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Sammanfattning 
En enkätundersökning sändes ut till tandhygienister (n=79), som arbetade på samtliga 

Specialistkliniker för Parodontologi i Sverige under maj månad 2005. Syftet var att undersöka 

vilka faktorer som ansågs vara av betydelse för att uppnå goda och bestående resultat av 

munhygieninstruktioner hos patienter som behandlas för parodontit, samt vilka faktorer man 

ansåg försämrade möjligheten att uppnå framgångsrika resultat. Följande faktorer 

undersöktes; patientfaktorer, instruktionsmetoder, hjälpmedel vid munhygien och vårdmiljö. 

Resultatet visade att stressituationer hos patienten och återbud till bokade behandlingar var 

betydande faktorer som försvårade goda och framgångsrika resultat för att uppnå god 

munhygien. Extremt viktig faktor ansågs tandhälsoinformation vara, speciellt personlig sådan, 

där tandhygienistens engagemang och även vårdmiljön spelade stor roll. Uppföljning av 

utförd behandling under lång tid ansågs påverka resultaten positivt. Individanpassning av 

munhygienen till parodontitpatienter i form av information, instruktion, god kommunikation, 

entusiasm och engagemang från vårdteamet, har stor betydelse för att uppnå goda och 

bestående munhygienresultat hos patienter som behandlas för parodontit. 

 
Nyckelord: Tandhygienister, parodontit, oral hälsa, munhygieninstruktion, stress, 

kommunikation.  
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Abstract 
A survey was distributed to the dental hygienists (n=79), working at all specialist clinics for 

Periodontology in Sweden during the month of May, 2005. The purpose was to evaluate what 

factors the hygienists consider to be of importance to achieve good and sustainable level of 

mouth hygiene instructions, following oral hygiene instructions of patients planned for 

periodontal therapy, as well as factors to obstruct successful results. The following factors 

were evaluated: patient factors, instruction methodology, oral hygiene aids and environmental 

factors at the clinic. The results of this survey indicate that patients exposed to different stress 

factors as well as repeated cancellations of already reserved appointments, were factors of 

great importance for unsuccessful results. Dental healthcare information was considered to be 

very important, especially individually related information. Further more information and oral 

hygiene instructions regularly repeated with a long follow up, and presented as an enthusiastic 

two-way communication, also seem to secure good long lasting results. The engagement of 

the dental hygienist and the environment played an impotent role.  

 

Keywords: Dental hygienists, periodontitis, oral health, mouth hygiene instructions, stress, 

communication.        
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INTRODUKTION 

Parodontit 

Parodontit är en multifaktoriell sjukdom som drabbar genetiskt mottagliga individer och 

initieras av dentalt plack, dvs. bakterier som får kolonisera och tillväxa i dento-gingivala 

regionen (Kinane, 1999). En mängd andra faktorer spelar också en viktig roll vid 

manifestation och progression av tandlossningssjukdomen. Exempel på sådana 

sjukdomsbefrämjande faktorer är tobaksrökning och sociala förhållanden (Nunn, 2000).  

Cirka 10-13 % av den vuxna befolkningen i Sverige utvecklar parodontit 

(Hugoson et al. 1998). Den parodontala sjukdomen visar ett klart samband med bristande 

daglig munhygien och bakteriebeläggningar som får ligga kvar längs gingivalranden leder till 

inflammation av gingivan (gingivit). Obehandlad gingivit leder hos mottagliga individer så 

småningom till förstörelse av kontaktepitelet och fickbildning. Den parodontala fickan skapar 

förutsättning för utveckling av en subgingival mikrofilm, den subgigivala placken. Både 

supra- och subgingivalt plack kan mineraliseras till tandsten, vilken i sin tur fungerar som 

fäste för bakterier (Bernimoulin 2003). 

 Vid parodontal sjukdom förekommer alltid gingivit, även om gingivit inte alltid 

leder till parodontal sjukdom (Lindhe et al. 1999, Lang et al. 1999, SBU 2004). Om gingiviten 

lämnas obehandlad kan denna leda till kronisk progressiv parodontit, vilket innebär att en 

kronisk inflammation i tandens stödjevävnader fortgår med förstörelse av rothinna och 

destruktion av omgivande käkben som huvudsymtom (DePaola et al. 1989, SBU, 2004). 

