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Sammanfattning 

Tandhygienistyrket etablerades i slutet på 1960-talet. Sedan dess har utbildningen till tandhygienist 
förändrats och arbetsuppgifterna utökats. Syftet med studien var att undersöka vilka arbetsuppgifter 
yrkesverksamma, legitimerade tandhygienister utför, inom ramen för formell kompetens. En enkätstudie 
skickades till 200 tandhygienister, slumpmässigt utvalda av Sveriges tandhygienistförening. Enkäten 
bestod av bakgrundsfrågor om ålder, kön, omfattning av tandhygienistutbildning, examensår, 
yrkesverksamma år som tandhygienist, omfattning av arbetstid, arbetsgivare samt frågor om 
arbetsuppgifter och vilka patientkategorier man arbetade med.173 enkäter (86 %) inkluderades i 
studiens resultat. Den vanligaste arbetsuppgiften som tandhygienister utför dagligen är att diagnosticera 
parodontit kliniskt (78 %). Slutsatsen av studien blev att yrkesverksamma tandhygienister i Sverige utför 
alla arbetsuppgifter inom ramen för formell kompetens, dock i varierande utsträckning. Dagliga 
arbetsuppgifter som tandhygienister vanligen utför är att diagnosticera, risk/prognosbedöma och 
profylaxbehandla karies och parodontit på vuxna och barn.  
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INTRODUKTION 

 Tandhygienister har en viktig roll i dagens tandvård. Definitionen för tandvård är att 

förebygga, utreda och behandla skador och sjukdomar i munhålan. God tandvård ska enligt 

tandvårdslagen vara av god hygienisk standard och lägga särskild vikt vid förebyggande 

åtgärder (1). Tandhygienister arbetar med arbetsuppgifter inom oral hälsa, där kunskaper i 

oral/munhälsa baseras på studier i naturvetenskap, odontologi, medicin, samhälls- och 

beteendevetenskap (2-8).  

Legitimation 

Tandhygienister blev en legitimerad yrkesgrupp 1991. Det innebär att arbeta självständigt 

med yrkesuppgifter inom utbildningsområdet och med eget ansvar för patienterna och 

säkerställa att den vård som utförs är evidensbaserad (9). Tandhygienistyrket är ett av många 

reglerade yrken och med detta avses att det i svensk lag finns angivet vad som krävs för att få 

arbeta med yrket under kompetens och legitimation (10). 

Med formell kompetens avses legitimation för yrket eller godkänd högskoleutbildning som 

leder till yrkesexamen enligt särskild examensbeskrivning. Formell kompetens för vissa 

arbetsuppgifter kan också fås genom att specialistutbilda sig inom yrket. Legitimationsyrken 

har ett särskilt yrkesansvar genom att de själva får bedöma om de har formell och reell 

kompetens för olika arbetsuppgifter. Reell kompetens får man genom erfarenhet i sin 

praktiska yrkesverksamhet och/eller fortbildning (10, 11).   

Etiska regler 

Hälso- och sjukvårdsområdet präglas av grundläggande etiska principer. Sveriges 

tandhygienistförening (STHF) antog 1993 yrkesetiska regler som innebär att varje 

tandhygienist har ett eget ansvar för sina beslut och handlingar samt att förhålla sig till 

patienter, kollegor och andra professioner på ett yrkesmässigt etiskt ansvarsfullt sätt. 

Tandhygienisters arbetsuppgifter ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet (12). 

Tandhygienistyrket etablerades först i USA 1914. Arbetsuppgifterna bestod av att avlägsna 

bakteriebeläggningar på tänderna, informera om sockrets skadeverkningar och utföra 
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tandborstinstruktioner. Åtgärderna riktades till skolbarn. Under 1900-talet växte yrket fram i 

Norge 1926 och i England under andra världskriget. 1957 lades en utbildningsplan fram för 

försöksutbildning av tandhygienister i Sverige men någon utbildning startades inte förrän 

1968 (13). Utbildningen till tandhygienist har förändrats under de 48 år som yrket funnits i 

Sverige. Från att ha varit en ettårig yrkesutbildning i gymnasieskolans regi är den idag en 

tvåårig högskoleutbildning (2-8, 13). I december 2013 har riksdagen bifallit en motion om att 

tandhygienistutbildningen bör bli treårig och regeringen har fått i uppdrag att ta fram ett 

lagförslag (14). 

 Ett- årig utbildning 

Tandhygienistutbildningen startade i Sverige 1968 och omfattade ett års heltidsstudier med 

praktik och teori till lika stora delar. Antagningskraven var att den sökande var utbildad 

tandsköterska med minst två års yrkeserfarenhet. Utbildningen bedrevs vid vårdyrkesskolor 

på gymnasial nivå (13). En högskolereform trädde i kraft 1977 som innebar att 

tandhygienistutbildningen kom att omfatta 40 poäng vilket motsvarade ett års heltidsstudier 

(15). 

 Två-årig utbildning 

En två-årig försöksutbildning till tandhygienist, som omfattade 80 högskolepoäng, startade 

1988 inom Jönköpings, Kristianstads, Örebros och Västerbottens läns landsting samt inom 

Malmö kommun. Antagningskraven ändrades, tandsköterskeexamen behövdes inte längre 

utan allmän behörighet från gymnasieskolan infördes (16). 

 År 1992 fastslogs att utbildningen till tandhygienist skulle omfatta 80 högskolepoäng, vilket 

innebar två års heltidsstudier där den studerande erhöll yrkesexamen och möjlighet att söka 

legitimation för yrket hos Socialstyrelsen (17). 

Tandhygienistutbildningen finns på sju lärosäten i Sverige och samtliga erbjuder ett tredje år 

vilket leder fram till en kandidatexamen i Oral hälsa eller motsvarande. Det tredje året läses 

på en del högskolor sammanhängande med grundutbildningen och på andra högskolor som en 

tilläggsutbildning. Tandhygienistutbildningen i Karlstad är under avveckling och från och 

med 2015 antas inga studenter till tandhygienistprogrammet (2-8). 
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Tandhygienister och munhälsa 

Munhälsan i Sverige har förbättrats sedan etableringen av tandhygienistyrket i slutet på 1960-

talet. Håkansson (1978) visade att i introduktionen av ett recall system där patienterna 

regelbundet går på undersökning och förebyggande behandling samt utbildningen av 

profylaxpersonal, tandsköterskor och tandhygienister, skulle förbättra tandvårdens kvalitet. 

