saknade tänder och regelbundna tandläkarbesök, 

påvisades ingen signifikant skillnad på grund av rastillhörighet.  

 

Slade et al. (1996) har använt OHIP-49 för att undersöka skillnader i hur det sociala livet 

påverkas av orala sjukdomar mellan olika socialgrupper i olika länder. Bland dem som hade 

egna tänder rapporterade svarta människor från USA i 41 av frågorna att de ganska ofta eller 

mycket ofta hade upplevt någon påverkan på den orala hälsorelaterade livskvaliteten, vilket 

var signifikant mer än någon annan grupp som ingick i undersökningen (p<0.05) (bilaga 3). 

Hos de individer som inte hade egna tänder fanns det emellertid inte någon signifikant 

skillnad mellan grupperna (p<0.10). 

 

Det påvisades ingen signifikant skillnad i OHRQoL (Oral Health-Related Quality of Life) i en 

studie av Hassel et al. (2006) mellan deltagare utan egna tänder och de med en eller flera egna 

tänder. Syftet med studien var att utreda vilka faktorer som påverkar OHRQoL hos äldre tyska 

personer som bodde på vårdhem. Studien visade att faktorer som t ex otillräcklig retention av 

protesen (p≤0.001), protesens ålder (p<0.02), inte tillräcklig ocklusal kontakt (p<0.004) samt 

låg utbildningsnivå (p<0.018), hade ett signifikant samband med oral hälsorelaterad 

livskvalitet. Däremot fanns inget samband mellan de personer som hade egna tänder och de 

som hade helprotes, delprotes eller brygga och OHRQoL. 
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OHIP-14  

OHIP-14 (bilaga 5) belyser samma aspekter som i OHIP-49, men består av 14 frågor. 

Frågorna besvaras enligt samma skala som OHIP-49 (Locker et al. 2001). 

 

OHIP-14 har använts i en studie där det har bedömts hur muntorrhet påverkar den orala 

hälsorelaterade livskvaliteten (Wärnberg Gerdin et al. 2005).  29 % hade upplevt en påverkan 

på livskvaliteten ganska ofta, mycket ofta eller alltid i en eller flera av frågorna. Det fanns ett 

signifikant samband mellan subjektiv muntorrhet och oral hälsorelaterad livskvalitet (p<0.01) 

och speciellt med OHIP aspekterna �trouble pronouncing words� (p<0.05), �sense of taste has 

worsened�(p<0.01), �been irritable with other people� (p<0.01). Signifikant samband 

(p<0.05) mellan objektiv muntorrhet och oral hälsorelaterad livskvalitet konstaterades med 

OHIP aspekterna �painful aching in the mouth� och �been self-conscious�. 

 

OHIP-20 

OHIP-20 har utvecklats från OHIP-49 och är framtaget som ett specialinstrument för proteser 

och implantat. Det består av 20 frågor som är indelade i samma sju områden som övriga 

OHIP instrument. Frågorna besvaras enligt samma skala som OHIP-49 (Awad et al. 2003).  

 

Heydecke et al. (2003) jämförde OHRQoL och generell livskvalitet före och efter behandling 

hos äldre som antingen fick helprotes eller implantat i underkäken och protes i överkäken. Sex 

månader efter behandlingen hade de som fått helprotes signifikant (p<0.05) lägre OHIP-20 

poäng (=bättre OHRQoL) inom områdena �physical pain� och �psyochological discomfort�. 

För de personer med implantat var förbättringen signifikant (p<0.05) för alla sju mätområden.  

Med OHIP-20 uppmättes även signifikanta skillnader mellan de två undersökningsgrupperna, 

personer med helprotes respektive implantat i underkäken och protes i överkäken. 

Implantatgruppen hade signifikant lägre OHIP-20 poäng på fyra av mätområdena, �functional 

limitation�, �physical pain�, �physical disability� och �physchological disability� samt på den 

totala OHIP-20 poängen. Allmänhälsan mättes med instrumentet SF-36 (Short Form). SF-36 

kunde utvisa signifikant skillnad (p<0.026) före och efter behandlingen för de som fått 

implantat inom tre, �the role emotional�, �vitality� och �the social function�, av tio områden. 

Det gick inte att påvisa några signifikanta skillnader inom gruppen med helprotes eller mellan 

grupperna. Sambandet mellan OHIP-20 och SF-36 var mycket svagt. 
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OHIP-49 och OHIP-EDENT 

I en studie av Awad et al. (2003) jämfördes äldre patienters tillfredsställelse och oral 

hälsorelaterad livskvalitet efter att ha fått antingen implantat i underkäken och protes i 

överkäken eller helprotes. Med OHIP-EDENT påvisades, två månader efter behandlingen, 

signifikant färre OHRQoL relaterade problem (p<0.05) för de med implantat jämfört med de 

som fått helprotes. Med OHIP-49 gick det att få fram signifikant skillnad mellan grupperna 

inom ett område, �physical pain� (p<0.007). Vid jämförelse inom undersökningsgrupperna 

kunde OHIP-49 för de med helprotes påvisa signifikant (p<0.03) lägre poäng (=bättre 

OHRQoL) för den totala poängen samt för två delområden, �functional limitation� och 

�physical disability�. OHIP-EDENT kunde visa på signifikanta förbättringar (p<0.01) för två 

områden �functional limitation� och �psychological discomfort�. För implantatgruppen kunde 

OHIP-49 påvisa signifikant förbättring (p<0.05) inom alla områden utom �psychological 

disability�. Med OHIP-EDENT kunde, i samma undersökningsgrupp, konstateras en 

signifikant förbättring (p<0.05), två månader efter behandlingen, inom samtliga sju områden. 

 

GOHAI  

Detta instrument består av 12 frågor (bilaga 6). Samma skala som för OHIP instrumenten 

används för att besvara frågorna (Swoboda et al. 2006). 