Flertalet specifika mikroorganismer som Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus 

actinomycetem commitans, Prevotella intermedia och Tanerella forsythensis är involverade i 

sjukdomsprocessen och orsakar om de inte avlägsnas från tänder och rotytor fortskridande 

parodontal sjukdom (Grossi et al. 1994, Haffaje & Socransky 1994, Genco 1996, Page & 

Kornman 1997, Bernimoulin 2003). 

 

Behandling och förebyggande åtgärder 

Resultat från väl kontrollerade kliniska studier har klart dokumenterat, att supra- och 

subgingival mekanisk avlägsnande av bakteribeläggningar och tandsten, är av avgörande 

betydelse för att stoppa sjukdomsprocessen (Lindhe et al. 2003). Denna behandling kan 

kombineras med kirurgiska ingrepp för att förbättra insyn/åtkomlighet och på så sätt 

möjliggöra adekvat rengöring. Före ingreppet är det viktigt att patienten är välinformerad och 

har erhållit noggrann instruktion om lämpliga hjälpmedel, för att metodiskt kunna etablera 

och bibehålla adekvat munhygien (Rosling et al. 1976, Kornman et al.1994).  
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Resultaten från en studie av Hellström et al (1996) visar att supragingival 

plackkontroll påverkar den subgingivala floran hos parodontitpatienter genom att signifikant 

reducera antalet subgingivala bakterier. Dessutom minskade den procentuella förekomsten av 

”sites” med P.Gingivalis i såväl supra-, infrabony som furkationsleasioner.  

Paulsson (2000) och Yoneyama (2002), visade att upprepad information och 

instruktion utförd av tandvårdspersonal till vårdgivare på sjukhem, positivt påverkade 

kunskapsläget om oral hälsa och att vårdtagare som erhållit hjälp med plackkontrollen 

dessutom, visade ett bättre allmänt hälsotillstånd och t.o.m. resulterade i lägre dödlighet i 

lunginflammation, jämfört med patienter som ej erhöll denna form av stödbehandling. 

Dessutom uppvisade de patienter som erhöll oral stödbehandling en förbättring av sin 

psykosociala situation. Omhändertagandet upplevdes så positivt att dessa patienter upplevde 

sin vardag mera positivt – ett signifikant bättre ”trivselindex”. Liknande information till 

skolbarn visade sig leda till önskade beteendeförändringar (Nowjack-Raymer et al. 1995, 

SBU, 2004). Endast ett fåtal studier undersökte dock om denna typ av information och 

instruktion kunde återspeglas i minskad gingivitförekomst (SBU 2004). Däremot har studier 

som undersöker andra områden än tand- och munhälsa, funnit att individens kännedom om 

sitt problems allvarlighetsgrad och den förväntade effekten av preventivt beteende, har 

betydelse för att påverka patientens preventiva åtgärder i positiv riktning (Abrahamsson et al. 

2002, Paulsson 2000, Bergström et al.1998, SBU 2004). 

 En ömsesidig kommunikation är viktig vid arbete med förebyggande vård 

(Lahti et al.1995). Relationen patient-vårdgivare, peronlighetskaraktäristika och 

omgivningsfaktorer har betydelse för patientmedverkan, vilket belyses inom 

tandvårdsområdet (Abrahamsson et al. 2002). Detta gäller vid arbete med alla tandsjukdomar, 

utan att vara specifikt inriktad mot gingivit och parodontit. Det är också välkänt att långsiktiga 

goda behandlingsresultat framförallt beror på hur tandläkare och/eller tandhygienist lyckats 

med instruktion och information av patienten (Alcouffe 1988, Sondell et al. 2003). 