Han menade att munhälsofrämjande åtgärder borde bli en större del av tandvården och utföras 

av personal med särskild kompetens (18). 

 Hugoson et al. (2008) redovisade i två longitudinella (1973-2003) studier att det hade skett en 

förbättring av att utföra munhygienrutiner samt en minskning av folksjukdomarna karies och 

parodontit. Detta beror till en del på tandhygienisters informativa och profylaktiska 

arbetsuppgifter (19, 20). 

 I en studie av Axelsson et al. (1978) undersöktes om det gick att förebygga karies och 

parodontit på vuxna genom att upprätthålla en god munhygien. En åldersindelad testgrupp 

fick regelbunden munhygieninstruktion och profylaktisk behandling av tandhygienister under 

tre års tid. En åldersindelad kontrollgrupp fick under samma tid munhygieninstruktion vid 

undersökningens början men därefter endast symtomatisk behandling. Resultaten visade att 

personer i testgruppen efter de tre åren hade gingivalindex på ett par procent, inte hade någon 

fästeförlust och primärkaries endast på approximalyta (medelvärde 0,1) medan 

kontrollgruppen hade gingivalindex 25-30 %, benförlust och utvecklade nya kariesangrepp på 

samtliga av tandens ytor (medelvärde approximal 2,8 som en jämförelse). Plackindex i 

testgruppen förbättrades från drygt 60 % till knappt 20 %, kontrollgruppen hade inga 

förbättringar i plackindex, drygt 60 % vid mätning år tre. Samtliga förändringar var 

signifikanta (P<0,001) (21). 

 Axelsson et al. (2004) visade i en longitudinell studie (1971-2002) på vuxna individer mellan 

20 och 65 år, minskning i plackförekomst, kariesfrekvens, gingivit, fickdjup samt fästenivå 

där deltagarna i studien fick behandling av tandhygienister regelbundet (22). Sundell et al 

(2013) visade i en studie där förskolebarn med hög kariesaktivitet ingick, effekten av olika 

förebyggande munhälsoåtgärder. Barnen delades in i fyra grupper där en grupp fick kost- och 

munhygieninformation samt Duraphat fluorlack. Övriga grupper fick samma behandling men 

även olika former av tilläggsbehandling med fluorgel eller klorhexidingel. Behandlingar 

upprepades sju gånger under två års tid och resultatet visade ingen statistisk skillnad i 

kariesökning mellan grupperna. Slutsatsen blev att individuell munhygieninstruktion och 
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Duraphatlack är lika effektivt som de preventiva tilläggsbehandlingar som utfördes i studien. 

Behandlingarna i denna studie utfördes av tandhygienister (23). 

Tandhygienistyrket i utveckling 

Tandhygienistyrket har utvecklats under de 48 år som det funnits i Sverige. Fokus låg tidigare 

uteslutande på munhygieninstruktion och depuration. Forskning inom tandvården har lett till 

nya kunskaper som har medverkat till att yrkesverksamma tandhygienister idag har fler 

arbetsuppgifter och ett bredare arbetsfält än tidigare. Det är och har varit möjligt under 15 års 

tid att efter tandhygienistexamen utbilda sig ett tredje år som leder till en akademisk examen 

på grundnivå (kandidatexamen). Detta möjliggör och är en förutsättning för att bedriva 

fortsatt forskning (2-8).Ett antal tandhygienister har disputerat vilket innebär en utveckling av 

tandhygienistens kompetens. Olika områden har varit i fokus för detta arbete. 

 Birgitta Söder (1998) var den första tandhygienist som disputerade med avhandlingen 

”Studies on plaque distribution and gingival crevicular fluid after non-surgical treatment in 

smokers and non smokers with periodontal diseases”. Ett resultat var att icke kirurgisk 

behandling kan reducera utbredningen av parodontal sjukdom hos både rökare och icke rökare 

(24). 

Exempel på annan forskning som gjorts är om oral hälsa och diabetes.  Sandberg (2002) 

visade i sin avhandling skillnader i munhälsa mellan olika patientgrupper. Studien visade på 

vikten av god kommunikation mellan vårdgivare och patient (25).  

 En del forskning inom odontologin är tvärvetenskaplig och innefattar forskningssamarbete 

med till exempel sjukvård. En avhandling av Andersson (2004) grundas på ett samarbete 

mellan sjuksköterskor och tandhygienister i utvärderingen av ett bedömningsformulär 

(ROAG). Avhandlingen visade att överensstämmelsen i bedömningen av munhälsa mellan 

sjuksköterskor och tandhygienister var god (26). 

 Yakob (2012) visade i en annan tvärvetenskaplig avhandling att parodontal sjukdom kan 

utgöra en fara för den allmänna hälsan. Högt plackindex, gingivit och parodontit kan 

associeras med utvecklingen av ateroskleros och bröstcancer (27). 

 Stensson (2010) påvisade i sin avhandling att kariesprevalensen var högre hos förskolebarn 

med astma i jämförelse med friska förskolebarn. Faktorer som bidrog till detta var högre intag 

av sockerhaltiga drycker, munandning och invandrarbakgrund (28). 
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 Jacobsson et al (2011) visade i en artikel att kariesprevalensen bland barn och ungdomar med 

svensk bakgrund minskat under en tio-årsperiod, utom för treåringar (29).  

Forskning visar att det kan finnas ett samband mellan människors allmänna och orala hälsa 

och tvärtom. Hjärt- kärlsjukdomar (30), diabetes (31), vissa typer av cancer (32) och vissa 

lungsjukdomar (33) är exempel på sjukdomar som alla har ett samband med allmän hälsa och 

oral hälsa.  Det är därför viktigt för tandhygienister att samverka, inte bara med 

tandvårdsteamet, utan även med andra yrkesgrupper. 

Evidensbaserad forskning utgör ett viktigt incitament för tandhygienister i det dagliga arbetet 

med olika patientgrupper. Tandvårdslagen anger att särskild vikt ska läggas på förebyggande 

behandling och att kvalitén i verksamheten ska utvecklas och säkras (1).  Öhrn et al. (2005) 

visade att tandhygienister som gått en två-årig utbildning var mer positiva till forskning och 

att implementera det i sitt dagliga arbete jämfört med tandhygienister som gått en ett-årig 

utbildning. En mer omfattande utbildning ger förutsättningar för bättre kapacitet att vara 

kritiskt tänkande och att omsätta forskningsresultat i praktiken (34). 

