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Sammanfattning 
Stress kan påverka den fysiska och psykiska hälsan när en obalans mellan de krav som ställs och 
förmågan att hantera dessa sker. Arbetsrelaterad stress är en konsekvens av hög arbetsbelastning i 
förhållande till individens förmåga. Tandhygienister behandlar många patienter per dag och det ställs höga 
krav på ekonomiska intäkter. Samtidigt ska hög kvalitativ vård ges till patienter. Därför var syftet med 
denna litteraturstudie att undersöka om tandhygienister upplevde stress i sitt arbete och hur stress 
påverkade deras fysiska och psykiska hälsa.  
 
Utifrån sex sökningar i databasen PubMed hittades åtta vetenskapliga artiklar, som ligger till grund för 
denna litteraturstudie. Metoderna som användes i de inkluderade studierna var: enkätstudier, 
intervjustudier och fysisk undersökning.  
 
Samtliga artiklar visade att stress påverkade den fysiska och psykiska hälsan negativt. Stress påverkade 
den fysiska hälsan genom bland annat muskuloskelettala besvär i nacke, axlar, rygg och handleder.  
Faktorer som påverkade den fysiska hälsan var, operationsstolar, arbetslivserfarenhet samt antalet 
patienter som behandlades per dag.  
 
Den psykiska hälsan påverkades genom bristande kontroll över tidbok, social isolering, och dålig 
återkoppling från chefer. Arbetsrelaterad stress och muskuloskelettala besvär var två anledningar till 
varför tandhygienister sjukanmälde sig.  
 
Slutsatsen med studien är att arbetsrelaterad stress har en negativ påverkan på tandhygienisternas 
fysiska och psykiska hälsa. Stress leder till muskuloskelettala besvär i bland annat nacke, axlar, rygg och 
handleder, samt otrivsel på arbetet och sjukanmälningar.  

 

Ämnesord 
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INTRODUKTION  

Allmän Hälsa 

Enligt WHO är god hälsa ett tillstånd av fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande, och inte 

enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder (1). Hälsa är en resurs för det dagliga livet och 

är ett positivt begrepp som betonar sociala och personliga resurser samt fysisk förmåga i 

proportion till ålder, kultur och personligt ansvar (2). Hälsa bestäms av både inre och yttre 

faktorer. Med inre faktorer menas genetik, beteende, kultur, vanor och livsstilar och med yttre 

faktorer menas förebyggande och kurativa aspekter inom hälso- och sjukvårdssektorn (1). 

 

Hälsa är en subjektiv och individuell upplevelse. En person med god hälsa kan uppleva sin hälsa 

som ohälsa, och tvärtom, kan en person med en kronisk sjukdom till trots uppleva sig som frisk 

(3). När det gäller den allmänna hälsan är den fysiska hälsan en viktig och integrerad del (4). 

Fysisk hälsa och ohälsa 

God fysisk hälsa definieras som god livskvalitet och omfattar dagliga aktiviteter och funktioner 

(4). När fysik hälsa övergår till fysisk ohälsa så kan individer uppleva olika besvär som kan 

drabba olika delar av kroppen. Fysisk ohälsa kan leda till besvär i rörelseorganen, 

funktionsnedsättning och sjukdomar som kan försämra kroppen och kroppens funktioner (4). 

 

Försämring av kroppen och kroppens funktioner kan resultera i uppkomst av stress, som vidare 

kan ha inverkan på kroppen på olika sätt som till exempel huvudvärk och magproblem. Den 

fysiska hälsan kan påverkas negativt av den psykiska hälsan (4). 
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Psykisk hälsa och ohälsa 

WHO förklarar psykisk hälsa som ett tillstånd av välbefinnande inom vilket en individ inser sina 

egna förmågor, kan utstå normal stress i livet, kan arbeta produktivt och bidra till samhällets 

ekonomiska utveckling (5).  

 

Psykisk ohälsa, förknippas ofta med faktorer som snabb social förändring, stressig arbetsmiljö, 

könsdiskriminering, ohälsosam livsstil och kränkningar av mänskliga rättigheter (5). Idag har 

många individer i Sverige återkommande psykiska besvär, trots att de allra flesta uppger sig ha 

god psykisk hälsa. Kvinnor och yngre individer har oftare psykiska besvär än män och äldre 

personer. Personer med högre utbildning har mindre psykiska besvär än personer med låg 

utbildning (6,7).  

Psykisk ohälsa utgår ofta från stressiga upplevelser och stressiga livshändelser. På grund av 

detta anses stress utgöra en bakomliggande orsak till psykisk ohälsa (8,9).   

Stress 

Stress är obalans mellan krav som ställs på en individ och förmågan att hantera kraven. 

Långvarig stress kan leda till såväl psykiska som fysiska hälsoproblem som dålig 

prestationsförmåga, kronisk trötthet, minnesstörningar, sömnproblem, domningar i muskler och 

leder samt diffus muskelvärk. Dessa symptom kan i sin tur leda till depression, kroniska 

smärttillstånd, kardiovaskulär sjukdom och diabetes (10,11). 

 

Stressbelastning i såväl privatliv som i arbetsliv drabbar både män och kvinnor. Studier visar att 

kvinnor upplever högre stressnivåer under sin arbetsdag jämfört med män (12,13).  

Arbetsrelaterad stress  

Arbetsrelaterad stress är en konsekvens av för hög arbetsbelastning eller ansträngning i 

förhållande till individens kapacitet. Det är ett problem som kan manifestera sig på olika sätt och 

kan förekomma i olika omfattning, i olika yrken och i olika branscher (14,15). 
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Det är viktigt att få till en fungerande balans mellan krav och resurser på arbetsplatser. 

Arbetsgivare har ansvar att förebygga ohälsa och skapa en god arbetsmiljö. Ständiga 

förändringar, otrygghet i anställningen, skiftarbete, oregelbundna arbetstider är några av 

orsakerna till att personalen upplever stress (14,16). WHO sammanfattar att det finns ett samband 

mellan arbetsrelaterad stress, utbrändhet/utmattningsdepression och självmordsproblematik vilket 

är ett problem som berör hela samhället (17). 