Det är sannolikt många faktorer som kan påverka framgångsrika 

behandlingsresultat. Exempelvis patientfaktorer som ålder, kön, instruktionsmetoder och 

vårdmiljö är områden som inte utvärderats, kanske på grund av svårigheter att utforma 

tillräckligt kontrollerade vetenskapliga studier. Bristande fakta och kunskap i nuläget 

beträffande betydelsen av ovanstående faktorer, nödgar de som undervisar blivande 

tandläkare och tandhygienister att spekulera alltför mycket beträffande hur olika faktorer 

påverkar patientens utförande av framgångsrik munhygien. 
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 Idag är det främst tandhygienister som utför munhygieninstruktioner och det är 

troligt att dessa har skaffat sig erfarenheter som borde kunna utgöra en källa till ökad 

kunskap. Detta gäller särskilt tandhygienister som arbetar på specialistkliniker för 

parodontologi.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att utröna vilka faktorer som tandhygienister på specialistkliniker i 

Sverige, anser vara av betydelse för att uppnå goda resultat av munhygieninstruktioner hos 

patienter som behandlats för parodontit, samt vilka faktorer de anser försvårar framgångsrika 

resultat. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Studien är empirisk, deskriptiv och kvantitativ. En enkät (bilaga 1) med 42 frågor, följebrev 

(bilaga 2) och returkuvert har sänts till 79 st tandhygienister som samtliga arbetade på 

specialistkliniker för parodontologi i Sverige, under maj månad 2005. Enkäten indelades i 

fyra olika delar:  

Del I Patientfaktorer, 14 frågor med svar ”instämmer helt”, ”delvis” eller ”inte” 

(Attitydskala, typ Likert). 

Del II Instruktionsmetoder, 8 frågor med svar på 100 mm visuell analog skala (VAS). 

Del III Hjälpmedel, 14 frågor med svar på 100 mm visuell analog skala (VAS). 

Del IV          Vårdmiljö, 6 frågor med svar ” instämmer helt”,”delvis”, eller ”inte” 

(Attitydskala, typ Likert). 

Attitydskala typ Likert består av ett antal påstående inom samma ämnesområde där 

respondenterna ska ta avstånd från eller instämma (Ejlertsson 2005). Visuell Analog Skala – 

VAS är en 100 mm lång skala, utan markeringar, skalan ingår i en grafisk metod för att mäta 

en persons uppfattning eller upplevelse (Nationalencyklopedin 2007). Ändpunkterna är 

markerade med ”inte alls viktigt” respektive ”extremt viktigt”, där respondenterna markerar 

graden genom att sätta ett kryss på linjen. Resultatet avläses sedan genom att man mäter från 

”inte alls viktigt” till markeringen i millimeter. Skalan kan göras antingen vertikal eller 

horisontell. 

En pilotstudie genomfördes med 60 tandhygienister under en utbildningsdag i 

januari 2005. Därefter korrigerades enkätfrågorna innan den slutliga enkäten skickades ut. 

Enkäterna besvarades anonymt, men hade kodats. Kodlistan förvarades i receptionen på 

Tandhygienistprogrammet på Högskolan i Kristianstad. Endast receptionisten hade tillgång 
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till detta utrymme och registrerade återsända enkäter. Efter tidigare bestämd återsändningstid 

och påminnelsetid, förstördes kodlistan av receptionisten efter avprickning av återsända 

enkäter. Svarsfrekvensen var 90 % (71st). Efter första utskicket inkom 65 st och efter 

påminnelse inkom ytterligare 6 st. Resultatet bearbetades i databasprogrammet Excel. Ingen 

statistisk analys är gjord.  

 

ETISKA ASPEKTER 

Etiskt tillstånd har inhämtats hos Regionala Etikprövningsnämnden i Lund, dnr 674/2004. Ett 

följebrev (bilaga 2) sändes tillsammans med enkäten i vilket syftet med studien tydliggjordes 

och det informerades om att en kodlista hade upprättats och att enkäterna behandlades 

anonymt. Studien genomfördes med hänsyn till de grundläggande etiska principerna: 

autonomi, göra gott, icke-skada och rättvisa. 

 Autonomiprincipen innebär att förmågan till självbestämmande och integritet 

måste respekteras (Olsson & Sörensen 2001, Ejlertsson 2005). Deltagarna hade således full 

rätt att avböja deltagande i studien. Innebörden av godhetsprincipen är vilja av att göra gott 

och förebygga eller förhindra skada i studier som syftar till att leda till nya kunskaper. 