Tandhygienistens roll i tandvårdsteamet 

 I Sverige finns idag drygt 4700 tandhygienister (35). De utgör en viktig resurs och bidrar med 

sin kompetens till att målet för en god tandhälsa kan uppfyllas (36). Studier som gjorts visar 

att okunskap råder inom tandvården vilka arbetsuppgifter som ingår i tandhygienisters 

formella kompetens. 

 Klefbom et al. (2005) visade bland annat att tandläkare 47 år och äldre samt de med en 

tandläkarexamen från 1978 eller tidigare, hade högre kunskap om tandhygienisters behörighet 

att självständigt risk- och prognosbedöma karies/parodontit, än de tandläkare som var yngre 

än 47 år och hade en examen från 1979 eller senare (37). 

 Leisnert et al. (2011) visade att tandhygienister och tandläkare i sina utbildningar fick ökad 

kännedom om varandras blivande yrkesroller och att det var värdefullt att arbeta i team med 

samma patient (38). 

 Fram till 2023 beräknas tandläkarkåren minska med 26 % samtidigt som tandhygienister 

beräknas öka med 47 %. Förbättrad tandhälsa hos en allt mer åldrad population kräver en 
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tandvård som är mer komplex, men samtidigt profylaktiskt inriktad för att bevara kvarvarande 

tänder (35). Socialstyrelsen har sammanställt riktlinjer för vuxentandvården (2011) som syftar 

till att tandvårdsbehandlingen som utförs är evidensbaserad (39). 

Tandhygienister är en yrkesgrupp inom tandvården som har arbetsuppgifter som betonar 

förebyggande tandvård och att bevara det friska (2-8). Det är därför intressant att undersöka 

yrkesverksamma tandhygienisters arbetsuppgifter. 

SYFTE 

 Syftet med studien var att undersöka vilka arbetsuppgifter yrkesverksamma, legitimerade 

tandhygienister utför, inom ramen för formell kompetens. 

MATERIAL OCH METOD 

Studien är en empirisk tvärsnittsstudie och datainsamling har genomförts med användning av 

en enkät. 

Urval 

 Deltagarna i studien utgjordes av yrkesverksamma tandhygienister. Sveriges 

tandhygienistförening valde slumpmässigt ut 200 medlemmar från medlemsregistret. 

 Namnen på deltagarna i studien sändes till författaren per post i form av namnetiketter och en 

namn- och adresslista. Enkäten sändes per post till deltagarna tillsammans med ett missivbrev 

(bilaga 2) och ett frankerat svarskuvert.  Missivbrevet innehöll information om enkäten och 

frivillighet att delta i studien.  

Enkäterna kodades för att kunna kontrollera svarsfrekvensen. Inskickad enkät betraktades som 

ett godkännande att delta i studien. 

 Av de 200 tandhygienister som enkäten skickades ut till besvarade 132 enkäten inom tre 

veckor. Därefter skickades påminnelsebrev (bilaga 3) till de tandhygienister som inte besvarat 

enkäten. Ytterligare 24 svar kom (n= 156). En ny påminnelse (bilaga 4) sändes ut till dem 

som inte svarat tillsammans med en kopia på enkäten samt frankerat svarskuvert. Ytterligare 

19 svar kom (n=175).  Påminnelserna skickades ut inom en månads tid. Totalt svarade 175 

tandhygienister. Två enkäter exkluderades ur studien, en tandhygienist skickade tillbaka 
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enkäten och uppgav att hon inte arbetat som tandhygienist sedan 1997, en tandhygienist 

skickade tillbaka endast följebrevet. 

Enkät 

Enkäten bestod av sex öppna och sju slutna frågor (bilaga 1). De första frågorna var 

bakgrundsfrågor som ålder, kön, examensår och utbildningslängd, arbetsgivare, 

arbetsomfattning samt hur många år man varit yrkesverksam.  Fråga åtta och nio hämtades 

från en enkätstudie av Klefbom et al. (2005) med fem alternativ, från ”dagligen” till ”aldrig” 

(37). Denna utformning av svarsalternativ är i enlighet med en Likertskala, vilken 

kännetecknas av mätningar av attityder och beteenden där svarsalternativen sträcker sig från 

den ena ytterligheten till den andra (40). Två frågor tog upp hur arbetskollegiet såg ut. Dessa 

frågor är hämtade från en enkätstudie av Wenander (1999) (17). På en öppen fråga fick 

respondenterna ange om det fanns ytterligare arbetsuppgifter som de utför. 

Databearbetning 

 Vid statistisk bearbetning av materialet användes statistikprogrammet SPSS 21 (Statistical 

Package of Social Science).  För att underlätta redovisningen av de olika svaren gjordes en 

kategorisering av liknande svar. Resultatet omfattar åtta rubriker, ”assistera tandläkare”,” 

arbete i steril och/eller reception”, ”utbildning” som innefattar både utbildning för 

vårdpersonal och tandhygieniststudenter, vidare rubriker är ”avtryck/protetik/provisorisk 

fyllning”,” BVC-information”, ”Specialisttandvård”, ”klinikövergripande uppgifter” samt 

”övrigt”. Exempel på klinikövergripande uppgifter är verksamhetschef, budget och 

ekonomifrågor, arbetsledande uppgifter och schemaläggning. Under ”övrigt” har som 

exempel förts in salivmätning, leda pausgympa och remisshantering.  Ett internt bortfall fanns 

på samtliga frågor. Antalet respondenter som har svarat redovisas vid respektive fråga. 

 

Etiska aspekter 

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principerna, information, samtycke, konfidentialitet 

samt nyttjande vid genomförande av enkätundersökningen (41). Kraven på information och 

samtycke har tagits hänsyn till i missivbrevet. Där gavs information om undersökningen och 

dess syfte. Av missivbrevet framgick också att det var frivilligt att delta och att deltagaren 

hade rätt att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att deltagande personers 
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identitet ska skyddas och känsliga uppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att de hålls utom 

räckhåll för obehöriga. Det inkomna enkätmaterialet samt kodlistan har förvarats inlåsta och 

kommer efter examensarbetets godkännande att förstöras. 

 Nyttjandekravet tillgodoses genom att det insamlade materialet endast används för denna 

studie. Respondenterna har fått objektiv information, men viss påtryckning kan ha upplevts. 