Utbrändhet   

Stress på arbetet kan leda till utbrändhet vilket kan bero på höga förväntningar, mycket arbete, 

inte tillräckligt med resurser och dålig kontroll av arbetsuppgifter som utförs. Utbrändhet är inte 

bara ett problem för enskilda individer, utan det är också ett problem som berör individens 

sociala liv. Arbetsgivaren formar, till en viss del, förutsättningarna för hur människor interagerar 

med varandra och hur de kan utföra sina arbetsuppgifter. När det finns stora obalanser mellan 

arbete och resurser för att utföra detta arbete, kommer det att finnas en ökad risk för utbrändhet 

(18,19,20). Andra faktorer som kan leda till utbrändhet kan exempelvis vara traumatiska 

upplevelser såsom posttraumatisk stress och depressiva tillstånd (19,21).  

 

Det har visats att individer som saknade tillräcklig kompetens för sin befattning oftare blev 

utbrända (19,21). Utbrändhet finns bland många professioner, särskilt bland de som arbetar med 

människor, som till exempel tandhygienister (22, 23) 

Stress påverkan på den fysiska och psykiska hälsan 

Fysiskt arbete med tunga lyft, obekväma arbetsställningar och mental stress kan leda till besvär i 

axlar och nacke. En studie av Östergren et al. (2005) har visat att förekomst av besvär i axlar och 

nacke var högst bland 45–65-åringar samt högre bland kvinnor än män i Sverige (24).  

 

Riskfaktorer för nackbesvär har visat sig vara böjning på nacken, stillasittande, samt brist på stöd 

från medarbetare (9,24). Muskel/skelettala besvär beskriver en mängd olika förhållanden som 
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påverkar muskler, skelett och leder genom smärta och obehag som kan störa vardagliga 

aktiviteter. Muskel/skelettala besvär drabbar ofta tandhygienisterna i deras arbete (25, 26, 27). 

 

Psykisk ohälsa kan påverka den fysiska hälsan. Psykisk ohälsa kan vara relaterad till ospecifika 

besvär från nacke och övre extremiteter (9).  

 

Stress kan påverka den psykiska hälsan då obalans mellan privatliv och arbetsliv uppstår (20). 

Det är inte bara den fysiska stressen som är farlig utan också den psykiska, vilken kan skapa ett 

förändrat beteende som vidare kan leda till skador på jobbet. Även känslor påverkas under 

stressiga situationer så att man känner sig ledsen eller missnöjd. I sådana fall kan stress också 

påverka social förmåga hos människor (29). 

 

Tandhygienisten arbetar med munhälsovård för barn, ungdomar som vuxna (30) och arbetet delas 

in i förebyggande och terapeutiska åtgärder (31). Tandhygienisten möter många patienter under 

sin arbetsdag. Det ställs höga krav på ekonomiska intäkter samtidigt som hög kvalitativ vård ska 

ges till patienterna (22). Tandhygienisten har som krav att ha förmåga att samverka med övrig 

personal inom tandvård, hälso- och sjukvård samt äldrevård och omsorg.  Yrket ställer även krav 

på bland annat självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt och kunskap om andra kulturer 

(30). 

 

I tandhygienisternas arbetsuppgifter finns det riskfaktorer som kan påverka stressituation hos 

tandhygienister (22,30). Dessa riskfaktorer kommer att studeras i denna litteraturstudie.   
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SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka om tandhygienister upplever stress i sitt arbete och hur stress 

påverkar deras såväl fysiska som psykiska hälsa.  

MATERIAL OCH METOD 

Metoden som användes var en kvantitativ, allmän litteraturstudie. Kvantitativ studie syftar till att 

beskriva och förklara mätningsresultat. Forskaren har ett utifrånperspektiv, vilket innebär att 

resultatet inhämtas så objektivt som möjligt. En litteraturstudie är en studie där litteratur utgör en 

informationskälla (32). 

Sökstrategi 

Sökningar till litteraturstudien gjordes i databasen PubMed, under februari månad 2016. Sex 

sökningar gjordes, dock endast fyra sökningar gav artiklar som inkluderades i studien, därför 

beskrivs fyra sökningar. 

 

Sökorden var “dental hygienist”, “dental hygienists”, “stress”, “workload”, “work stress”, 

“psychological health”. Sökorden kombineras med sökoperatörer AND och OR enligt följande: 

“dental hygienist OR dental hygienists AND psychological health”, “dental hygienist OR dental 

hygienists AND workload”, “dental hygienist OR dental hygienists AND work stress”, “dental 

hygienist OR dental hygienists AND burnout”. Sökningarna begränsades till artiklar mellan 

2005–2016, samt på engelska och svenska (Bilaga 1). 

 

För att få ytterligare artiklar gjordes en manuell sökning, där referenslistor i artiklar som 

inkluderades i studien genomsöktes. Den manuella sökningen gav dock inga artiklar.  

Urval 

Samtliga titlar och abstrakt lästes från alla sökningarna. Utifrån inklusions- och 

exklusionskriterierna hämtades artiklar ifrån PubMed för att sedan läsas i fulltext. Artiklar som 
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inte fanns i fulltext på PubMed beställdes ifrån Högskolans Bibliotek.  Båda författarna läste 

artiklarna tillsammans och senare valdes de artiklar som uppfyllde studiens inklusionskriterier (se 

respektive sökning nedan samt figur 1). 

Inklusionskriterier: 

● Studier relaterade till arbetsrelaterad stress hos tandhygienister. 

● Studier som beskrev hur arbetsrelaterad stress påverkar både den psykiska och fysiska 

hälsan hos tandhygienister.  

Exklusionskriterier:  

● Reviewartiklar 

● Rapporter 

● Pilotstudier 

● Andra yrkeskategorier inom vården och tandvården.  

● Andra områden än stress hos tandhygienister.  

Sökning 1 

Sökorden var "dental hygienist OR dental hygienists AND psychological health" och sökningen 

resulterade i 29 artiklar. 

Efter att titel och abstrakt lästs exkluderades 24 artiklar. Exkluderade artiklar var de som 

behandlade andra områden än stress såsom: oral hälsa (n=9), äldre (n=2), sjukdom (n=3), anestesi 

(n=2), parodontit (n=1), studenter (n=4), tobak (n=1), review studie (n=1) och behov av 

tandläkare (n=1). Resterande artiklar (n=5) lästes i fulltext varav tre exkluderades då de (n=3) 

inte svarade på studiens syfte. Två artiklar inkluderades i studien (Bilaga 1). 

Sökning 2 

Sökorden var ”dental hygienist OR dental hygienists AND workload" och sökningen resulterade i 

24 artiklar. 
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Efter att titel och abstrakt lästs exkluderades 16 artiklar. Exkluderade artiklar var de som 

behandlade andra områden såsom: muskelaktivitet (n=1), studenter (n=5), andra professioner 

(n=4), teamtandvård (n=1), parodontit (n=1), oral hälsa (n=1), hittades inte i fulltext (n=1), 

munhygieninstruktion (n=1), och smärta (n=1). Artiklar lästes i fulltext (n=8), varav fem 

exkluderades då de inte svarade på studiens syfte. Tre artiklar inkluderades i studien (Bilaga 1). 