 Allt insamlat material, samt deltagarnas identitet behandlas konfidentiellt. Detta 

innebär att insamlade data behandlades så, att inga personer eller situationer kunde 

identifieras (Olsson & Sörensen 2001, Ejlertsson 2005). Det insamlade materialet förvarades 

inlåst i ett rum och var endast tillgängligt för undersökarna.   

 

RESULTAT 

I den första delen av enkätundersökningen med rubrik patientfaktorer (figur 1), ansågs 

speciellt två faktorer vara av betydelse. Stressad patient (63 %) och återbudsfrekvensen (42 

%), dvs. patienter som lämnat återbud till bokad behandling, ansågs ha störst påverkan på 

munhygienresultatet. Två andra faktorer, dock med mindre betydelse för munhygienresultatet, 

var begränsad hälsomedvetenhet (27 %), och patienter som var smärtkänsliga (23 %). 

Faktorer som inte ansågs spela någon större roll var hög plackbildningshastighet, initialt högre 

plackmängd, nedsatt salivsektetion, kön, ålder, rökare, sporadiska tandvårdsbesök, 

tandvårdsrädsla, utbildningsnivå. Det interna bortfallet var lågt och varierade mellan 1-3 % på 

frågorna. 
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                        Frågor 

 
Figur 1. Patientfaktorer. Svar med ”Instämmer helt”, som ansågs vara av betydelse för att uppnå goda resultat 

av munhygieninstruktioner. Medelvärde uttryckt i procent, (nr=71). Internt bortfall på frågorna 1-6, 13,14 

 

  I enkäten del II (instruktionsmetoder) ansåg tandhygienisterna att 

tandhälsoinformation (91 %), framförallt personlig tandhälsoinformation (93 %) och 

uppföljning med infärgningsämne (74 %), för att påvisa för patient i procent med registrerat 

index (74 %), vara av stor betydelse för resultatet av instruktionen. Även uppföljning under 

längre tid efter avslutad behandling ansåg 87 % av tandhygienisterna vara extremt viktigt. 

 På enkätfrågor del III angående munhygienhjälpmedel, ansågs mjuk tandborste 

vara det viktigaste hjälpmedlet (74 %). Användning av eltandborste tyckte 60 % av 

tandhygienisterna vara viktigt att demonstrera och rekommendera, den roterande/oscillerande 

borsten med runt huvud rekommenderades av 90 %. Interdentalborsten rekommenderades av 

92 % av tandhygienisterna till patienter med öppna interdentala mellanrum, som det mest 

användbara hjälpmedlet. Bakteriedödande munsköljningsmedel (16 %), bedömdes ha låg 

betydelse som hjälpmedel för att uppnå goda munhygienresultat. Internt bortfall bland dessa 

frågor varierade mellan 1-4 %. Det största bortfallet angående daglig användning av tandtråd 

vid intakta papiller, där 4 % inte besvarade frågan.   

Resultatet i del IV, visade att tandhygienistens engagemang (80 %) och 

tandläkarens engagemang (75 %), ansågs ha störst betydelse för behandlingsresultatet. 65 % 

ansåg att vissa tandhygienister kunde få ett bättre munhygienresultat än andra. Det allmänna 

bemötandet och tidsbrist, ansågs ha mindre betydelse (51 % och 44 %). Att patientavgiften 

skulle ha betydelse, var det enbart (7 %) som instämde helt i. Internt bortfall var 1 %. 
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                    Frågor 

 
Figur 2.  Vårdmiljön.  Svar med ”Instämmer helt”, som ansågs vara av betydelse. Medelvärde uttryckt i procent, 

(n=71). Internt bortfall på fråga 37, 39 

 

METODDISKUSSION 

Svarsfrekvensen var hög. Av de 79 tillfrågade respondenterna (tandhygienisterna) svarade 71, 

vilket motsvarade 90 %. En enkät skickades tillbaka obesvarad p.g.a. att tandhygienisten inte 

var yrkesverksam längre. Antalet inkluderade samtliga tandhygienister som arbetar inom 

specialisttandvården i parodontologi i Sverige. All svarsfrekvens över 80 %, tyder på en väl 

förberedd och väl genomförd enkätundersökning (Ejlertsson 2005). Bidragande orsak till att 

enkäten fick så stor svarsfrekvens kan bero på att urvalet var just Specialistkliniker för 