  

Instrumentet GOHAI har använts för att undersöka hur faktorer som antal tänder och tänder 

med ocklusal kontakt samt etnisk tillhörighet påverkar den orala hälsorelaterade livskvaliteten 

(Swoboda et al. 2006). Individer som var födda utanför USA eller Kanada, i synnerhet de som 

var födda i Kina, upplevde en sämre oral hälsorelaterad livskvalitet (p<0.0001) jämfört med 

de som var födda i USA eller Kanada. Dessutom kunde ett samband påvisas mellan sämre 

ocklusal kontakt och oral hälsorelaterad livskvalitet (p<0.0001). 

 

GOHAI och OHIP-14 

GOHAI och OHIP-14 har av Locker et al. (2001) jämförts för att mäta OHRQoL på en äldre 

befolkning. Det fanns signifikanta skillnader (p<0.05) mellan de individer som hade egna 

tänder och de med en eller flera proteser, mellan de med och utan tuggproblem samt mellan 

de med och utan muntorrhet, vid mätning med båda instrumenten. Vidare visade instrumenten 

även signifikant samband (p<0.01) med självskattad allmänhälsa och självskattad oral hälsa. 

Detta samband var starkare för GOHAI än för OHIP-14. Instrumenten var likvärdiga på att 

visa generellt psykologiskt välmående och tillfredsställelse med livet. 
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Hos en population som medicinerade, varav de flesta bodde på vårdhem utvärderades den 

orala hälsorelaterade livskvaliteten (Locker et al. 2002). Då OHIP-14 användes som indikator 

på oral hälsa kunde ett signifikant samband med tre indikatorer på generell hälsa utläsas, 

nämligen, �morale� (p<0.05), �life stress� (p<0.001) och �life satisfaction� (p<0.01). Med 

GOHAI visades ett signifikant samband med �morale� (p<0.05) och �life stress� (p<0.0001). 

Gentemot tillfredställelse med livet fanns inget samband. 

 

Locker (2003) undersökte hur tandlossning och muntorrhet påverkade den orala 

hälsorelaterade livskvaliteten hos en äldre medicinerande population. Muntorrhet hade ett 

signifikant samband med oral hälsorelaterad livskvalitet både när GOHAI (p<0.01) och  

OHIP-14 (p<0.05) användes. Däremot fanns det inget signifikant samband mellan 

tandlossning och oral hälsorelaterad livskvalitet varken när GOHAI eller OHIP-14 användes. 

 

OIDP 

OIDP är uppbyggt av 10 frågor (bilaga 7) och är inriktat på fysiska, psykologiska eller sociala 

problem som påverkar individens förmåga att utföra dagliga sysslor. För att besvara frågorna 

har en fem-gradig skala använts, 1=aldrig någon påverkan, 2=mindre än en gång i månaden, 

3=en eller två gånger i månaden, 4=en eller två gånger i veckan, 5=varje eller nästan varje 

dag. För att få fram en OIDP-poäng summeras svaren på frågorna, ju lägre poäng desto bättre 

oral hälsorelaterad livskvalitet (Sheiham et al. 2001). 

 

Förekomsten av orala hälsorelaterade problem, i en äldre brittisk population, och hur dessa 

påverkade den dagliga livskvaliteten, särskilt förmågan att äta, har i en studie av Sheiham et 

al. (2001) undersökts. Det påvisades signifikant samband (p<0.001) mellan orala problem och 

förmågan att äta 16 vanligt förekommande typer av mat. För de utan egna tänder var det 

signifikanta värdet, p<0.001, för samtliga födoämnen och för de med egna tänder, var det det 

för alla födoämnen utom för ost (p=0.004) och tomater (p=0.02). Det gick inte att visa på 

några signifikanta skillnader i upplevd OHRQoL på grund av demografiska faktorer som t ex 

ålder, kön, socialklass för de utan egna tänder och eget boende. Bland personer med tänder 

och som hade eget boende var det däremot en signifikant skillnad (p<0.007) hos personer med 

manuellt arbete och de som hade icke manuellt arbete. 

 

I en studie där syftet var att undersöka om det fanns några signifikanta skillnader avseende 

OHRQoL och upplevt behov av tandvård mellan äldre människor med liknande munstatus i 



   11
 

Grekland och Storbritannien, påvisades att både de med egna tänder och de utan egna tänder 

hos den grekiska populationen hade signifikant (p<0.05) högre sannolikhet att uppleva 

problem på grund av den orala hälsan (Tsakos et al. 2001). Signifikant skillnad (p<0.05) 

avseende upplevt behov av tandvård fanns bara mellan grupperna som hade egna tänder. Hos  

39 % av grekerna och 12,3 % av britterna hade de med egna tänder upplevt problem på grund 

av den orala hälsan de senaste sex månaderna. För de utan egna tänder var siffrorna 47,6 % 

bland greker och 16,3 % bland britter. Det mest förekommande problemet både hos britter 

och greker med och utan egna tänder var att de hade svårt för att äta. 

 

Tsakos et al. (2004) har undersökt sambandet mellan OHRQoL och kliniska mått på oral hälsa 

hos äldre grekiska personer. Bland de personer med egna tänder uppvisades ett signifikant 

samband mellan OIDP-poäng och: antalet tänder (p=0.001), lagade tänder (p=0.021), saknade 

incisiver (p<0.001), antalet tänder med ocklusal kontakt (p<0.001) och antalet molarer med 

ocklusal kontakt (p=0.003). Något signifikant samband uppmättes däremot inte med antalet 

karierade tänder, karierade rötter eller antalet tänder med mobilitet. För de med helproteser 

fanns signifikant samband mellan OIDP-poäng och samtliga tre mått som användes avseende 

kvaliteten på protesen; �denture retention� (p<0.001), �denture adaptation� (p<0.001) och 

�denture extension� (p=0.004). 