Sökning 3 

Sökningen var "dental hygienist OR dental hygienists AND work stress" och resulterade i elva 

artiklar. 

Efter att titel och abstrakt lästs exkluderades sju artiklar på grund av att de var: reviewstudier 

(n=2), dubbletter (n=3) och handlade om belastningsskador (n=2). Fyra artiklar valdes att läsas i 

fulltext (n=4) av vilka två exkluderades då de inte svarade på studiens syfte. Två artiklar 

inkluderades i studien (Bilaga 1). 

Sökning 4 

Sökorden var " dental hygienist OR dental hygienists AND burnout" och sökningen resulterade i 

5 artiklar. Efter att titel och abstrakt lästes, exkluderades fyra artiklar. Exkluderade artiklar var de 

som behandlade andra områden såsom: andra professioner (n=1), handhygien (n=1), hittades inte 

i fulltext (n=1), reviewstudie (n=1). En artikel valdes att läsas i fulltext och inkluderades i studien 

(Bilaga 1). 
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Sökning 1

29 artiklar

Samtliga titel 
och abstract 
lästes

24 
exkluderades

5 valdes att 
läsa i fulltext

2 
inkluderades

Sökning 2

24 artiklar

Samtliga titel 
och abstract 

lästes

16
exkluderades

8 valdes att 
läsa i fulltext

3 
inkluderades

Sökning 3 

11 artiklar

Samtliga titel 
och abstract 

lästes

7 
exkluderades

4 valdes att 
läsa i fulltext

2 
inkluderades

Sökning 4

5 artiklar

Samtliga titel 
och abstract 

lästes

4 
exkluderades

1  
inkluderades

 

 Figur 1. Översikt av urvalsprocessen av artiklar från sökningar i databasen PubMed.  

ETISKA ASPEKTER 

Artiklarna som ingick i studien är granskade av en etisk kommitté. Artiklarna är offentligt 

material och på grund av detta finns inga etiska aspekter att ta hänsyn till. Innehållet i de 

vetenskapliga artiklarna har inte förvanskats eller ändrats. 
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RESULTAT 

Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån åtta vetenskapliga artiklar. Tre av artiklarna 

handlade om hur stress påverkar den fysiska hälsan och två handlade om hur stress påverkar den 

psykiska hälsan, samt tre av artiklarna beskrev hur stress påverkar både den fysiska och psykiska 

hälsan. Metoderna som använts i studierna har varierat och består av: fyra enkätstudier, två 

intervjustudier, en studie med fysisk undersökning som metod samt en studie både intervju och 

fysisk undersökning (Tabell 1). Den gemensamma frågeställningen i studierna var hur stress 

påverkar tandhygienistens fysiska och psykiska hälsa. Frågeställningarna i de inkluderade 

studierna hade formulerats på olika sätt (Bilaga 2).  

 

Tabell 1. Översikt över studierna som ingår i litteraturstudien.  

 

 

 

 

Författare Metod Antal 

tandhygienister 

som deltog 

Fysisk 

påverkan 

Psykiskt 

påverkan 

Buunk- Werkhoven et al. (2014) 

(39) 

Enkät 124  X 

Candell et al. (2010) (40) Intervju 11  X 

Crawford et al. (2005) (36)  Intervju 51 X X 

Ettinger et al. (2011) (38)  Fysisk undersökning 34 X  

Humann et al. (2015) (33)  Enkät 488 X  

Petrén et al. (2007) (35) Enkät 52 X X 

Sanders et al. (2008) (34) Enkät 30 X X 

Åkersson et al. (2011) (37) Intervju  

Fysisk undersökning 

12 X  
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Arbetsrelaterad stress påverkan på fysisk hälsa 

Studierna av Humann et al. (2015) och Sanders et al. (2008) visade att musculoskelettala besvär 

var frekvent förekommande i nacken, axlarna, ryggen, höfterna, armarna, handlederna samt 

tummarna (33, 34).  Petrén et al. (2007) fann att tandhygienister rapporterade mer sjukfrånvaro 

från arbetet på grund av att de upplevde fysiska problem, vilka uppstått på grund av stress (35) 

(Tabell 2). 

 

Tabell 2. Översikt över stress påverkan på fysisk hälsa, enkätstudier. 

Författare Syfte Huvudsakliga resultat 

Humann et 

al. (2015) 

(33) 

Självrapporterade 

belastningsbesvär 

och smärta bland 

tandhygienister som 

utövar klinisk vård. 

Måttlig/svår smärta förekom i nacke (41 %), axlar (35 %), övre del 

rygg (30 %), nedre del rygg (30 %), höfter (18 %), armar (20%), 

handleder (22%) och tummar (25%).  

Av de som behandlade >8 patienter/dag hade 40 % måttlig/svår 

smärta och 29 % ingen/mild smärta (p=0,007).  

Av tandhygienister som behandlade patienter med större/måttlig 

mängd tandsten var det signifikant fler som uppgav måttlig/svår 

smärta än ingen/mild smärta (p=0,017).  

De som hade rätt ergonomisk hållning ≤50% av behandlingstiden 

hade mindre smärtupplevelse än de som använde rätt ergonomisk 

hållning >50% av tiden (p=0,000). 

Petrén et 

al. (2007) 

(35) 

Undersöka 

förhållandet mellan 

arbetsvillkor och 

sjukskrivning bland 

svenska 

tandhygienister. 

Deltagarna rapporterade att på grund av ångest, oro, stress och 

muskuloskelettala besvär fick de sjukanmäla sig. Sjukfrånvaron var 

signifikant (p <0.01) högre i gruppen med belastningsskador 

(muskuloskelettala besvär= MSD) i jämförelse med friska gruppen. 

Deltagarna med både lågt välbefinnande och MSD, arbetade färre 

antal timmar per vecka än deltagarna som var friska (p <0.03). 

Sanders et 

al. (2008) 

(34) 

Undersöka vilken typ 

av arbetsrelaterad 

stress erfarna 

tandhygienister 

upplever och att 

undersöka sambandet 

mellan 

yrkesstressorer och 

manifestation av 

stress. 