De kan ha känt ett tvång att svara på enkäten, dels för att vara kollegial men också för att ha 

blivit påmind då man inte svarat.  

RESULTAT 

Av de 200 tillfrågade tandhygienisterna svarade totalt 173 (86 %) på enkäten, av dessa var 

167 kvinnor och fem män. En deltagare hade inte uppgivit kön. Åldern på respondenterna 

varierade mellan 23 år och 66 år, medelåldern var 45 år. Sex respondenter hade inte svarat på 

denna fråga. 

 På frågan om utbildningslängden till tandhygienist svarade 42 respondenter ett år, 96 två år 

samt 35 tre år. Yrkeserfarenheten varierade från några månader till 39 år. Beträffande 

anställningsform uppgav 165 respondenter fast anställning, tre var vikarier.  Fem respondenter 

svarade ”annat” och här angav tre provanställning, en hade slutat arbeta som tandhygienist 

och en studerade till systemvetare. Frågan om arbetstiden var öppen och denna varierade 

mellan 20 och 40 timmar, 92 respondenter arbetade 40 timmar per vecka, 17 respondenter 

arbetade 30 timmar och 16 respondenter arbetade 32 timmar. Fyra respondenter besvarade 

inte denna fråga.  

När det gällde arbetsgivare arbetade 102 respondenter inom Folktandvården och 61 inom 

”Privat tandvård”. Tio respondenter uppgav ”annat” och angav arbete vid Sjukhustandvård, 

Specialisttandvård, Praktikertjänst, produktchef på företag som säljer tandvårdsmaterial. En 

respondent arbetade som forskare i Norge. 

På frågan om vilka arbetsuppgifter tandhygienister självständigt utförde och hur ofta svarade 

många att de dagligen undersökte revisionspatienter och diagnosticerade karies och parodontit 

dagligen (tabell 1). 
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Tabell 1. Arbetsuppgifter som tandhygienister utför självständigt. 

Arbetsuppgifter                                                  Dagligen   Varje vecka    Varje månad       Sällan          Aldrig              n 

Us vuxna initialpatienter  40 38 26 35 18 157 

Us vuxna revisionspatienter 106 30  9 11  9 165 

Us barnpatienter  60 39 20 21 23 163 

Besluta och genomföra röntgen 116 33  5  8  4 166 

Diagnosticera karies på röntgen 116 28 12  4  4 164 

Diagnosticera karies kliniskt 125 30  4  4  4 167 

Diagnosticera parodontit på röntgen 121 27  9  6  3 166 

Diagnosticera parodontit kliniskt 135 23  3  4  3 168 

Risk/prognosbedöma karies 112 37  6  8  3 166 

Profylaxbehandla karies 100 52  7  5  3 167 

Risk/prognosbedöma parodontit 113 45  4  2  3 167 

Profylaxbehandla parodontit 125 34  2  2  3 166 

Lägga ytanestesi  58 69 24 11  3 165 

Lägga infiltrationsanestesi  41 62 42 18  4 167 

Lägga mandibularanestesi  26 46 30 50 13 165 

Självständigt fissurförsegla  12 16 37 52 48 165 

Bleka tänder   3  4 32 75 52 166 

Sätta fast tandsmycken   2  1  9 99 56  167 

Ta avtryck för profylaxskenor   5  7 27 90 38 167 

Ta avtryck för blekningsskenor   2  3 36 81 44 166 

Fylla kavitet barn efter tdl:s preparation   5 13 10 30             109 167 

Fylla kavitet vuxna efter tdl:s preparation   8 20 12 37 90 167 

Besluta/genomföra fylln på kilformig defekt   3  8 16 67 71 165 

Planera/genomföra munhälso- 

Bedömningar i uppsökande tandvård 10   7 12 22              113  164 

Genomföra samtal i tobaksavvänjning   7 12 24 48  73 164 

Planera/genomföra munhälso- 

Information i skola/barnomsorg    0   3 14 28             118 163 

Administrativa uppgifter (ej journalföring)  40 44 24 32  26 166 
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På frågan om det fanns ytterligare arbetsuppgifter, utöver de som redan efterfrågats, som 

tandhygienisterna utför svarade 85 respondenter. Några gav flera svar. Vanligast var att arbeta 

i steril och eller reception (tabell 2). 

Tabell 2. Ytterligare arbetsuppgifter som tandhygienister utför (n=85). 

Arbetsuppgifter   Antal respondenter      

 

Assistera tandläkare     9      

Steril/reception   18   

Utbildning   12  

Tobaksavvänjning    3  

Avtryck protetik/ provisorisk fyllning   12 

BVC information      6 

Klinikövergripande uppgifter    18 

Specialisttandvård      8 

Övrigt    12 

 

 

På frågan om vilka patientkategorier som respondenterna arbetade med var de vanligaste 

vuxna och äldre än 65 år (tabell 3). 

Tabell 3. Fördelning av de patientkategorier som tandhygienister arbetar med.  

Patientkategori                     Ja  Nej  (n) 

 

Barn 130  30  160 

Ungdomar 150  11  161 

Vuxna 161    4  165 

Äldre 65+ 162    3  165 
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 Antalet tandläkare som arbetade på respondenternas arbetsplats varierade mellan en till 16 

tandläkare. Vanligast är att arbeta med fem-sex tandläkare (tabell 4). 

Tabell 4. Antal tandläkare som arbetar på respondenternas arbetsplatser (n=163) 

Tandläkare   n 

 

 

En tandläkare   19   

Två tandläkare  29   

Tre-fyra tandläkare  36   

Fem-sex tandläkare  39   

Sju-åtta tandläkare  16   

Nio-tio tandläkare  16       

Fler än tio tandläkare        8  

                     

Antalet tandhygienistkollegor som respondenterna hade på sina arbetsplatser varierade mellan 

två och 19 kollegor (tabell 5). 

Tabell 5. Antalet kollegor som finns på respondenternas arbetsplatser (n=163). 