 

Sambandet mellan OIDP-poäng och antalet tänder med ocklusal kontakt visades vara 

signifikant (p=0.032) i en studie där brittiska äldre människor deltog, där relationen mellan 

kliniska mått på oral hälsa och OIDP-poäng undersöktes (Tsakos et al. 2006). Vidare 

uppmättes ett signifikant samband (p=0.001) med antalet incisiver i ocklusion, men något 

signfikant samband med antalet molarer i ocklusion fanns inte. Signifikans gick heller inte att 

påvisa avseende karierade tänder, lagade tänder eller karierade rötter. För de britter som 

använde helprotes fanns ett signifikant samband med kvaliteten på protesen avseende 

�denture retention� (p=0.018) och �denture adaptation� (p=0.035), men däremot inte med 

�denture extension�. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Eftersom oral hälsorelaterad livskvalitet är ett nytt forskningsområde gjordes 

litteratursökningen utan tidsbegränsning. Detta för att analysera så många som möjligt av de 

orala hälsorelaterade livskvalitetsinstrument. Att det är ett nytt forskningsområde märks på att 

den äldsta artikeln i mitt resultat är från 1995 och därför blev materialet hanterbart även utan 

tidsbegränsning. 

 

Att studien begränsades till artiklar där undersökningsgruppen bestod av personer som var 65 

år eller äldre, gjorde att inga artiklar från Asien kom med. Vid litteraturgenomgången 

framkom det att det i Asien huvudsakligen görs studier på äldre individer från 60 år och 

uppåt. Om artiklar där undersökningsgruppen bestått av personer som var 60 år eller äldre 

inkluderats, skulle materialet ha blivit alltför omfattande för att hantera i denna 

litteraturstudie. Det stora antalet träffar i PubMed tyder på ett stort intresse för oral 

hälsorelaterad livskvalitet.  

 

Resultatdiskussion 

Samtliga instrument som har ingått i denna litteraturstudie har använts i Kanada och alla utom 

OIDP har använts i USA. GOHAI har endast använts i Kanada och USA. Detta tyder på att 

den huvudsakliga forskningen på området bedrivs i dessa länder. I England och Grekland har 

endast OIDP använts. I Tyskland och Australien har OHIP-49 använts och i Sverige har 

hittills endast OHIP-14 använts.  

 

I två studier har OHIP-49 använts för att undersöka skillnader på grund av socialgrupp eller 

rastillhörighet. Vissa signifikanta samband har uppmätts, främst med avseende på 

rastillhörighet. Även GOHAI har påvisat signifikanta skillnader i OHRQoL på grund av 

etnisk tillhörighet. I Europa uppmättes med OIDP skillnader i OHRQoL mellan britter och 

greker som var hänförliga till kulturella skillnader mellan länderna. Att mäta den här typen av 

skillnader är väldigt komplicerat därför att det finns så många okända faktorer som kan 

påverka resultatet. Samband som först verkar vara signifikanta kan vid en djupare granskning 

helt sakna signifikans som var fallet i Hunt et al. (1995). I denna studie redovisade svarta 

personer med egna tänder fler orala problem än vita personer med egna tänder. Först 

uppmättes signifikansen till p<0.0001, när hänsyn togs till andra faktorer än rastillhörighet 

blev p<0.346. 
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Både Locker et al. (2001), Locker (2003) och Wärnberg Gerdin et al. (2005) har med hjälp av 

OHIP-14 kunnat påvisa ett signifikant samband mellan muntorrhet och OHRQoL. Locker et 

al. (2001) och Locker (2003) påvisade även sambandet med hjälp av GOHAI. 

 

För personer med proteser har studier gjorda med både OHIP-49 och OIDP visat att protesens 

kvalitet och ålder är av avgörande betydelse för upplevd OHRQoL (Hassel et al. 2006, Tsakos 

et al. 2004, Tsakos et al. 2006). Hur livskvaliteten förändras för tandlösa personer när de får 

nya proteser eller implantat har mätts i två studier. Awad et al. (2003) använde sig av OHIP-

49 och OHIP-EDENT och Heydecke et al. (2003) använde OHIP-20 (= OHIP-EDENT). Vid 

användning av båda instrumenten uppmättes skillnader inom varje undersökningsgrupp före 

och efter behandlingen men OHIP-EDENT/-20 var bättre på att mäta skillnader mellan 

grupperna (Awad et al. 2003).  

 

Att antalet tänder med ocklusal kontakt har stor, större än antalet egna tänder, inverkan på 

OHRQoL har visats i flera studier med flera olika instrument av Hassel et al. (2006), 

Swoboda et al. (2006), Tsakos et al. (2004) och Tsakos et al. (2006). Det vanligaste orala 

problemet som har framkommit i artiklarna som ingår i studien är dock att det är svårt för 

äldre personer att äta. Även om det inte varit artiklarnas syfte att undersöka svårigheter med 

att äta/tugga/svälja har samtliga instrument visat på ett signifikant samband med just detta.  

 

Instrument bör väljas efter vad som ska undersökas, ibland är det svårt att avgöra vilket 

instrument som ska användas på grund av att det inte har publicerats någon omfattande 

jämförelse (se review Allen 2003). Vilket instrument som används i vilket land verkar ha mer 

att göra med vilka instrument som är validerade för språket i landet och mindre med vad som 

ska mätas. Hassel et al. (2006) använder OHIP-49 i sin studie, men de tycker själva att 49 

frågor är för mycket för deras undersökningsgrupp. OHIP-49 var när studien genomfördes det 

enda instrumentet som var validerat i Tyskland.  

 

GOHAI var från början utvecklat för att mäta OHRQoL hos äldre, men har även börjat 

användas på yngre (se review Corson et al. 1999, Locker et al. 2001). OHIP-EDENT/OHIP-

20, är specialutvecklat för att mäta OHRQoL hos de utan egna tänder (Heydecke et al. 2003). 

OIDP är utvecklat för att mäta svårare, mer allvarliga problem, och hur de påverkar OHRQoL 

(Sheiham et al. 2001).  OHIP-49 och OHIP-14 är så vitt jag kunnat se inte inriktade mot 

någon särskild målgrupp. Däremot har det i flera av studierna påpekats att OHIP-49 och 



   14
 

OHIP-14 ger bättre resultat på yngre undersökningsgrupper. Författarna anser att detta beror 

på att flera av frågorna inriktar sig mot aktiviteter som äldre inte håller på med, till exempel 

arbete (Awad et al. 2003 & Locker et al. 2001). 