Parodontologi, där tandhygienister har stor erfarenhet av de åtgärder som efterfrågades, för att 

nå goda resultat av munhygieninstruktioner. Genomsnittåret som respondenterna arbetat med 

parodontitpatienter var 16 år och detta visar på lång erfarenhet inom yrket. Enligt Ejlertsson 

(2005), brukar tummregeln vara att antalet frågor inte bör överstiga 50, för att det högst ska ta 

en halvtimma att besvara enkäten. Antalet frågor i denna enkät var 42 och det anser vi vara 

tillräckligt för att få svar på syftet. Fråga 26 anser vi vara oklar i sitt syfte. Vi frågar oss själva 

här, hur stor är möjligheten för patienter att göra rent subgingivalt?  
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RESULTATDISKUSSION 

Patienter som remitterats till Specialisttandvården för Parodontologi i Region Skåne var under 

2006, 1763 remisser. Dessa patienter har ofta svåra tandhälsoproblem och 44 % (531), 

diagnostiserades som Kronisk generell parodontit (Ryhle 2007). 

Som regel har dessa patienter under en längre tid blivit behandlade för sin sjukdom i 

allmäntandvården. Försök att motivera patienten till bättre plackkontroll har troligtvis 

påbörjats, i många fall utan att förväntade resultat uppnåtts. Det är av stor vikt att uppföljning 

och kontroll av munhygienen sker efter avslutad behandling med regelbundna besök under 

lång tid (Lindhe et al. 1982, Renvert & Persson 2004, Serino et al. 2001). Detta styrks också 

av tandhygienisternas svar i enkäten. Personlig tandhälsoinformation i form av motivations- 

och informationssamtal har stor betydelse och bör ej ersättas med informationsmaterial, som 

broschyrer eller dylikt, vilket snarare kan utgöra ett komplement (Abrahamsson et al. 2002, 

Bergström et al.1998, Paulsson 2000). Detta styrks även av enkätundersökningen eftersom 98 

% av de tillfrågade tandhygienisterna ansåg att muntlig information var extremt viktigt. I 

samtalet mellan patient och vårdgivare anknyter ca 80 % av informationen, till patientens 

diagnos (Sjögren, 2005). Vid information om sjukdomens etsiologi är det viktigt att anknyta 

till patientens skador och skapa en tvåvägskommunikation. Detta skapar en ”feed back”, som 

ökar patientens förståelse och kunskap om sin egen sjukdomssituation. (Lahti et al. 1995). 

Detta ansåg också respondenterna vara extremt viktigt (91 %). 

 Tandhygienistens engagemang och entusiasm inför varje patient ansågs ha stor 

betydelse för att uppnå god munhygiennivå, 65 % av de svarande menade att vissa 

tandhygienister uppnår bättre resultat, vilket kan bero på en bättre förmåga att skapa 

kommunikation och därmed lyckas med att motivera patienten bättre. Man kan även reflektera 

över huruvida specialistkliniker som är mer fokuserade på ett speciellt problemområde, i detta 

fall parodontit, kan tänkas uppnå bättre resultat med behandlingen eftersom man förstår 

betydelsen av god munhygien.  

 En riskfaktor som tidigare belysts vad det gäller parodontit är socioekonomiska faktorer 

t.ex. utbildning och inkomst (Paulander et al. 2003). Intressant är att ingen av de tillfrågade 

tandhygienisterna menade att patientens utbildningsnivå spelade roll för munhygienresultatet 

hos patienter med parodontit. Vad detta beror på kan vi bara spekulera i. En möjlig orsak kan 

vara att när patienter kommer till specialistkliniken har de oavsett utbildningsnivå och 

inkomst, insett det allvarliga med sin sjukdom och är motiverade till att öka sina egna 

munhygieninsatser. 
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Endast 7 % av tandhygienisterna ansåg att patientavgiften var ett hinder för att uppnå goda 

resultat. Detta tyder på att tandhygienister inom specialistvården upplever att kostnader spelar 

en underordnad roll i detta skede av patientens behandling. Patienten är kanske införstådd 

med att det kostar mera när man anlitar specialistvården och att man accepterar dessa ökade 

kostnader. 