Kollegor  n 

Ingen tandhygienistkollega  29 

En tandhygienistkollega  35 

Två tandhygienistkollegor  32 

Tre-fyra tandhygienistkollegor  37 

Fem-sex tandhygienistkollegor  17 

Sju-åtta tandhygienistkollegor    5 

Nio-tio tandhygienistkollegor    6 

Fler än tio tandhygienistkollegor      2  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes med en kvantitativ ansats då syftet var att kartlägga tandhygienisters 

arbetsuppgifter inom ramen för formell kompetens. Ett frågeformulär bedömdes som det bästa 

undersökningsmaterialet för kartläggningen. Ett annat alternativ hade varit att genomföra 

intervjuer. Detta skulle kunna leda till en djupare kunskap om vilka arbetsuppgifter en 

tandhygienist utför och varför. Metoden att intervjua tandhygienister om deras arbetsuppgifter 

framstod som svårt att hantera praktiskt. En enkät kan fyllas i när det passar respondenten och 

tid finns för funderingar kring frågorna. Nackdelen med att sända ut enkäter kan vara att 

teoretiskt kan ”vem som helst” fylla i denna. Sannolikheten för detta bedöms dock som 

oerhört liten och enkätsvaren framstår som samstämmiga och troliga.  

Då syftet var att undersöka yrkesverksamma tandhygienisters arbetsuppgifter hämtades 

underlaget för studien i medlemsorganisationen Sveriges tandhygienistförening (STHF). Detta 

urval gav studien såväl geografisk som arbetsplatsrelaterad spridning. Etiskt sett kan det dock 

ifrågasättas att urvalsgruppen inte gett sitt samtycke till utlämnande av adresser. Svagheten 

kan vara att de tandhygienister som uppfyller syftet som yrkesverksamma men inte är 

medlemmar i STHF uteslöts ur studien. Detta har sannolikt endast påverkat urvalsgruppen och 

inte svarsresultatet. 

Svarsfrekvensen på enkäten var hög, 86 %. Detta kan bero på utskick av två påminnelser, 

vilket enligt Ejlertsson (2014) är det optimala förfaringssättet för att få hög svarsfrekvens 

(40). Efter externa bortfall (n=25) och exkluderingar (n=2) ingick 173 enkäter i studien. De 

externa bortfallen kan bero på att personer valt att inte delta i studien eftersom deltagandet var 

frivilligt eller att adressuppgifterna från STHF var felaktiga. En annan anledning kan vara att 

enkäter sänts ut till tandhygienister som var arbetslösa. I missivbrevet angavs att studien 

vänder sig till yrkesverksamma, legitimerade tandhygienister.  

En respondent uppgav att hon hade slutat arbeta som tandhygienist och en respondent 

arbetade som forskare i Norge. De har inkluderats i studien men då de inte uppfyllde 

kriterierna som yrkesverksamma tandhygienister skulle de ha exkluderats. Troligen har detta 

inte påverkat svarsresultatet då varje fråga besvarats av majoriteten av respondenterna. 
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Vid sammanställning av resultatet noterades att några respondenter utelämnat svar på flertalet 

frågor, även de frågor där alternativet ”aldrig” fanns med. En anledning kan vara att frågorna 

kändes irrelevanta om man inte arbetar kliniskt eftersom det fanns några som inte gjorde 

detta.  De frågor som besvarades av samtliga respondenter var endast utbildningslängden, hur 

länge man hade arbetat samt vilken anställningsform man hade.  

På delfrågan hur ofta tandhygienister undersöker initialpatienter blev det interna bortfallet 

större än på andra frågor, 16 respondenter hade utelämnat svar. Anledningen kan vara att 

definitionen ”initialpatienter” är otydlig. Initialpatient kan tolkas olika om det är en 

initialpatient på kliniken eller initialpatient för den enskilda tandhygienisten. 

 En av delfrågorna var om och hur ofta respondenten utförde tandblekning. Denna fråga kan 

också ha uppfattats otydligt. Några respondenter kommenterade att tandhygienister inte får 

bleka tänder. Reglerna är ändrade sedan 2011, enligt EU-lagstiftning ska en tandläkare utföra 

undersökningen som ska föregå tandblekning. Tandläkaren ska också utföra eller ha 

överinseende med det första tandblekningstillfället. Legitimerade tandhygienister kan dock 

vara delaktiga i behandlingen (42).   

Den öppna fråga, som handlade om respondenterna hade ytterligare arbetsuppgifter som de 

utförde var svåra att sammanställa i gemensamma rubriker. Möjligen hade denna fråga kunnat 

var ”mindre öppen” och mer styrd i kategorier för att underlätta sammanställningen. En 

svaghet är att tre respondenter angett tobaksavvänjning och denna fråga fanns också på fråga 

åtta. Svaren kan därmed ha blivit dubbla. Frågan om man hade administrativa arbetsuppgifter 

utöver journalföring, kan ha uppfattats som ovidkommande för respondenterna då 

journalföring sannolikt för de flesta är den administrativa uppgift man har. Möjligen hade 

frågan kunnat vara öppen och man hade fått tydliga svar på vilka dessa övriga administrativa 

uppgifter i så fall var. 

En svaghet i studien är att ingen pilotundersökning gjordes innan enkäten sändes ut. Denna 

syftar till att tydliggöra frågorna i enkäten och minska risken för att de tolkas olika av 

respondenterna (40). Författaren hade fått synpunkter och justerat och lagt till frågor i enkäten 

innan den sändes ut till respondenterna. Det interna bortfallet hade på så sätt möjligen 

minskats.  

De två sista frågorna i enkäten har hämtats från en studie av Wenander (17). Här får 

respondenterna ange hur många tandläkare som finns på deras arbetsplats och om, och i så fall 
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hur många, tandhygienistkollegor som finns på arbetsplatsen. Dessa hade kunnat användas för 

att undersöka om det fanns några skillnader, till exempel avseende arbetsuppgifter relaterat till 

fördelningen tandläkare/tandhygienister och klinikens storlek. I denna studie valdes dock att 

endast redovisa resultatet av antal tandhygienister, tandläkare. En svaghet är att dessa frågor 

är ställda utanför syftet. Frågorna speglar dock tandhygienistens stora skillnader i arbetsmiljö 

och kollegium och kan liksom frågor om till exempel ålder och utbildningslängd ses som en 

beskrivning av urvalsgruppen. Stenman et al. (2010) redovisade i en studie arbetsledningen 

och kollegiet som en viktig faktor för tandhygienister att känna sig säkra i sin yrkesroll (43). 