 

Det finns även andra faktorer som påverkar vilket resultat som fås när OHRQoL mäts hos 

äldre. Äldre människor tenderar att undervärdera sjukdomar, anta att det inte går att göra 

något åt problemen eller menar att det är normalt för åldern. Sådana illusioner kan förvränga 

deras uppfattning om oral hälsa och deras förväntningar på och tillfredsställelse med 

tandvården (Dolan 1993). Heydecke et al. (2003) menar att påverkan av orala sjukdomar 

minskar med åldern. I deras studie var förekomsten av problem relaterade till �social 

disability� och �handicap� så liten att det inte fanns något utrymme för att kunna mäta någon 

förbättring med OHIP-20. 

 

Locker (2003) och Robinson et al. (2001) anser att det kan var bra att använda två instrument 

samtidigt som till exempel GOHAI och OHIP-14. Båda instrumenten mäter aspekter av livet 

som har visat sig vara viktiga för bedömningen av OHRQoL (Locker et al. 2002). När man 

använder både GOHAI och OHIP-14 i samma studie ger OHIP-14 generellt mycket lägre 

poäng, vilket skulle tyda på en bättre OHRQoL, men detta beror på att OHIP-14 mäter 

allvarligare problem (Locker et al. 2001). 

 

Det har gjorts ganska få studier på området, varför många artiklar har samma författare. 

Dessutom bygger många artiklar på samma underliggande studie. Tre artiklar grundar sig på 

en undersökning gjord i Toronto, Kanada (Locker et al. 2001, Locker et al. 2002, Locker 

2003). Samma undersökningsgrupper i Storbritannien och Grekland har använts av Sheiham 

et al. 2001, Tsakos et al. 2001, Tsakos et al. 2004 samt Tsakos et al. 2006. Likaså ingår svarta 

och vita från North Carolina i två studier av Hunt et al. 1995 och Slade et al. 1996. Även 

Heydecke et al. (2003) och Awad et al. (2003) har använt sig av samma undersökningsgrupp. 

Trots att det finns flera välutvecklade instrument så har användningen inte blivit särskilt 

utspridd.  

 

Något som är viktigt är att det finns en enkel poängbedömningsskala så att det med en gång 

går att utläsa OHRQoL. Locker et al. (2001) konstaterade att vilken metod (enkel summering, 

additiv summering, och viktad poäng) som användes för att summera poängen påverkade inte 

resultatet i någon större omfattning (för GOHAI & OHIP-14) och framför allt inte lika mycket 
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som tidigare studier utvisat (Allen & Locker 1997). Enkel poängberäkning är viktigt för att ett 

instrument ska kunna användas praktiskt ute på kliniker. Även instrumentets längd är viktigt, 

OHIP-49 är, som nämnts ovan, så långt att det inte passar på äldre eller i kliniksyften. 

Instrumenten utvecklas hela tiden, inte bara OHIP utan även OIDP. I de undersökningar som 

ingår i min studie har endast OIDP med 10 frågor använts, men bland de artiklar som har 

exkluderats fanns det till exempel OIDP med bara 8 frågor.  

 

SLUTSATS 

Det finns i dag flera välutvecklade instrument som används i forskningssyfte. Mer forskning 

behövs dock, särskilt fler longitudinella studier. Nästan alla av de studier som ingår i studien 

har varit tvärsnittsstudier. Endast Awad et al. (2003) och Heydecke et al. (2003) har gjort 

longitudinella studier. Fler sådana här studier behövs för att utvärdera huruvida tandvården 

ger patienterna den vård de behöver. Vidare måste instrumentet förenklas så att de blir 

användbara ute på tandvårdskliniker. Särskilt viktigt är det att det genom enkel 

poängberäkning snabbt går att utläsa patientens orala hälsorelaterade livskvalitet. 
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Sökschema för datorbaserad litteratursökning     Bilaga 1  
Sökning 
Datum 

Sökord Begränsning i 
sökning 

Antal sökträffar i 
databas 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Antal artiklar 
som beställs 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Antal artiklar 
som inkluderas i 
studien 

2007-03-15 
 

oral health AND 
quality of life 

65 år eller äldre, 
engelska 

268 träffar i 
PubMed 

42 review artiklar 40 artiklar 17 åldersgrupp 
yngre än 65 år 

13 artiklar 

 
 

   79 ej matt den orala 
hälsorelaterade 
livskvaliteten 

 2  ålder ej 
angivet 

 

 
 

   68 berörde ej något 
oralt hälsorelaterat 
livskvalitetsinstrument 

 5 svarade ej mot 
syftet 

 

 
 

   39 svarade ej mot 
syftet 

 1 instrumentet ej 
validitets- och 
reliabilitetstestat 

 

 
 

     2 inget själv- 
ständigt resultat 
för åldersgruppen 
67-79 år 

 

2007-03-15 
 

oral health 
related quality of 
life 

65 år eller äldre, 
engelska 

136 träffar i 
PubMed 

Samtliga artiklar  
träffades i sökningen 
ovan 

   

2007-03-15 
 

oral health 
related quality of 
life instrument 

65 år eller äldre, 
engelska 

23 träffar i  
PubMed 

Samtliga artiklar 
träffades i första 
sökningen 
 

   

2007-03-15 
 

oral health AND 
oral health  
related quality of 
life 

65 år eller äldre, 
engelska 

23 träffar i  
PubMed 

Samtliga artiklar 
träffades  i första 
sökningen 

   

2007-03-15 
 

oral health 
related quality of 
life AND oral 
health related 
quality of life 
instrument 

65 år eller äldre, 
engelska 

23 träffar i 
PubMed 

Samtliga artiklar 
träffades i första  
sökningen 

   

    



Bilaga 2 
 
Undersökningsformulär 
 
Oralt hälsorelaterat livskvalitetsinstrument ������������������. 
 