15 % av tandhygienisterna ansåg att rökare hade svårare för att uppnå god 

munhygien/plackkontroll. Preber & Bergström (1992), fann att rökare har en ökad 

plackmängd jämfört med icke rökare. Senare visar man i experimentella studier, att rökare 

och icke rökare har likartad plackbildningshastighet (Bergström & Preber, 1994). Klarlagt är 

att rökning orsakar mindre blodcirkulation i gingivan, vilket ofta maskerar det typiska kliniska 

utseendet av gingivit, svullnad och lättblödande tandskött (SBU, 2002). I enkäten anser 85 % 

av tandhygienisterna att det inte har betydelse om man är rökare eller inte rökare för att få bra 

resultat av plack/munhygienkontroll.  

De två viktigaste patientfaktorerna som tandhygienisternas uppgav i enkäten som 

försvårade goda resultat av munhygieninstruktioner, var stressade patienter (63 %) och patient 

som ger återbud (42 %), dessa tycker vi har nära samröre med varandra. Tidsbrist och korta 

besök kan hänga samman med tandhygienisternas arbetssituation (del IV, vårdmiljö), och 

ansåg av 44 % bidraga till försämrade behandlingsresultat. Parodontit är en sjukdom som 

utvecklas långsamt och under lång tid. Det är också en sjukdom som kräver tid av både 

patient och vårdgivare med många besök i tandvården och uppföljning under flera år. 

Människors levnadssätt både privat och arbetsmässigt spelar roll för resultatet i behandlingen 

(Lazarus 1999). Stressrelaterade livssituationer som till exempel ändrade levnadsförhållanden, 

skilsmässa, stressigt arbete där man inte är uppmärksam på sin egen livssituation och därmed 

kanske inte tar hand om sin egen kropp, kan påverka behandlingen av sjukdomen negativt 

(Johannsen et al. 2006). Nya rön visar att allmännsjukdomar kan relateras till munhålans 

sjukdomar (Söder et al. 2007). Framtida forskning och studier kan göra att efterfrågan på 

förebyggande tandvård får en mer framskjuten plats vid behandling av sjukdomar i munhålan 

och därmed bidra till förbättrad allmännhälsa.  

Enkätstudien visar att individanpassade munhygieninstruktioner till 

parodontitpatienter i form av information, instruktion, god kommunikation, entusiasm och 

engagemang från vårdteamet, har stor betydelse för att uppnå goda och bestående 

munhygienresultat. Stressituationer hos patienter och återbud till bokade behandlingar var 

betydande faktorer som ansågs motverka framgångsrika och bestående resultat.  

 8



Faktorerna som tandhygienisterna i specialisttandvården för parodontologi anser vara av vikt i 

dag för att uppnå goda munhygienresultat, samt vilka faktorer som försvårar dessa resultat, 

kan följas i en liknande enkätundersökning i framtiden och på så vis kan eventuella 

förändringar av dessa faktorer följas.  
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Bilaga 1 

Frågeformulär angående munhygieninstruktion 
 
Del I: Patientfaktorer 
 
Du besvarar frågorna i denna del av frågeformuläret genom att välja det alternativ av 
de tre som närmast motsvarar Din uppfattning 
('Instämmer helt', Instämmer delvis' eller 'Instämmer inte'). 
 
1. Det är svårare att uppnå goda resultat hos manliga jämfört med  
 kvinnliga patienter. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
2. Det är svårare att uppnå goda resultat hos äldre (60-70 år) jämfört med 

yngre (40-50 år) patienter. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
3. Det är svårare att uppnå goda resultat hos patienter med lägre jämfört  
 med högre utbildningsnivå. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
4. Det är svårare att uppnå goda resultat hos patienter med sluten jämfört  
 med öppen personlighet. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
5. Det är svårare att uppnå goda resultat hos patienter med ett begränsat 

allmänt hälsomedvetande. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
6. Det är svårare att uppnå goda resultat hos patienter som befinner sig i  
 någon form av stressituation (t. ex. arbete, familj). 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 