Muskuloskelettala problem fanns nacke (87 %), övre del rygg (63 

%), nedre del rygg (63 %), axlar (53 %), handleder: höger (37 %), 

båda (33 %) och höfter (27 %). Smärta upplevdes även i andra 

kroppsdelar: knä (13 %), armbågar (7 %) och anklar (23 %). 

Signifikant samband hittades mellan arbetsrelaterad stress och 

smärta i nedre rygg (p=0,029) samt ansvar och smärta i nacken 

(p=0,005). 

Smärta i övre respektive nedre del rygg var negativt förknippat 

med: bristande feedback från chef/kollegor (övre del rygg, 

p=0,000; nedre del rygg, p= 0,036), känsla att kompetensen inte är 

viktig (övre del rygg, p=0,041; nedre del rygg, p=0,010). 

 

Studien av Crawford et al. (2005) visade att deltagarna rapporterade muskuloskelettala besvär 

i hand/fingrar, rygg, nacke och axlar (36). Under det senaste året fann Åkersson et al. (2011) att 

tandhygienister haft besvär i nacke, axlar, och handleder (37) (Tabell 3). 
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Tabell 3. Översikt över stress påverkan på fysisk hälsa, intervjustudier. 

Författare Frågeställning/Syfte Huvudsakliga resultat 

Crawford 

et al. 

(2005) 

(36) 

Beskriva 

arbetsmiljön samt 

identifiera faktorer 

som påverkar hälsan 

hos tandhygienister. 

Qualitative Response Scale (QRS) återspeglar antal gånger ett ämne 

nämndes vid intervjutillfället. 

Muskuloskelettala besvär fanns i: händer/fingrar (QRS=11,7), rygg 

(QRS=10,0), nacke (QRS=9,9), axlar (QRS=9,2). Andra fysiska 

problem var latexallergi (QRS=5,8), inflammation i muskelfäste 

(QRS=5,3) samt karpaltunnelsyndrom (QRS=4,3).  

De fysiska besvären påverkades av olika bekymmer med bland annat 

arbetsmiljön. Bekymmer fanns över att behandlingsstolar saknade 

justeringsmöjligheter (QRS=9,00), inte var ergonomiska 

(QRS=12,25) samt för små behandlingsrum(QRS=13,5). 

23,2 % ville ha fler ergonomiskt utformade instrument, flera klagade 

på att deras instrument inte var skärpta, trots försök att skärpa (QRS= 

4,8).  

7,2 % ville ha bättre ljus i behandlingsrummen. 

Oro fanns över oljud/hög tonhöjd (QRS=4,8) från ultraljud och andra 

instrument som sugar och putsvinkelstycken. 

Åkersson 

et al. 

(2011) 

(37) 

Fastställa totala 

mängden av fysisk 

arbetsbelastning för 

vissa specifika 

arbetsuppgifter när 

det gäller exponering 

för muskuloskelettala 

besvär bland 

tandhygienister 

Standardized Nordic Musculoskeletal Questionnaire (SNMQ), för att 

registrera upplevelsen av fysisk belastning. 

Tandhygienister hade under det senaste året haft besvär i nacke (82 

%), axlar (73 %) och handleder (51 %). 

 

 

Tandhygienister med mer arbetslivserfarenhet hade signifikant högre skulderbladlutning efter en 

arbetsdag (p=0,008) än de med mindre arbetslivserfarenhet (38) Åkersson et al. (2011) visade 

att belastning under både maskinell och manuell depuration var större än under assisterande 

uppgifter för alla muskler (37) (tabell 4). 
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Tabell 4. Översikt över stress påverkan på fysisk hälsa, fysisk undersökning.  

Författare Frågeställning/Syfte Huvudsakliga resultat 

Ettinger et al. 

(2011) (38) 

Undersöka om 

förändringar i 

skulderblad lutning och 

rotation uppstår efter 

en arbetsdag hos 

tandhygienister. 

Tandhygienister med mer än 20 års arbetslivserfarenhet hade 

signifikant högre skulderbladlutning efter en arbetsdag 

(p=0,008) jämfört med tandhygienister med mindre 

arbetslivserfarenhet.  

En signifikant skillnad i skulderbladlutning före och efter en 

arbetsdag fanns i den undersökta gruppen (p=0,043). 

Inga signifikanta skillnader upptäcktes för vare sig uppåt 

rotation (p=0,599) eller inåt rotation (p=0,985). 

Åkersson et 

al. (2011) (37) 

Fastställa totala 

mängden av fysisk 

arbetsbelastning för 

vissa specifika 

arbetsuppgifter när det 

gäller exponering för 

muskuloskelettala 

besvär bland 

tandhygienister. 

Belastningen under maskinell och manuell depuration var större 

än under assisterande uppgifter för alla muskler. För 

trapeziusmuskel hade manuell depuration högre påverkan på 

höger sida än vänster. Huvudet böjdes mer under arbetet än 

under rasten. 

 

 

Arbetsrelaterad stress påverkan på psykisk hälsa 

Petrén et al. (2007) visade att på grund av ångest, oro, sömnlöshet, stress och muskuloskelettala 

besvär, uppfattade deltagarna sin hälsa som dålig och fick sjukanmäla sig (35). Sanders et al. 

(2008) beskrev vilka stressfaktorer som fanns inom yrket och hur de manifesterades i arbetet. 

Potentiella stressfaktorer inom yrket var bemötande av patienter, om tandhygienisten kände 

patienten, om patienten skulle känna sig nöjd efter besöket samt återkoppling från chefer (34). 

Studien av Bunk-Werkhoven undersökte nivå av arbetsengagemang, vilket de ansåg var motsats 

till utbrändhet. Studien visade att 7 % av tandhygienister hade låg välbefinnande på arbetet (39) 

(Tabell 5). 
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Tabell 5. Översikt över stress påverkan på psykisk hälsa, enkätstudier. 

Författare Frågeställning/Syfte Huvudsakliga resultat 

Bunk- 

Werkhoven 

et al. (2014) 

(39) 

Undersöka nivån av 

arbetsengagemang bland 

holländska 

tandhygienister.  

Utrecht Work Engagemant Scale (UWES), en 6 punkts skala (0=aldrig 

till 6=alltid). 

Arbetsengagemang som motsats till utbrändhet mäts i arbetsförmåga, 

arbetsentusiasm och arbetsintresse.  Medelpoäng: arbetsförmåga (4,74), 

arbetsentusiasm (5,08), arbetsintresse (4,48). 

Signifikant samband fanns mellan minskat arbetsintresse och ökad 

medelålder (p <0,05), samt mellan minskat arbetsintresse och ökad 

arbetslivserfarenhet (p <0,05). 