Resultatdiskussion 

De vanligaste arbetsuppgifterna som respondenterna dagligen utförde var diagnostik av karies 

och parodontit, risk/prognosbedömning av karies och parodontit, profylaxbehandling av 

karies och parodontit, besluta och genomföra röntgen samt undersökning av 

revisionspatienter. Detta är arbetsuppgifter som väl överensstämmer med tandhygienisters 

formella kompetens (2-8). Arbetsuppgifterna diagnostik och behandling av karies och 

parodontit varierade i frekvens hos respondenterna. Något fler arbetar med att diagnosticera 

parodontit dagligen. Detta kan bero på att några arbetar på specialistavdelning och endast 

möter patienter med den ena sjukdomsproblematiken. Diagnosticera parodontit kliniskt gjorde 

78 % av respondenterna dagligen och 72 % diagnosticerade karies kliniskt dagligen. Karies 

och parodontit är ”folksjukdomar” som under de senaste 40 åren minskat i Sverige (19, 20, 

22). Edman (2016) visar dock i en longitudinell studie (1983-2013) resultat i en ökning av 

individer med måttlig parodontit och, vid granskning av röntgenbilder, en ökad frekvens av 

synlig tandsten. Manifest karies har under denna tid också minskat men sedan 2008 har 

förbättringen planat ut och bland äldre individer (=>85 år) har antalet karierade ytor 

fördubblats under samma tid (44). I en reviewartikel av Jin et al. (2016) påvisas hur både 

karies (+34 %) och parodontit (+57 %) ökat i världen. Det finns ett samband mellan orala och 

systemiska sjukdomar och Jin et al. redogör för gemensamma riskfaktorer såsom 

sockerkonsumtion, alkohol, tobak, kost, stress och depression. Författarna påtalar vikten av en 

långsiktig, hållbar strategi där fokus för att uppnå oral hälsa måste vara hälsopromotion och 

sjukdomsprevention (45). Öhrn (2004) beskriver i en artikel tandhygienistens roll när det 

gäller att förebygga oral hälsa och pekar också på vikten av att allmänhälsa bör inkluderas. De 

flesta tandsjukdomar går att förebygga. Idag är vi uppmärksamma på att munnen inte kan vara 

en isolerad del utan hör har samband med kroppen i övrigt. Öhrn påtalar vikten av att 

professionen behöver bli bättre på att uppmuntra patienter till att leva mer hälsosamt. 
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Sambandet oral och allmän hälsa och livsstil nödvändiggör en ny syn på arbetsrollen och visar 

också att tandhygienister har en viktig tvärvetenskaplig roll i framtiden (46).   

 Resultatet visade att 61 % av respondenterna dagligen undersöker revisionspatienter och att 

en hög andel diagnosticerar karies och parodontit. Detta är en uppgift som även tandläkare 

gör. Macey et al. (47) genomförde en undersökning i Storbritannien där tandläkare undersökte 

förekomsten av karies och parodontit på 1899 individer. Tandhygienister och therapists 

undersökte samma individer och syftet med studien var att undersöka 

överensstämmelsen/skillnaden i diagnostik. Resultaten från tandhygienisterna/therapists 

delades in i true positive (TP), true negative (TN), false positive (FP) samt false negative 

(FN). Tandhygienister/dental therapists diagnosticerade 548 av 668 patienter som tandläkarna 

funnit hade karies (TP).  Avseende parodontit diagnosticerade tandhygienisterna/dental 

therapists 953 av 1074 fall (TP) som tandhygienisterna hade diagnosticerat. Författarna pekar 

på svagheten med kliniker som referensstandard och menar att även mellan tandläkare kan 

diagnostiken skilja sig åt. Slutsatsen av studien var att det är möjligt att tandhygienister/dental 

therapists undersöker patienter avseende karies och parodontit. Detta frigör resurser från 

tandläkarna som kan ägna sig åt specifika tandläkaruppgifter (47). I Sverige ingår diagnostik 

av karies och parodontit i tandhygienisters grundutbildning och är därför en traditionell 

arbetsuppgift för svenska tandhygienister (2-8). 

 Innebörden av att profylaxbehandla utgör ett ”paket” av olika åtgärder. Vare sig det handlar 

om karies eller parodontit läggs tyngdpunkten på att informera om tillståndet, instruera och 

behandla för att förhindra eller läka ut sjukdomsförloppet. Dessa uppgifter stämmer väl 

överens med de nationella riktlinjer för vuxentandvård som utfärdats av Socialstyrelsen (39). 

Förbättra munhygienen och ge regelbunden stödbehandling är åtgärder som klart 

rekommenderas i de nationella riktlinjerna (39). I denna studie profylaxbehandlade dagligen 

58 % av tandhygienisterna karies och 72 % parodontit. Furusawa et al. (2011) genomförde en 

studie på vuxna under fem års tid. Årligen genomfördes en revisionsundersökning av 

tandläkare. Tandhygienister mätte därefter plackindex och gav tandborstinstruktion. 

Resultatet visade på minskningar i plackindex varje år med större minskning år fyra och fem 

för de individer som deltagit alla åren. Första året hade drygt 15 % av dessa ett plackindex på 

mer än 60 %, år fem utgjorde denna grupp drygt 2 % (P<0,01). Författarna drar slutsatsen att 

utföra tandborstinstruktion vid revisionsundersökningar förbättrar den orala hälsan (48). 
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När det gäller tobaksavvänjning och hur ofta samtal kring detta gjordes svarade 44 % av 

respondenterna att de aldrig utförde samtal, 4 % gjorde det dagligen. Vad som ingår i 

begreppet ”samtal i tobaksavvänjning” framgick inte i enkäten och detta förblev en subjektiv 

bedömning för respondenterna. I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (2011) finns 

tobaksrådgivning med och graderas varierande beträffande behandlingseffekt. Graderingarna 

är standardiserad rådgivning, rådgivande samtal och beteendemedicinsk prevention (39). 

Tobaksprevention är relativt nytt i tandvården, många respondenter i denna studie har 

mångårig yrkeserfarenhet men kanske inte tilläggsutbildning i tobaksprevention. Fler kan 

arbeta med kort rådgivning när det gäller tobak än vad som framkommit i denna 

undersökning. I en studie av Andersson et al. (2011) intervjuades tandhygienister som aktivt 

arbetade med tobaksavvänjning. En ansvarskänsla fanns att informera om tobakens 

skadeverkningar men samtalen integrerades i ”vanlig” undersökning då det inom tandvården 

saknades specifika debiteringsåtgärder (49). I dag finns möjlighet att debitera samtal i 

rökavvänjning. Dock kvarstår de ekonomiska diskrepanserna mellan tandvård och sjukvård 

(50, 51). Tandvården kan ha en fördel jämfört med hälso- sjukvården, då patienter oftast 

kommer regelbundet och till samma tandvårdsklinik. Inte sällan knyts en personligare kontakt 

inom tandvården och sett över tid har man kanske större möjlighet att påverka patienter till att 

upphöra med tobaksbruk.  I en studie av Johannsen et al. (2012) vars syfte var att undersöka 

tandhygienisters arbete med tobaksavvänjning och deras uppfattning om det var viktigt, 

framgick att tobaksanamnes togs upp av 94 % av respondenterna. Betydligt färre arbetade 

aktivt med tobaksavvänjning, orsakerna angavs vara otillräcklig kompetens, tidsbrist och brist 

på erfarenhet (52).  