7. Det är svårare att uppnå goda resultat hos patienter som är rökare  
 (Obs! Frågan avser endast plaquekontrollen). 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
8. Det är svårare att uppnå goda resultat hos patienter vars tidigare  
 frekvens av tandvårdsbesök endast varit sporadiska. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
9. Det är svårare att uppnå goda resultat hos patienter som är tandvårdsrädda. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
10. Det är svårare att uppnå goda resultat hos patienter som är utpräglat 

smärtkänsliga i munhålan. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
11. Det är svårare att uppnå goda resultat hos patienter som tillhör dem  
 som ibland ger återbud. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
12. Det är svårare att uppnå goda resultat hos patienter med större 

plaquemängder vid behandlingens start jämfört med patienter med  
 mindre plaquemängder initialt. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
13. Det är svårare att uppnå goda resultat hos patienter med individuellt  
 högre plaquebildningshastighet.  
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
14. Det är svårare att uppnå goda resultat hos patienter med nedsatt 

salivsekretion.  
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 

 



Del II: Instruktionsmetoder 
 
Du besvarar frågorna i denna del av frågeformuläret genom att sätta en markering som 
representerar Din uppfattning på den 100 mm långa linjen mellan ytterligheterna  
'Inte alls viktigt' och 'Extremt viktigt'. 
 
15. Hur viktigt är det att patienten får en grundlig förklaring av  
 parodontitens etiologi (tandhälsoinformation)? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
    
16. Hur viktigt är det att tandhälsoinformationen ges personligen och inte  
 ersätts med utdelning av broschyrer och dylikt? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
17. Hur viktigt är det att den personliga tandhälsoinformationen  
 kompletteras med utdelning av broschyrer och dylikt? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
18. Hur viktigt är det att de första besöken under behandlingen endast  
 ägnas åt munhygieninstruktion för att på så sätt betona munhygienens 

betydelse (d.v.s. depurationen påbörjas först när plaquekontrollen blivit 
acceptabel)? 

 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
 
 
 
 
 
 

 



19. Hur viktigt är det att regelbundet ta plaqueindex (procentindex) för  
 'feed-back' till patienten vid uppföljning/kontroll av instruktionen? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
20. Hur viktigt är det att regelbundet använda plaque färgämne för  
 påvisandet av eftersatta regioner för patienten vid  
 uppföljning/kontroll av instruktion? 

 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
21. Hur viktigt är det att patienten själv regelbundet kontrollerar sin 

rengöringsförmåga genom att använda plaquefärgämne för  
 hemmabruk. 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
22. Hur viktigt är det att använda sig av regelbundna besök över lång tid  
 efter avslutad behandling för uppföljning/kontroll av tandrengöringen? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
 

 



Del III: Hjälpmedel 
 
Du besvarar även frågorna i denna del av frågeformuläret genom att sätta en markering 
som representerar Din uppfattning på den 100 mm långa linjen mellan ytterligheterna 
'Inte alls viktigt' och 'Extremt viktigt'. 
 
23. Hur viktigt är det att patienterna använder en helt modern manuell 

tandborste med speciell placering och vinkling av borstknippena för  
 bättre rengöringseffekt? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
24. Hur viktigt är det att patienterna använder en så mjuk tandborste  
 som möjligt men fortfarande med godtagbar hållbarhet? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
25. Hur viktigt är det att instruera patienterna att använda en helt ny 

tandborstningsmetod? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
26. Hur viktigt är det att de hjälpmedel som patienten använder vid 

tandrengöring når under tandköttskanten (subgingivalt)? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
27. Hur viktigt är det att demonstrera och rekommendera patienterna  
 att använda elektriska tandborstar? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                  |_______________________________________| 
 
 

 



28. Hur viktigt är det att patienterna använder enbindelsborste  
 som ett komplement vid tandrengöringen? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
29. Hur viktigt är det att patienter med intakta interdentala papiller  
 använder tandtråd? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
30. Hur viktigt är det att patienter med intakta interdentala papiller  
 använder tandtråd inte endast en gång per vecka utan dagligen? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
31. Hur viktigt är det att patienter med öppna interdentala mellanrum  
 utför en grundlig rengöring med interdentala hjälpmedel inte bara  
 en gång utan minst två gånger per dygn? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
32. När behandling i överkäkens framtandsområde sannolikt leder till  
 synliga eller större interdentala mellanrum (’svarta trianglar’),  
 hur viktigt är det att den interdentala rengöringen utförs med tandtråd i 

stället för interdentalborste för att minska uppkomst/förstoring av  
 ’svarta trianglar’? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
 