Signifikant samband hittades mellan ökad arbetsmålmedvetenhet och 

fler arbetstimmar/vecka (p <0,01) samt ökad arbetsintresse och fler antal 

arbetstimmar/vecka (p <0,01).   

7,0 % av tandhygienisterna rapporterade låga nivåer av välbefinnande 

på jobbet.   

Petrén et al. 

(2007) (35) 

Undersöka förhållandet 

mellan arbetsvillkor och 

sjukskrivning bland 

svenska tandhygienister. 

Ångest, oro, sömnlöshet och irritabilitet stress, samt muskuloskelettala 

besvär var orsaker till varför deltagare hade sjukanmält sig.  

Sanders et 

al. (2008) 

(34) 

Undersöka vilken typ av 

arbetsrelaterad stress 

erfarna tandhygienister 

upplever och att undersöka 

sambandet mellan 

yrkesstressorer och 

manifestation av stress. 

Likert- skala (1= stämmer inte alls och 4=instämmer helt).  

Bemötande med patienter var en potentiell stressfaktor inom yrket.  

Tandhygienister upplevde att:  

 patientens tillfredställelse var en viktig utmaning (3,2) 

 patientens tillfredställelse fick de att känna sig viktiga och 

värdefulla (3,4), 

 de kände sig dåliga i sin roll som tandhygienister: om 

patienterna inte blev bättre (3,1), upplevde behandlingen som 

smärtsam (3,2) och om de inte kunde minska patientens smärta 

(3,4). 

 

God arbetsmiljö samt god kommunikation med kollegor var viktiga faktorer för att 

tandhygienister inte skulle känna sig stressade på jobbet (36,40). Förståelse från klinikchef för 

utfört arbete hade stor betydelse för tandhygienisternas möjligheter att undvika stress (40). Det 

framkom också att bristande kontroll över tidboken ledde till sämre arbetsmiljö (36) (Tabell 6). 
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Tabell 6. Översikt över stress påverkan på psykisk hälsa, intervjustudier. 

Författare Frågeställning/Syfte Huvudsakliga resultat 

Candell et al. 

(2010) (40) 

Beskriva 

tandhygienisternas 

upplevelser av sin 

fysiska och psykiska 

arbetsmiljö. 

God arbetsmiljö och trivsel på jobbet upplevdes som 

motiverande.  

Samarbete med kollegor, god kommunikation och förståelse från 

klinikchefen hade stor betydelse för att de deltagande 

tandhygienisterna inte skulle känna sig stressade på jobbet.  

  

Crawford et al. 

(2005) (36) 

Beskriva arbetsmiljön 

samt identifiera 

faktorer som påverkar 

hälsan hos 

tandhygienister. 

Flera stressfaktorer i arbetsmiljön påverkade tandhygienisternas 

psykiska hälsa. Tandhygienister upplevde social isolering på 

arbetsplatsen: de kände sig mindre integrerade än andra på 

tandvårdskliniken på grund av att de ofta arbetade på flera 

kliniker 52 %. Samtidigt träffade de inte andra tandhygienister 

på grund av att de arbetade olika dagarna eller inte hade 

möjlighet att ta rast samtidigt.   

14,3% ville ha bättre kontroll över bokning av patienter och 5,8 

% ville ha mer tid per patient.  

De behandlade 8–9 patienter per dag med liten kontroll över 

tidsbokning (QRS=12,75). Bristande kontroll över tidbok 

påverkade möjlighet till rast (QRS=6) eller toalettbesök 

(QRS=5,75). Många rapporterade tidspress och att de ibland fick 

arbeta under lunchrasten (QRS=8,5).  

11,5 % fick feedback från tandläkare/annan personal och 8,5 % 

kände respekt från tandläkare/ annan personal. 8,6 % hade oro 

angående brist på utvecklingsmöjligheter i arbetet 8,6 % och 

ville ha bättre lön och eller förmån.  

Qualitative Response Scale (QRS), vilken återspeglat antal 

gånger varje ämne nämndes vid intervjutillfället. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Metoden som användes var en allmän litteraturstudie Eftersom studier fokuserade på befintlig 

kunskap som fanns inom området valdes litteraturstudie. Metoden bedömdes vara lämplig för att 

undersöka arbetsrelaterad stress hos tandhygienister. En annan metod som kunde ha använts var 

enkätstudie. Enkätstudie var inte en lämplig metod eftersom författarna ville ha en överblick över 

tidigare kunskap om hur stress påverkar tandhygienister.  

 

Samtliga sökningar gjordes i databasten PubMed och var begränsade till artiklar som var 

publicerade mellan 2005–2016, på både svenska och engelska. Med dessa begränsningar ville 

författarna ha de senaste och mest aktuella artiklarna. Sökningarna kunde ha gjorts i andra 

databaser förutom i PubMed.  I PubMed fanns dock ett flertal begränsningar att använda, vilket 

underlättade och sökningarna kunde specificeras. Om sökningarna hade gjorts även i andra 

databaser, hade dessa möjligtvis kunnat ge fler träffar.     

För att få fram så många artiklar som möjligt gjordes sex sökningar i databasen PubMed. I dessa 

sökningar användes tandhygienist och stress som ämnesord, i olika kombinationer. Tillsammans 

med ämnesord användes flera sökord som till exempel ”physical health” och ”work experience”, 

med syfte att få flera relevanta artiklar. Sökningar med dessa sökord (”physical health” och 

”work experience”) gav inga nya artiklar och därför användes inte dessa i studien. För att hitta 

fler artiklar att inkludera i studien gjordes manuell sökning i de vetenskapliga artiklarnas 

referenslistor. Dock gav den manuella sökningen inga ytterligare träffar. Vid den manuella 

sökningen var artiklarna äldre än 15 år, ej relevanta för studien eller besvarade inte studiens syfte.   

Efter totalt fyra sökningar med olika kombinationer inkluderades åtta vetenskapliga artiklar, vilka 

svarade på studiens syfte. I artiklarna som inkluderades använde man sig av tre olika metoder för 

att samla in data: enkät, intervju och fysisk undersökning. Variationen av metoder som använts i 

studierna, stärker arbetet genom att författarna har fått fram resultat om hur tandhygienister mår 
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både fysiskt och psykiskt. Resultaten från de olika metoderna var dock svåra att jämföra med 

varandra. 