1. Syftet med studien? 
 
������������������������������������� 
 
������������������������������������� 
 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
Ja   Nej   
 
 
2. Undersökningsgruppen 
 
Vilka är inklusionskriterierna? 
 
�������������������������������������... 
 
Vilka är exklusionskriterierna? 
 
�������������������������������������.. 
 
Vilken urvalsmetod användes? 
  Randomiserat urval 
  Obundet slumpmässigt urval 
  Kvoturval 
  Klusterurval 
  Konsekutivt urval 
  Urvalet är ej beskrivet 
 
 
Var genomfördes undersökningen? 
 
�������������������������������������... 
 
Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 
 
�������������������������������������... 
 
Vilka etiska överväganden har gjorts? 
 
�������������������������������������... 
 
�������������������������������������... 
 
 



3. Mätmetoder 
 
Vilka mätmetoder användes? 
 
�������������������������������������... 
 
�������������������������������������... 
 
Var reliabiliteten beräknad? 
Ja   Nej   
 
Var validiteten diskuterad? 
Ja   Nej   
 
 
4. Analys 
 
Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 
Ja   Nej   
 
Om nej, vilka skillnader fanns? 
 
�������������������������������������... 
 
Hur stort var bortfallet? 
 
�������������������������������������... 
 
Fanns en bortfallsanalys? 
Ja   Nej   
 
Om nej, varför inte? 
 
�������������������������������������... 
 
Vilka var huvudresultaten? 
 
�������������������������������������... 
 
�������������������������������������... 
 
Erhölls signifikanta skillnader? 
Ja   Nej   
 
Om ja, vilka variabler? 
 
������������������������������������� 
 
 
 



Vilka slutsatser drar författaren? 
 
�������������������������������������... 
 
�������������������������������������... 
 
 
5. Värdering 
 
Kan resultaten generaliseras till annan population? 
Ja   Nej   
 
Kan resultaten ha klinisk betydelse? 
Ja   Nej   
 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 
Ja   Nej   
 
Motivera varför eller varför inte! 
 
�������������������������������������... 
 
�������������������������������������... 
  
 
 
 
 

 

 



Artikelöversikt        Bilaga 3 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Urval 
Metod 

Resultat Kvalitet 
(reliabilitet, 
validitet,etiskt 
tillstånd) 

Awad et al. 
2003 
Kanada 
 

Oral Health Status 
and Treatment 
Satisfaction with 
Mandibular 
Implant 
Overdentures and 
Conventional 
Dentures: A 
Randomized 
Clinical Trial in a 
Senior Population 
 
 

Jämföra äldre 
patienters tillfredsställelse 
och OHRQoL med 
implantat och protes. 

60 tandlösa individer mellan 65-75 år 
delades in i två grupper, 30 personer 
fick helprotes, 30 fick implantat i 
underkäken och protes i överkäken 
 
Metod: klinisk undersökning, 
intervju, OHIP-49 och OHIP-
EDENT 

Två månader efter behandling uppvisade 
gruppen med implantat signifikant bättre 
OHRQoL än gruppen med helprotes. 
 
 

God validitet och 
reliabilitet 
 
Etiskt tillstånd 
fanns  

Hassel et al. 
2006 
Tyskland 
 

Factors associated 
with oral health-
related quality of 
life in institutiona- 
lized elderly 
 
 
 
 

Utreda vilka faktorer som 
associeras med OHRQoL 
hos institutionaliserade äldre 
i Tyskland 

158 äldre som bor på vårdhem  
Medelålder: 82.8. 81 % kvinnor  
 
Metod: klinisk undersökning, 
intervju, OHIP-49 
 

Otillräcklig retention av protesen, 
protesens ålder, inte tillräcklig ocklusal 
kontakt samt låg utbildningsnivå, hade ett 
signifikant samband med oral 
hälsorelaterad livskvalitet. 

God validitet och 
reliabilitet 
 
Etiskt tillstånd 
fanns 

Heydecke  
et al. 
2003 
Kanada 
 

Oral and general 
health-related 
quality of life with 
conventional and 
implant dentures 

Jämföra oral hälsorelaterad 
livskvalitet med generell 
livskvalitet hos äldre som  
antingen fick helprotes eller 
implantat i underkäken och 
protes i överkäken. 

60 tandlösa individer mellan 65-75 år 
delades in i två grupper, 30 personer 
fick helprotes, 30 fick implantat i 
underkäken och protes i överkäken 
 
Metod: klinisk undersökning, 
intervju, OHIP-20, SF-36 
 
 
 
 

Sex månader efter behandlingen 
uppmättes med OHIP-20 signifikant 
bättre OHRQoL hos de med implantat 
jämfört med hos de med helprotes. 

God validitet och 
reliabilitet 
 
Etiskt tillstånd 
fanns  



Hunt et al. 
1995 
USA 
 

Differences 
between Racial 
Groups in the 
Impact of Oral 
Disorders among 
Older Adults in 
North Carolina 
 
 
 
 

Undersöka skillnader i 
antalet rapporterade orala 
problem, relaterade till 
rastillhörighet, mellan äldre 
svarta och vita människor i 
North Carolina. 

440 personer 70 år eller äldre 
210 svarta personer och 230 vita 
personer. Personerna är utvalda ur en 
större longitudinell studie av oral 
hälsa och sjukdomar hos äldre i 
North Carolina 
 
Metod: OHIP-49 skickades med post 
till deltagarna. Övriga data hämtades 
från huvudstudien 
 
 
 

På 22 av 49 frågor svarade en signifikant 
större andel av de svarta ganska ofta eller 
mycket ofta. På ingen av de 49 frågorna 
rapporterade vita högre förekomst av 
orala problem än svarta. 

God validitet och 
reliablitet 
 
Etiskt tillstånd 
fanns 

Locker  
2003 
Kanada 
 

Dental status, 
xerostomia and the 
oral health-related 
quality of life of an 
elderly 
institutionalized 
population 
  
 

Undersöka effekterna av 
tandlossning och muntorrhet 
på OHRQoL hos en äldre 
medicinerande population 
som bor på äldreboende. 