 Resultatet av enkäten visar att 26 % av respondenterna fyller kaviteter på barn och vuxna 

varje vecka. Klefbom et al. (2005) gjorde en studie där tandläkares kunskap om 

tandhygienisters behörighet undersöktes (37). På frågan om tandhygienister fick fylla 

kaviteter svarade 68 % av tandläkarna ”ja”. Det ingår inte i tandhygienisters formella 

kompetens att laga kariesangrepp och det framkommer varken i Klefboms eller i denna studie 

om det är teamarbete där tandläkaren gör övriga moment. Mindre omfattande fyllningar som 

inte belastas och som har preparerats av tandläkare kan dock göras och putsas av 

tandhygienister.  

Syftet med denna studie var att undersöka arbetsuppgifter som låg inom ramen för formell 

kompetens. Några frågor, som blekning av tänder och att sätta fast tandsmycken, ingår inte i 

tandhygienisters grundutbildning (2-8). Varje vecka var det sju tandhygienister som blekte 
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tänder och tre som satte fast tandsmycken. Det är dock möjligt att genom efterutbildning få 

formell kompetens för detta. Tandblekning och tandsmycken är efterfrågade tjänster inom 

tandvården och vid tandblekning förutsätts tandhygienister arbeta tillsammans med tandläkare 

(42). 

En del respondenter (49 %) hade andra arbetsuppgifter än de traditionella kliniska 

tandhygienistuppgifterna. Som exempel assistans, receptionsarbete, klinikchef, olika former 

av utbildning och information. I en studie av Virtanen et al. (2011) framkom att 

tandhygienisterna som ingick i deras studie var villiga att utföra andra arbetsuppgifter än de 

traditionella. Brist på utbildning utgjorde hinder för detta (53). Socialstyrelsen (2007) utredde 

på regeringens uppdrag, förutsättningarna för legitimerade tandhygienister att genomgå 

utbildning och få utvidgad kompetens och därmed kunna utföra ingrepp i tandens hårdvävnad 

till följd av karies. I utredningen framförde Socialstyrelsen att tandhygienistutbildningen i 

första hand borde bli treårig och att innehållet i utbildningen på de olika lärosätena varierar, 

både avseende klinisk verksamhet och omfattningen av olika ämnen (16). Denna studie, som 

baseras på endast en liten del av tandhygienistkåren, visar att respondenterna har varierande 

arbetsuppgifter som sträcker sig bortom de kliniska. Detta och regeringens uppdrag att ta fram 

lagförslag om en treårig tandhygienistutbildning visar att tandhygienister har en kompetens 

som är viktig i framtidens tandvård. 

FRAMTIDA FORSKNING 

Det finns få svenska studier om tandhygienister och deras arbete. Yrket är ganska ungt och 

växte fram när kunskapen ökade om karies och parodontitens uppkomst. Tandhygienisters 

utbildning och arbetsuppgifter har förändrats under de år som yrket funnits i svensk tandvård. 

Generell ohälsa som till exempel hjärtkärlsjukdomar, diabetes, alkohol- och tobaksmissbruk 

har samband med oral ohälsa. Det hade varit intressant att undersöka i vilken utsträckning 

tandhygienister integrerar denna syn i sina arbetsuppgifter. Internationellt är tandhygienisters 

utbildning och arbetsuppgifter i flera länder mer omfattande än i Sverige. Utbildningen är i 

flera länder 4-årig, man kan bygga på utbildningen och studera till dental therapist (54). Det 

hade varit intressant med vidare forskning om svenska tandhygienisters utbildning och 

arbetsuppgifter i en tid när vi har möjlighet att fritt söka arbete i andra Eu-länder. 
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SLUTSATS 

Yrkesverksamma tandhygienister i Sverige utför alla arbetsuppgifter inom ramen för formell 

kompetens, dock i varierande utsträckning. Dagliga arbetsuppgifter som tandhygienister 

vanligen utför är att diagnosticera, risk/prognosbedöma och profylaxbehandla karies och 

parodontit på vuxna och barn. 
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BILAGA 1 

1. Vilket år är Du född? ……………………  

 

 Kvinna □ 
 

 Man □ 
 

 

2. Vilket år avslutade Du Din tandhygienistexamen? …………………….. 

 

 

3. Hur lång var Din utbildning till tandhygienist? 

 

 Ett år □ (tandhygienistexamen) 

 

 Två år □ (tandhygienistexamen) 

 

 Tre år  □ (tandhygienistexamen och kandidatexamen) 

 

 

4. Hur många yrkesverksamma år har Du arbetat som tandhygienist? …………………… 

 

 

5. Vilken är Din anställningsform? 

 

 Fast anställd □ 
 

            Vikarie □ 
 

              Egen företagare □ 
              

 Annat □   Vad?....................................................................................... 

 

            Arbetssökande □   Om detta alternativ markeras, avslutas enkäten och skickas  

            tillbaka i det frankerade svarskuvertet   

 

 

6. Hur många timmar arbetar Du per vecka? …………………………………. 

. 

 

7. Vilken är Din arbetsgivare? 

 

 Folktandvård □ 
 

 Privat tandvård □ 
 

 Annat, vad? □ ............................................................................................... 
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8. Vilka arbetsuppgifter utför Du självständigt och hur ofta? 