Fyra artiklar beskrev tandhygienister som arbetat inom Europa (35,37,39,40) och fyra artiklar 

beskrev tandhygienister som arbetat inom USA (33,34,36,38). Sökningen hade kunnat begränsas 

till att studierna endast var genomförda inom Europa, då vi tror att det finns olika 

arbetsförhållanden och att tandhygienistyrket och kompetensen kan skilja sig i världen. Enligt 

Ylipää fanns det skillnad mellan tandhygienister i Sverige och Australien. Faktorer som skilde de 

två länderna var professionell ambition och krav från svåra patienter. I allmänhet var värdena 

högre för Australien än för Sverige (41). Därför kan det finnas aspekter att ta hänsyn till, som till 

exempel olika arbetsmiljö, arbetstider, utbildning osv. Dock hade litteraturstudien inte 

fått tillräckligt med material med dessa begräsningar och därför valdes inte denna typ 

av begränsning. 

Tandhygienistyrket är ett relativt nytt yrke som är inte lika undersökt som till exempel 

tandläkaryrket. En styrka med studien är att endast tandhygienister har inkluderats som en ensam 

arbetsgrupp. Andra yrkesprofessioner inklusive studenter, var inte aktuella, då vi ser det som en 

styrka att endast tandhygienister inkluderades som en ensam arbetsgrupp.  

Resultatdiskussion  

Samtliga åtta artiklar, med olika undersökningsmetoder visade ett negativt samband 

mellan stress och tandhygienisternas fysiska och psykiska hälsa. Med negativt samband menas att 

stress påverkar tandhygienisterna och deras arbetssätt negativt, vilket gör att deras fysiska och 

psykiska hälsa försämras. 

I tandhygienisternas arbetsuppgifter finns riskfaktorer som till exempel: tidsbrist och stort antal 

patienter, vilka kan påverka stressituation hos tandhygienister (22,30).  Flera studier kom fram till 

samma resultat om att faktorer som förknippades med arbetsrelaterad stress var muskuloskeletala 

besvär i bland annat nacke, axlar och rygg (33,34,35,36). Humann et al. (2015) visar att 41 % av 

tandhygienister upplever smärta i nacke, 35 % upplever smärta i axlar och 30 % upplever smärta i 
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övre delen av ryggen. Trots att studien klargör att många tandhygienister drabbas av smärta så 

har det ändå blivit bättre i jämförelse med studie gjord av Sanders et al. (2008). Då var det 87 % 

tandhygienister som drabbades av smärta i nacke, 53 % som upplevde besvär med axlar och 63 % 

som upplevde smärta i övre delen av ryggen. Skillnaden i procent kan också bero på antalet 

respondenter som deltog i enkätstudie. I studien gjord av Sanders et al. (2008) svarade 30 

tandhygienister på enkäten medan Hamann et al. (2015) fick 488 respondenter (33,34).  

Inom tandvården så är det inte bara tandhygienister som upplever stress på jobbet. Ayers et al 

visar att även tandläkare upplever stress genom att känna sig konstant tidspressade, behandlar 

svåra barn och att behålla hög koncentrationsnivå på arbetet (42). Vidare visar studien gjord av 

Myers och Myers att 62 % av tandläkare har ryggvärk, 58 % hade huvudvärk och 48 % av 

tandläkare hade problem med sömnen (43). Ryggvärken kan förklaras med att 

tandvårdspersonalen sitter väldigt mycket på jobbet då patienterna behandlas liggande i 

behandlingsstolen. Huvudvärken kan bero på ständig kommunikation med patienter vilken kräver 

ett professionellt bemötande och många förklarningar kring munhälsan.   

Olika arbetsmiljöfaktorer påverkar fysiska besvär negativt inom tandvården, genom till exempel 

fel ergonomisk hållning, antal patienter som behandlas per dag samt klinikens organisation 

(33,34). Klinikens organisation och arbetsfördelning är viktig för trivsel och medarbetarnöjdhet. 

Om tandhygienister inte kan påverka behandlingstid och hur många patienter de ska behandla per 

dag, kan detta också leda till stress. Det är också viktigt att arbetet som utförs av tandhygienister 

har rätt belastningsgrad och att arbetsbördan är kontinuerlig.  På så sätt kan stress minskas och 

trivsel på jobbet ökas. Om stressen inte minskas så kan den orsaka fysiska och psykiska besvär 

(44).  

Sjukrapporteringar är ofta arbetsrelaterade och i Sverige utgörs dessa 70 % av alla 

sjukrapporteringar/sjukskrivningar (28). En studie av Petrén et al. (2007) visar att ångest, oro, 

sömnlöshet och irritabel stress, samt muskuloskelettala besvär är orsaker till varför deltagare hade 

sjukanmält sig (35). Sjukinskrivningar kan leda till minskning av antalet behandlare som i sin tur 

kan påverka själva behandlingen av patienter. Exempel på detta kan vara att patienterna har 
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förtroende för sin behandlare men detta finns kanske inte när det gäller eventuella vikarier. 

Dessutom kan kvaliteten på vården påverkas om eventuella vikarier inte känner till omgivningen, 

arbetsrutiner och arbetsroller. Därför har tyngdpunkten för tandhygienister i Sverige legat på att 

öka insyn och ansvar genom t.ex. krav på kvalitetssäkring (45).  

Resultat från studien återspeglar dagens situation i samhället vilket upplevs som stressigt. Det 

stressiga samhället präglar både vårt arbetsliv och privatliv. Den upplevda stressen är den totala 

upplevelsen både på arbete och privat som kan vara svårt att skilja åt. Eftersom vår 

litteratursammanställning visar liknande stressrelaterade problem som kan förekomma bland 

tandhygienister i samband med stress, så måste vi fundera över hur det kan bli bättre i framtiden. 

Ett förslag på lösning av stressrelaterade problem kan vara att tandhygienister får möjlighet att ha 

färre antal patienter per dag och lite mer tid på sig vid varje behandling. Dessutom kan 

tandhygienisterna bli mer fysisk aktiva och utnyttja sin friskvård. Det kan möjligtvis leda till 

minskning av fysiska besvär även vid stressiga upplevelser. Arbetstiderna skulle kunna förkortas 

med två timmar så att tandhygienister jobbar exempelvis sex timmar istället för åtta timmar. Då 

skulle effektiviteten och vårdkvaliteten förmodligen bli betydligt högre, och tandhygienisterna 

skulle förmodligen uppleva sig mindre stressade och därmed mindre fysiskt och psykiskt 

belastade. Studier visar dock inte hur tandhygienisternas upplevelse av stress påverkar 

tandhygienisternas arbete och kvalité av behandlingar och därför krävs mer forskning inom 

området.  