225 personer som bor på 
äldreboende. Medelåldern: 83 år 
 
Metod: journalgranskning 
Xerostomia index, självuppskattad 
oral hälsa och allmänhälsa, chewing 
capacity index 
Intervju, OHIP-14 och GOHAI 
 
 
 

Muntorrhet hade ett signifikant samband 
med OHRQoL både när OHIP-14 och 
GOHAI användes. Tandlossning hade 
inget signifikant samband med OHRQoL 
varken när OHIP-14 eller GOHAI 
användes. 
 
 

God validitet och 
reliabilitet 
 
Etiskt tillstånd 
fanns 

Locker et al. 
2002 
Kanada 
 

Oral health-related 
quality of life of a 
population of 
medically 
compromised 
elderly people 

Utvärdera oral hälso-
relaterad livskvalitet hos en 
population som medicinerar 
och bor på äldreboende. 

225 personer som bor på 
äldreboende. Medelåldern: 83 år 
 
Metod: journalgranskning, 
Xerostomia index, självuppskattad 
oral hälsa och allmänhälsa, chewing 
capacity index 
Intervju, OHIP-14 och GOHAI 
 
 
 
 
 
 
 

Med OHIP-14 som indikator på oral hälsa 
utlästes ett signifikant samband med tre 
indikatorer på generell hälsa, nämligen, 
självkänsla/förtroende upplevd stress och 
tillfredställelse med livet. Med GOHAI 
visades ett signifikant samband med de 
två förstnämnda, men inte med 
tillfredställelse med livet. 

God validitet och 
reliabilitet 
 
Etiskt tillstånd 
fanns 



Locker et al. 
2001 
Kanada 
 

Comparison of the 
GOHAI and OHIP-
14 as measures of 
the oral health-
related quality of 
life of the elderly 

Jämföra hur bra GOHAI och 
OHIP-14 är på att mäta 
OHRQoL hos utsatta äldre 
individer. 
 
 
 
 
 
 
 

225 personer som bor på 
äldreboende. Medelåldern: 83 år 
 
Metod: journalgranskning, 
Xerostomia index, självuppskattad 
oral hälsa och allmänhälsa, chewing 
capacity index 
Intervju, OHIP-14 och GOHAI 
 
 
 
 
 
 

Båda instrumenten uppmätte signifikanta 
skillnader mellan de individer som hade 
egna tänder och de med en eller flera 
proteser, mellan de med och utan 
tuggproblem samt mellan de med och 
utan muntorrhet. 
 
Instrumenten var likvärdiga på att visa 
generellt psykologiskt välmående och 
tillfredsställelse med livet. 

God validitet och 
reliabilitet 
 
Etiskt tillstånd 
fanns 

Sheiham et al. 
2001 
Storbritannien 
 

Prevalence of 
impacts of dental 
and oral disorders 
and their effects on 
eating among older 
people; a national 
survey in Great 
Britain 

Fastställa förekomsten av 
oralt hälsorelaterade 
problem, i en brittisk 
population som är 65 år 
eller äldre, och hur dessa 
påverkar den dagliga 
livskvaliteten, särskilt 
förmågan att äta. 

753 med eget boende och 202 
institutionaliserade brittiska personer 
65 år eller äldre. Individerna utvaldes 
ur en större studie (British National 
Diet and Nutrition Survey) 
 
Metod: Klinisk undersökning, 
intervju, självuppskattad 
tuggförmåga, OIDP 
 
 
 
 

De personer med flest egna tänder 
rapporterade minst orala problem. För de 
med egna tänder var det vanligast 
förekommande problemen att äta och 
prata. 

God validitet och 
reliabilitet 
 
Etiskt tillstånd 
fanns 

Slade et al. 
1996 
Australien, 
Kanada, USA 
 

Variations in the 
Social Impact of 
Oral Conditions 
Among Older 
Adults in South 
Australia, Ontario, 
and North Carolina 
 
 
 

Undersöka skillnader i hur 
det sociala livet påverkas av 
orala sjukdomar mellan sex 
socialgrupper från tre 
länder. 

1642 personer från sex olika 
områden i tre olika länder. 
65 år eller äldre 
Deltagarna från North Carolina 
utvaldes ur en större studie. 
 
Metod: klinisk undersökning, 
intervju, OHIP-49 skickades med 
post till deltagarna 
 
 
 

Bland dem som hade egna tänder 
rapporterade svarta människor från USA i 
41 av frågorna att de ganska ofta eller 
mycket ofta hade upplevt någon påverkan 
på den orala hälsorelaterade 
livskvaliteten, vilket var signifikant mer 
än någon annan grupp som ingick i 
undersökningen. 

God validitet och 
reliabilitet 
 
Etiskt tillstånd 
fanns 



Swoboda  
et al. 
2006 
Kanada 
USA 
 

Predictors of oral 
health quality of 
life in older adults 

Undersöka hur faktorer som 
antal tänder och tänder med 
ocklusal kontakt samt etnisk 
tillhörighet påverkar den 
orala hälsorelaterade 
livskvaliteten. 

733 personer från 65-80 år. 55.1 % 
från etniska minoriteter. Personerna 
utvaldes ur en studie (Trials to 
Enhance Elders� Teeth and Oral 
Health) 
Inklusionskriterium: minst fyra egna 
tänder 
 
Metod: klinisk undersökning, 
Eichner index, intervju, GOHAI 
 

Individer som var födda utanför USA 
eller Kanada, i synnerhet de som var 
födda i Kina, upplevde en sämre oral 
hälsorelaterad livskvalitet än jämfört med 
de som var födda i USA eller Kanada.  
 