 
 
 

 



33. Hur viktigt är det att patienten kontinuerligt kompletterar  
 den mekaniska tandrengöringen med antibakteriella sköljmedel  
 (klorhexidin undantaget)? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
34. Hur viktigt är det att patienten rengör sin tunga (med tandborste eller 

tungskrapa) som ett komplement till daglig tandrengöring? 
 Inte alls Extremt 
 viktigt viktigt 
                   |_______________________________________| 
 
35. Vilken typ av elektrisk tandborste föredrar Du att rekommendera? 
 Markera endast ett alternativ. 
 
 (   ) roterande/oscillerande med runt borsthuvud 
 (   ) högfrekvent vibrerande (sonicborste) 
 (   ) ingen preferens 
 
36. Hos patienter med öppna interdentala mellanrum där valet står  
 mellan tandtråd, triangulär tandsticka eller interdentalborste,  
 vilket alternativ tycker Du är det mest användbara?  
 Markera endast ett alternativ. 
 
 (   ) tandtråd 
 (   ) triangulär tandsticka 
 (   ) interdentalborste 
   
  

 

 



Del IV: Vårdmiljö 
Du besvarar frågorna i denna del av frågeformuläret genom att välja det alternativ av 
de tre som närmast motsvarar Din uppfattning  
('Instämmer helt', Instämmer delvis' eller 'Instämmer inte'). 
 
37. Patientavgifterna och andra eventuella kostnader för patienten i  
 samband med munhygieninstruktionen är ofta anledning till att 

förutsättningarna för goda resultat försämras. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
38. Tidsbrist och korta besök är ofta anledning till att förutsättningarna för  
 goda resultat försämras. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
39. Det allmänna bemötandet av patienten på kliniken är av avgörande  
 betydelse för utfallet av munhygieninstruktionen. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
40. Vissa tandhygienister uppnår bättre munhygienresultat än andra. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
41. Tandhygienistens entusiasm och engagemang inför varje patient är av 

avgörande betydelse. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
42. Som komplement till tandhygienistens åtgärder är tandläkarens  
 engagemang för plaquekontroll hos varje patient av avgörande betydelse. 
 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
 (   ) (   ) (   ) 
 
Jag är tandhygienist med ….. års erfarenhet av munhygieninstruktion av 
parodontitpatienter. 
 
Jag genomgick min tandhygienistutbildning i …… 
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Frågeformulär angående munhygieninstruktion 
 

 
 
Bästa Tandhygienist, 
 
Detta frågeformulär riktas till tandhygienister som arbetar på specialistklinik för 
parodontologi. Avsikten är att få veta vad Du anser är av betydelse för att uppnå goda 
och bestående resultat av munhygieninstruktion hos patienter som behandlas för 
parodontit, samt vilka faktorer som Du anser försvårar framgångsrika resultat. Den 
kunskap som kan inhämtas inom dessa områden är begränsad. Av detta skäl borde 
resultat av en enkät som redogör för erfarenheter från en större grupp tandhygienister 
(ca 50 st) vara av värde. 
 
Enkäterna besvaras anonymt, men har kodats. En kodlista upprättas av undersökaren 
och förvaras i kassaskåp i receptionen på Tandhygienistprogrammet i Kristianstad. 
Endast receptionisten har tillgång till detta utrymme och registrerar återsända enkäter. 
Efter bestämd återsändningstid och eventuell påminnelsetid förstörs kodlistan av 
receptionisten efter avprickning av inkomna enkäter. 
Etiskt tillstånd har inhämtats hos Regionala Etikprövningsnämnden i Lund. 
 
Vi vore tacksamma om Du ville medverka i denna undersökning genom att besvara 
detta frågeformulär, det tar ca 15 minuter, och återsända det inom fjorton dagar. När 
resultaten sammanställts kommer dessa att skickas till kliniken. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Lillemor Jannesson  Jan Egelberg  Stefan Renvert 
Inst. för hälsovetenskaper 
Tandhygienistprogrammet 
Högskolan Kristianstad, 
291 88 Kristianstad 
tel: 044-204073  

 

 
 