 

SLUTSATS 

Slutsats med litteraturstudien är att arbetsrelaterad stress har en negativ påverkan på 

tandhygienisternas fysiska och psykiska hälsa. Stress leder till muskuloskelettala besvär i bland 

annat nacke, axlar, rygg och handleder, samt otrivsel på arbetet och sjukanmälningar.  
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Bilaga1. Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

Sökning

s 

Datum 

 

Sökord Begränsning i 

sökning 

Antal 

sökträffa

r i 

databas 

Motiv till exkludering av artiklar   Antal 

artiklar 

som 

hämtats   

Motiv till 

exkluderin

g av 

artiklar   

Antal 

artiklar 

som 

inkluderas 

i studien 

2016–02 Dental hygienist AND 

psychological health 

OR dental hygienists 

AND psychological 

health. 

2005–2016, 

engelska, 

svenska.  

 

n= 29 Oral hälsa (n=9), äldre (n=2), 

sjukdom (n=3), anestesi (n=2), 

parodontit (n=1), studenter (n=4), 

tobak (n=1), review (n=1), behov av 

tandläkare(n=1). 

n=5 Artiklar 

svarar inte 

på 

studiens 

syfte (n=3) 

n=2 

2016–02 Dental hygienist AND 

workload OR dental 

hygienists AND 

workload 

2005–2016, 

engelska, 

svenska.  

 

n=24 muskelaktivitet (n=1), studenter 

(n=4), andra professioner (n=4), 

teamtandvård (n=1), parodontit 

(n=1), oral hälsa (n=1), finns ej i 

fulltext (n=1), munhygieninstruktion 

(n=1), smärta (n=1). 

n=8 Artiklar 

svarar inte 

på 

studiens 

syfte 

(n=5).  

n=3 

2016–02 Dental hygienist AND 

work stress OR dental 

hygienists AND work 

stress 

2005–2016, 

engelska, 

svenska.  

 

n=11 Review (n=2), belastningsskador 

(n=2), dubbletter. 

n=4 Artiklar 

svarar inte 

på 

studiens 

syfte (n=2) 

n=2 

 

 

 

2016–02 Dental hygienist AND 

burnout OR dental 

hygienists AND 

burnout. 

2005–2016, 

engelska, 

svenska.  

 

n=5 andra professioner(n=1), 

handhygien(n=1), abstract 

saknas(n=1), review(n=1). 

n=1  n=1 
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Bilaga 2. Översikt över artiklarnas metod och innehåll 

Författare, 

år, land 

Titel  Syfte Urval Metod Resultat 

Buunk- 

Werkhoven 

et al. 2014, 

Nederländer

na. 

Work 

engagement 

among 

Dutch dental 

hygienists. 

Undersöka nivå 

av 

arbetsengagema

ng bland 

holländska 

tandhygienister. 

579 av 1520 medlemmar i 

Holländska 

Tandhygienistförening 

deltog. Genomsnittsålder 

38,8 år (22–63 år) och 

arbetslivs-erfarenheten 

genomsnitt 15,0 år. 

Enkät som bestod av Utrecht Work 

Engagement Scale, faktorerna: 

arbetsförmåga, arbetsengagemang 

och arbetsintresse.Deltagarnas svar 

rankades om hur de upplevde arbetet 

(0 = aldrig till 6 = alltid). Höga 

poäng på skalan visar en hög nivå av 

arbetsengagemang, arbetsförmåga 

och arbetsintresse. 

Genomsnittlig poäng (UWES) på arbetsförmåga 

var 4,74, arbetsengagemang 5,08, och 

arbetsintresse 4,48. Signifikant samband fanns 

mellan arbetsintresse och ålder (p< 0,05). 

Candell A 

et al. 

2010 

Sverige 

Dental 
hygienists' 
work 
environmen
t: 
motivating, 

facilitating, 

but also 

trying. 

Beskriva 

tandhygienister

nas upplevelser 

av sin fysiska 

och 

psykologiska 

arbetsmiljö. 

11 tandhygienister från 

fyra kliniker i mellersta 

Sverige; 

Genomsnittsålder var 46 år 

(32–65 år). 

Tidigare 

arbetslivserfarenheten som 

tandsköterska (6 

tandhygienister) och ingen 

tidigare arbetserfarenhet 

inom tandvården (4 
tandhygienister).  

Intervjuer.  Tandhygienisterna upplevde sin arbetsmiljö som 

motiverande; 

Viktigt att ha kontroll över arbetssituationen, vara 

väl förberedd innan behandling. 

Ett kollegialt gott samarbete, god kommunikation 

stor betydelse för tandhygienisterna. 
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Författare, 

år, land 
Titel  Syfte Urval Metod Resultat 

Crawford et 

al. 2005 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work 

environment 

and 

occupational 

health of 

Dental 

Hygienists: 

a qualitative 

assessment. 

Karakterisera 

arbetsmiljön 

och identifiera 

faktorer som 

påverkar hälsan 

hos 

tandhygienister. 

51 tandhygienister deltog, 

genomsnitts-ålder 48,7 år 

(23–68 år) och arbetslivs-

erfarenheten i genomsnitt 

24,2 år (0,6–48 år). 

Intervju, öppna, antyda och slutna 

frågor. Qualitative Response Scale 

(QRS) skala användes som 

reflekterar över antal gånger varje 

ämne nämndes i genomsnitt. 

Symptom i hand/finger (QRS=11,7), nacke 

(QRS=9,9), axlar (QRS=9,2) och rygg (QRS=10,0) 

var mest frekventa. Inom fysisk miljö var icke 

ergonomiska stolar (QRS=12,25), för små 

behandlingsrum (QRS=13,5) och oskärpta 

instrument, faktorer som påverkade hälsan. Inom 

psykisk miljö var arbetsorganisation, bristande 

kontroll över tidbok vilket interfererar med t.ex. 

raster (QRS=6), brist i påverkan av 

arbetsförhållanden, social isolering samt brist på 

bekräftelse av arbetsuppgift. 

Ettinger L. 

et al.  

2011, USA. 

Exposure to 

a workday 

environment 

results in 

increase in 

anterior 

tilting of the 

scapula in 

dental 

hygienists 

with greater 

employment 

experience. 

 

Undersöka om 

förändringar i 

skulderblad-

lutning och 

rotation uppstår 

efter en 

arbetsdag hos 

tandhygienister. 

34 kvinnliga 

tandhygienister, 

genomsnittsålder 44 år 

(24–58 år), genomsnittlig 

arbetslivserfarenhet 17 år 

(2–38 år).  