Dessutom kunde ett samband påvisas 
mellan de som hade sämre ocklusal 
kontakt och oral hälsorelaterad 
livskvalitet 

God validitet och 
reliabilitet 
 
Etiskt tillstånd 
fanns 

Tsakos et al. 
2001 
Storbritannien 
Grekland 
 

Cross-cultural 
differences in oral 
impacts on daily 
performance 
between Greek and 
Britsh older adults 

Undersöka om det finns 
några signifikanta skillnader 
på grund av olika kulturer 
avseende OHRQoL och 
upplevt behov av tandvård 
mellan äldre människor med 
liknande munstatus i 
Grekland och Storbritannien 
 
 

753 britter och 681 greker, 65 år eller 
äldre med eget boende 
Britterna valdes ut från British 
National Diet and Nutrition Survey. 
Grekerna valdes ut från två 
stadsdelar i Aten. 
 
Metod: klinisk undersökning, 
intervju, OIDP 
 
 

Både de med egna tänder och de utan 
egna tänder, bland grekerna, hade 
signifikant högre sannolikhet att råka 
utför problem på grund av den orala 
hälsan. Signifikant skillnad mellan 
upplevt behov av tandvård fanns bara 
mellan grupperna som hade egna tänder.  
 
39 % av grekerna och 12,3 % av britterna 
med egna tänder hade upplevt problem på 
grund av den orala hälsan de senaste sex 
månaderna. För de utan egna tänder var 
siffrorna 47,6 % bland greker och 16,3 % 
bland britter. Det mest förekommande 
problemet både hos britter och greker 
med och utan egna tänder var att de hade 
svårt för att äta. 
 

God validitet och 
reliabilitet 
 
Etiskt tillstånd 
fanns 

Tsakos et al. 
2004 
Grekland 
 

The Relationship 
between Clinical 
Dental Status and 
Oral Impacts in an 
Elderly Population 

Undersöka sambandet 
mellan OHRQoL och 
kliniska mått på oral hälsa 
hos äldre grekiska personer. 

681 greker, 65 år eller äldre med eget 
boende i två stadsdelar i Aten. 
 
Metod: klinisk undersökning, 
intervju, OIDP 
 
 

Personer med egna tänder uppvisade ett 
signifikant samband mellan OIDP-poäng 
och: antalet tänder, lagade tänder, 
saknade incisiver, antalet tänder med 
ocklusal kontakt och antalet molarer med 
ocklusal kontakt. 
 
För personer med helprotes var protesens 
kvalitet av signifikant betydelse för 
OIDP-poäng. 

God validitet och 
reliabilitet 
 
Etiskt tillstånd 
fanns 



Tsakos et al. 
2006 
Storbritannien 

Clinical correlates 
of oral health-
related quality of 
life: evidence from 
a national sample 
of British older 
people 

Undersöka relationen 
mellan kliniska mått på oral 
hälsa och OHRQoL hos en 
äldre brittisk population, 
som är representativ för 
landet. 

753 britter, 65 år eller äldre med eget 
boende. Valdes ut från British 
National Diet and Nutrition Survey. 
 
Metod: klinisk undersökning, 
intervju, OIDP 
 
 
 

OHRQoL hos äldre britter med egna 
tänder var signifikant relaterat till antalet 
tänder med ocklusal kontakt och hos de 
med protes var protesens kvalitet 
avgörande för OHRQoL. 

God validitet och 
reliabilitet 
 
Etiskt tillstånd 
fanns 

Wärnberg 
Gerdin et al. 
2005 
Sverige 
 

Impact of dry 
mouth conditions 
on oral health-
related quality of 
life in older people 

Utvärdera påverkan av 
muntorrhet på OHRQoL hos 
svaga äldre människor. 

41 personer, 83-91 år, boende på 
ålderdomshem 
 
Metod: mätning av objektiv 
muntorrhet, subjektiv muntorrhet 
med VAS-instrument, intervju, 
OHIP-14 
 
 

Signifikanta samband identifierades 
mellan både objektiv och subjektiv 
muntorrhet och med vissa specifika 
aspekter av OHRQoL. 

God validitet och 
reliabilitet 
 
Etiskt tillstånd 
fanns 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 
 
Tabell 1. OHIP-49 (The Oral Health Impact Profile) 
 
Dimension Question      
 
Functional 1. Have you had difficulty chewing any foods because of problems with  
limitation your teeth, mouth or dentures? 
 2. Have you had trouble pronouncing any words because of problems 
 with your teeth, mouth or dentures? 
 3. Have you noticed a tooth which doesn�t look right? 
 4. Have you felt that your appearance has been affected because of  
 problems with your teeth, mouth or dentures? 
 5. Have you felt that your breath has been stale because of problems  
 with your teeth, mouth or dentures? 

6. Have you felt that your sense of taste has worsened because of 
problems with your teeth, mouth or dentures? 
7. Have you had food catching in your teeth or dentures? 

 8. Have you felt that your digestion has worsened because of problems  
 with your teeth, mouth or dentures? 
 9. Have you felt that your dentures have not been fitting properly? 
 
Physical 10. Have you had painful aching in your mouth? 
pain 11. Have you had a sore jaw? 
 12. Have you had headaches because of problems with your teeth, mouth  
 or dentures? 

13. Have you had sensitive teeth, for example, due to hot or cold foods or 
drinks? 

 14. Have you had toothache? 
 15. Have you had painful gums? 

16. Have you found it uncomfortable to eat any foods because of 
problems with your teeth, mouth or dentures? 
17. Have you had sore spots in your mouth? 
18. Have you had uncomfortable dentures? 

 
Psychological 19. Have you been worried by dental problems? 
discomfort 20. Have you been self conscious because of your teeth, mouth or 

dentures? 
 21. Have dental problems made you miserable? 
 22. Have you felt uncomfortable about the appearance of your teeth, 

mouth or dentures? 
 23. Have you felt tense because of problems with your teeth, mouth or 

dentures? 
  
Physical 24. Has your speech been unclear because of problems with your teeth,  
disability mouth or dentures? 
 25. Have people misunderstood some of your words because of problems 

with your teeth, mouth or dentures? 
 