 

 Dagligen     Varje      Varje  Sällan    Aldrig                         

  vecka  månad                      

  Undersöka vuxna initialpatienter □ □ □ □        □                                                         

  Undersöka vuxna revisionspatienter □ □ □ □ □ 

  Undersöka barnpatienter                               □              □              □              □           □ 

                 Besluta om genomförande av röntgen □  □ □ □ □  

                 Diagnosticera karies på röntgen   □ □ □ □ □                                            

  Diagnosticera karies kliniskt □ □ □ □ □   

  Diagnosticera parodontit på röntgen □ □ □ □            □ 

  Diagnosticera parodontit kliniskt □ □ □ □     □ 

  Risk/prognosbedöma karies □ □  □   □            □ 

  Profylaxbehandla karies □ □  □  □       □ 

  Risk/prognosbedöma parodontit □ □ □  □            □ 

  Profylaxbehandla parodontit □ □ □ □     □   

  Lägga ytanestesi □ □ □ □            □ 

          Lägga infiltrationsanestesi □ □ □ □                □  

  Lägga mandibularanestesi □ □  □   □     □ 

  Självständigt fissurförsegla □ □  □   □      □ 

  Bleka tänder □ □ □ □     □ 

  Sätta fast tandsmycken □ □  □   □      □ 

  Ta avtryck för profylaxskenor □ □  □   □     □   

  Ta avtryck för blekningsskenor □ □ □ □           □ 

  Efter tandläkares preparation, fylla         

  kavitet på barn   □ □ □ □           □ 
  

  Efter tandläkares preparation, fylla 

  kavitet på vuxna □ □ □ □           □ 
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9. Vilka arbetsuppgifter utför Du självständigt och hur ofta? 

 Dagligen     Varje      Varje  Sällan    Aldrig                         

  vecka  månad                      

  Besluta och genomföra fyllningar 

  av kilformig defekt □ □ □ □ □ 
 

  Planera/genomföra munhälso- 

  bedömningar i uppsökande tandvård □ □ □   □ □ 
 

  Genomföra samtal i tobaksavvänjning □ □ □   □            □ 

   Planera/genomföra munhälso- 

  information i skola/barnomsorg □ □ □   □     □ 
 

  Administrativa uppgifter  □ □ □   □            □ 
 (ej journalföring) 

 

 

10. Finns det ytterligare arbetsuppgifter som Du utför regelbundet? 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

11. Arbetar Du med nedanstående patientkategorier? 

 

Ja Nej 

            Barn □ □ 
 

            Ungdomar □ □ 
 

             Vuxna □ □ 

             Äldre +65 □ □ 

 

12. Hur många tandläkare arbetar på Din arbetsplats? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

13. Har Du några tandhygienistkollegor på Din arbetsplats och i så fall hur många? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

          

                                                              Tack för Din medverkan
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BILAGA 2  

 

                                               Bästa kollega! 

 

Mitt namn är Ann Johansson, jag är tandhygienist och studerar för närvarande på Högskolan i 

Kristianstad. Som ett led i min fortsatta utbildning har jag denna termin tänkt skriva en 

kandidatuppsats i Oral hälsa som ska fokusera på tandhygienistyrket. Arbetet som 

tandhygienist är viktigt och stimulerande. Tyngdpunkten på dagens tandvård läggs på 

förebyggande insatser som ska syfta till att bevara det friska. Det är därför intressant att veta 

vilka arbetsuppgifter som tandhygienister utför. 

Syftet med studien är att undersöka vilka huvudsakliga arbetsuppgifter yrkesverksamma, 

legitimerade tandhygienister utför. 

Uppsatsen ska baseras på en enkät som jag på detta sätt skickar ut till Dig och andra kollegor. 

Du är en av 200 slumpmässigt utvalda tandhygienister från Sveriges tandhygienistförenings 

medlemsregister. 

Ditt deltagande är frivilligt, men då min undersökning baseras på dina enkätsvar, är Din 

medverkan viktig. Dina svarsuppgifter kommer att behandlas utom räckhåll för obehöriga  

samt förvaras inlåsta under studiens gång. Bearbetning och redovisning av enkätsvaren 

kommer att genomföras på ett sådant sätt att uppgifterna inte kan kopplas till någon enskild 

individ. Svarskuvertet som skickas med och enkäten är kodade. Kodningen är till för att 

kunna kontrollera svarsfrekvensen av enkäterna och därmed slippa skicka ut onödiga 

påminnelser.  

När Du fyllt i samtliga frågor i enkäten, sänds denna tillbaka i det bifogade frankerade 

svarskuvertet. Jag är tacksam för ett svar inom tio dagar. 

 

Har Du några frågor är Du välkommen att ringa eller maila mig på nedanstående adress. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Ann Johansson                          Carina  Mårtenssson                                      

leg. tandhygienist   handledare/universitetslektor

      

      

Telefon 070-8609533 

E-post: ann.johansson0361@stud.hkr.se  carina.martensson@hkr.se 
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BILAGA 3 

 

 Påminnelse  

 

För en tid sedan fick Du en enkätundersökning i brevlådan som handlade om 

tandhygienisters arbetsuppgifter. Jag saknar ett svar från Dig men hoppas Du har möjlighet 

att fylla i enkäten snarast. 

Om Du redan besvarat enkäten och returnerat den ber jag Dig bortse från denna påminnelse 

och vill tacka för Din medverkan.   

 

Vänliga hälsningar 

 

Ann Johansson                                                               Carina Mårtensson 

leg tandhygienist                                                            handledare/universitetsadjunkt 

 

 

070-8609533 

E-post: ann.johansson0316@stud.hkr.se                       carina.martensson@hkr.se 
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BILAGA 4 

 

 

Påminnelse om enkät angående tandhygienisters arbetsuppgifter 

För en tid sedan fick Du ett brev från mig där jag beskrev en studie jag gör som handlar om 

tandhygienisters arbetsuppgifter. Medsänt fanns en enkät att fylla i och skicka tillbaka till 

mig i bifogat, frankerat svarskuvert. Jag har också skickat en påminnelse till Dig men jag 

saknar fortfarande Ditt svar. Medsänt i detta brev skickar jag återigen enkäten och hoppas 

att Du vill ta Dig tid en stund att fylla i den och sedan skicka tillbaka den i det förfrankerade 

medsända svarskuvertet  

Som jag skrivit tidigare bygger enkätens resultat helt och hållet på Dig som svarar och jag är 

därför tacksam för Ditt samarbete. 

Har Du nyligen fyllt i och skickat enkäten, var snäll och bortse från min påminnelse. 

Vänliga hälsningar 

 

Ann Johansson                                                               Carina Mårtensson                                                                                                          

Leg tandhygienist                                                          Handledare/Universitetslektor 

E-post:ann.johansson0316@stud.hkr.se                  carina.martensson@hkr.se 

0708-609533  

 

 

 

 

 

 

 

 