Kinematikapparat Polhemus Fastrak 

användes för att samla in 

3-D in vivo rörelsemönster av 

skulderblad hos tandhygienister. Före 

och efter en arbetsdag registrerades 

skulderbladen med hjälp av ett 

elektromagnetiskt system för 

spårning. 

Efter arbetsdagen, fanns det betydligt större 

skulderbladslutning jämfört med före arbetsdagen 

(P <0,05). Inga förändringar hittades för uppåt- 

eller inåtrotation. Större kinetiska skillnader 

påträffades för de med mer än 20 års 

arbetserfarenhet (p=0,008) jämfört med de som 

hade mindre erfarenhet. 
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Författare, 

år, land 

Titel  Syfte Urval Metod Resultat 

Humann P 

et al. 

2015, USA. 

Relationship 

of 

Musculoskel

etal Disorder 

Pain to 

Patterns of 

Clinical 

Care in 

California 

Dental 

Hygienists.  

Syftet var att 

relatera 

självrapporterad

e 

belastningsbesv

är (musculo-

skeletal 

disorders=MSD

), och smärta 

bland kliniskt 

verksamma 

medlemmar i 

Kaliforniens 

tandhygienist-

förening 

(CDHA). 

488 medlemmar i 

Tandhygienistföreningen i 

Kalifornien deltog. 

Deltagarna 49–64 år, 

kvinnor av kaukasiskt 

ursprung med 10 eller fler 

års arbetslivs-erfarenhet.   

Enkät. 

Quadrics program användes för att 

räkna ut frekvens av svar. Ett 

smärtbetyg uträknades genom att 

lägga till deltagarnas 

självrapporterade smärta på skalan 0-

4 för: nacke, skulderblad, övre rygg, 

nedre rygg, höfter, armar, vrister och 

tummar (0=ingen smärta, 4= 

domningar och/eller stickningar). 

Baserat på smärtbetygen delades 

deltagarna in i 2 grupper: 0–1 

ingen/mild smärta; 2-4 måttlig/svår 

smärta. 

96 % rapporterade en viss nivå av smärta, vilket 

orsakade 25 % att sjukskriva sig. De som 

rapporterade måttlig/svår smärta, behandlade >8 

patienter/dag (p = 0,007) och behandlade i 

genomsnitt större antal måttliga/tunga 

tandstenspatienter (p = 0,017) än de med 

ingen/mild smärta.   

Petrén V et 

al 

2007 

Sverige 

The 

relationship 

between 

working 

conditions 

and sick 

leave in 

Swedish 

dental 

hygienists 

Undersökning 

av  

förhållandet 

mellan 

arbetsvillkor 

och 

sjukskrivning 

bland svenska 

tandhygienister   

71 % av 577 slumpmässigt 

utvalda tandhygienister 

deltog (n=411). Utifrån 

dessa valdes slumpmässigt 

en grupp på 252. Ålder 44–

48 år; 13–16 års 

yrkeserfarenhet. 

 Enkät. Deltagare delades in i 

grupper: muskuloskeletala besvär 

(MSD), lågt välbefinnande (LWB), 

både lågt välbefinnande och 

muskuloskeletala besvär (BLM), 

eller den relativa hälsan (huvudgrupp 

som identifierade sig frisk M-grupp). 

26 % inga sjukdagar; 48 % 1-7 sjukdagar; 26% >7 

sjukdagar. Sjukfrånvaron var signifikant (p <0.01) 

högre bland de med muskuloskeletala besvär 

(MSD) i jämförelse med den relativa hälsan (p 

<0.04). De med både lågt välbefinnande och MSD, 

arbetade minde antal timmar/vecka än de med 

relativ hälsa (p <0.03). 
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Författare,år,land Titel Syfte Urval Metod Resultat 

Sanders M.J., 

Michalak Turcotte 

C., 2008, USA.  

Occupational 

stress in dental 

hygienists.  

Undersöka vilken typ 

av arbetsrelaterad 

stress erfarna 

tandhygienister 

upplever och att 

undersöka sambandet 

mellan yrkes 

stressorer och 

manifestation av 

stress. 

30 tandhygienister 

deltog, 

genomsnittsålder 

41,83 år (25–60 

år), genomsnittlig 

arbetserfarenhet 

18,6 år (5–38 år). 

Enkät. Deltagarna fyllde i ett 

frågeformulär, en undersökning hur 

arbetet upplevdes känslomässigt, en 

invertering om arbetsrelaterad stress 

samt fyllde i en kroppskarta gällande 

muskuloskelettala besvär. 

Förekomst av muskuloskeletala 

besvär i nacke (87 %), övre 

rygg (63,3%), nedre rygg 

(63,3%), axlar (53 %) och 

handleder (36,7%). Måttlig 

korrelation fanns bland 

arbetsrelaterad stress i samband 

med organisationers 

tvetydighet, känslomässig 

upplevelse av arbetet, personlig 

påfrestning och 

muskuloskelettala besvär. 

Åkersson et al. 2011, 

Sverige. 

Physical 

workload in 

neck, shoulders 

and wrists/ 

hands in dental 

hygienists 

during a work- 

day.  

Fastställa total 

mängd av fysisk 

arbetsbelastning för 

vissa specifika 

arbetsuppgifter av 

exponering för 

muskuloskeletala 

besvär bland 

tandhygienister samt 

att jämföra 

exponering av 

arbetsbelastning för 

vissa andra kvinnliga 

yrkesgrupper, mätt 

med samma metoder. 

12 kvinnliga 

tandhygienister 

från 6 olika 

tandvårdsmottagni

ngar. 

Genomsnittsålder 

41 år (22–61 år), 

genomsnittlig 

arbetserfarenhet10 

år (1–27 år).    

Intervjustudie. 

Muskuloskelettala besvär undersöktes 

med Standardized Nordic 

Musculoskeletal Questionnaire 

(SNMQ). Fysisk undersökning för att 

undersöka arbetsbelasning med 

Bipolarsurfaceeloectromyography 

(EMG) som registrerar bilateralt för 

fallande del av trapeziusmusklerna 

samt för sträckmusklerna i 

underarmarna. 

Biaxialelectrogoniometers undersökte 

böjning/ utsträckning av både höger 

och vänster handled. 

För trapezius muskeln har 

manuell depuration högre 

påverkan på höger sida än 

vänster. Huvudet böjdes mer 

under arbetet än under rasten  

Enligt SNMQ hade 82 % haft 

besvär i nacke, 73% i axlar, 

51% i handleder under det 

senaste året.  

 