 



Dimension Question 
 
Physical  26. Have you felt that there has been less flavour in your food because of  
Disability problems with your teeth, mouth or dentures? 
 27. Have you been unable to brush your teeth properly because of 

problems with your teeth, mouth or dentures? 
 28. Have you had to avoid eating some foods because of problems with 

your teeth, mouth or dentures? 
 29. Has your diet been unsatisfactory because of problems with your 

teeth, mouth or dentures? 
 30. Have you been unable to eat with your dentures because of problems 

with your teeth, mouth or dentures? 
 31. Have you avoided smiling because of problems with your teeth, 

mouth or dentures? 
 32. Have you had to interrupt meals because of problems with your teeth, 

mouth or dentures? 
 
Psychological 33. Has your sleep been interrupted because of problems with your teeth, 
Disability mouth or dentures? 
 34. Have you been upset because of problems with your teeth, mouth or 

dentures? 
 35. Have you found it difficult to relax because of problems with your 

teeth, mouth or dentures? 
 36. Have you felt depressed because of problems with your teeth, mouth 

or dentures? 
 37. Has your concentration been affected because of problems with your 

teeth, mouth or dentures? 
 38. Have you been a bit embarrassed because of problems with your 

teeth, mouth or dentures? 
 
Social  39. Have you avoided going out because of problems with your teeth,  
Disability mouth or dentures? 
 40. Have you been less tolerant of your spouse or family because of 

problems with your teeth, mouth or dentures? 
 41. Have you had trouble getting on with other people because of 

problems with your teeth, mouth or dentures? 
 42. Have you been a bit irritable with other people because of problems 

with your teeth, mouth or dentures? 
 43. Have you had difficulty doing your usual jobs because of problems 

with your teeth, mouth or dentures? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimension Question 
 
Handicap 44. Have you felt that your general health has worsened because of 

problems with your teeth, mouth or dentures? 
 45. Have you suffered any financial loss because of problems with your 

teeth, mouth or dentures? 
 46. Have you been unable to enjoy people�s company as much because of 

problems with your teeth, mouth or dentures? 
 47. Have you felt that life in general was less satisfying because of 

problems with your teeth, mouth or dentures? 
 48. Have you been totally unable to function because of problems with 

your teeth, mouth or dentures? 
 49. Have you been unable to work to your full capacity because of 

problems with your teeth, mouth or dentures? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 5 
 
Tabell 2. OHIP-14 ( The Oral Health Impact Profile) 
 
Dimension Question 
 
Functional 1. Have you had trouble pronouncing any words because of problems 
limitation with your teeth, mouth or dentures? 

2. Have you felt that your sense of taste has worsened because of 
problems with your teeth, mouth or dentures? 
 

Physical pain 3. Have you had painful aching in your mouth? 
4. Have you found it uncomfortable to eat any foods because of problems 
with your teeth, mouth or dentures? 
 

Psychological 5. Have you been self-conscious because of your teeth, mouth or 
discomfort dentures? 
 6. Have you felt tense because of problems with your teeth, mouth or
 dentures? 
 
Physical 7. Has your diet been unsatisfactory because of problems with your teeth, 
disability mouth or dentures? 

8. Have you had to interrupt meals because of problems with your teeth, 
mouth or dentures? 
 

Psychological 9. Have you found it difficult to relax because of problems with your 
disability teeth, mouth or dentures? 

10. Have you been a bit embarrassed because of problems with your 
teeth, mouth or dentures? 
 

Social 11. Have you been a bit irritable with other people because of problems  
disability with your teeth, mouth or dentures? 

12. Have you had difficulty doing your usual jobs because of problems 
with your teeth, mouth or dentures? 

 
Handicap 13. Have you felt that life in general was less satisfying because of 

problems with your teeth, mouth or dentures? 
14. Have you been totally unable to function because of problems with 
your teeth, mouth or dentures? 
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Tabell 3. GOHAI (The Geriatric or General Health Assessment Index) 
 
Item  
1.   How often did you limit the kinds or amounts of food you eat because of problems with 
 your teeth, gums or dentures? 
2. How often did you have trouble biting or chewing any kinds of food, such as firm meat 
 or apples? 
3. How often were you able to swallow comfortably? 
4. How often have your teeth, gums or dentures prevented you from speaking the way you
 wanted? 
5. How often were you able to eat anything without feeling discomfort? 
6. How often did you limit contacts with people because of the condition of your 
 teeth, gums or dentures? 
7. How often were you pleased or happy with the looks of your teeth, gums or dentures? 
8. How often did you use medication to relieve pain or discomfort from around your 

mouth?  
9. How often were you worried or concerned about problems with your teeth, gums or 

dentures? 
10. How often did you feel nervous or self-conscious because of problems with your teeth, 

gums or dentures? 
11. How often did you feel uncomfortable eating in front of people because of problems 

with your teeth, mouth or dentures? 
12. How often were your teeth or gums sensitive to hot, cold, or sweets? 
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Tabell 4. OIDP (Oral Impacts on Daily Performance) 
 
Item 
1. Have you had any difficulty with eating food due to problems with your mouth and teeth 
 (or dentures)? 
2. Have you had any difficulty with speaking clearly due to problems with your mouth and 

teeth (or dentures)? 
3. Have you had any difficulty with cleaning your teeth or dentures due to problems with 

your mouth and teeth (or dentures)? 
4. Have you had any difficulty with doing light physical activities, such as household 

activities, due to problems with your mouth and teeth (or dentures)? 
5. Have you had any difficulty with going out, for example to shop or visit someone, due 

to problems with your mouth and teeth (or dentures)? 
6. Have you had any difficulty with sleeping due to problems with your mouth and teeth 
 (or dentures)? 
7. Have you had any difficulty with relaxing due to problems with your mouth and teeth 

(or dentures)? 
8. Have you had any difficulty with smiling, laughing and showing teeth without 

embarrassment, due to problems with your mouth and teeth (or dentures)? 
9. Have you had any difficulty with your emotional state, for example becoming more 

easily upset than usual, due to problems with your mouth and teeth (or dentures)? 
10. Have you had any difficulty with enjoying contact with other people, such as relatives, 

friends or neighbours, due to problems with your mouth and teeth (or dentures)? 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


