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Sammanfattning  

Syftet med studien var att beskriva hur patienter upplevde bemötande och kommunikation vid besök 

på studentkliniken, Högskolan Kristianstad. En kvalitativ studie genomfördes med användning av en 

intervjuguide. Åtta patienter intervjuades med hjälp av en digital diktafon och varade i cirka 30 minuter. 

En kvalitativ innehållsanalys tillämpades för analys av insamlad data. Resultatet visade att patienterna 

upplevde ett gott och vänligt bemötande när tandhygieniststudenterna, handledarna och personalen i 

receptionen hälsade på dem. Patienterna upplevde en god kommunikation och ansåg bland annat att 

de var delaktiga i konversationen och fick en begriplig information. Det som upplevdes mindre bra var 

att viss information under behandlingen var tjatig och att en patient inte upplevde sig ha en dialog när 

handledaren pratade med studenten. Slutsatsen av studien visar att samtliga patienter upplever ett 

gott bemötande på studentkliniken och att majoriteten upplever att kommunikationen är positiv.  

 

Ämnesord 

Bemötande, kommunikation, patienter, studentklinik, tandhygieniststudenter  

 

Förord  

Författarna vill tacka samtliga deltagande patienter, handledaren och tredjeårsstudenter på 

tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad, vårterminen 2017 för all hjälp och allt stöd med 

studien.  
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INTRODUKTION 

 

Tandhygienistens kompetens 

Tandhygienister arbetar med förebyggande munhälsoarbete, vilket innebär att förebygga 

sjukdomar och förhindra sjukdomsprogression i munhålan (STHF 2016, EDHF 2016, IFDH 

2016). En god munhälsa innebär frihet från smärta, obehag och sjukdomar i munhålan. Detta 

bidrar till att kunna prata, le, lukta, smaka, röra, tugga, svälja och uttrycka känslor med 

ansiktet (WHO 2012, FDI 2016). För att uppnå en god munhälsa bland äldre arbetar 

tandhygienister med uppsökande tandvård (STHF 2016). En bred kompetens, kunskap och 

färdighet är nödvändig för tandhygienister för att ge patienterna den högsta kvaliteten av 

vården, men även för att kunna individanpassa behandlingen (EDHF 2016).  

 

Tandhygienistprogrammet 

Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad är en sammanhållen treårig utbildning 

som omfattar 180 högskolepoäng, som resulterar i kandidatexamen i oral hälsa. Det är möjligt 

att ansöka om legitimation och ta ut tandhygienistexamen efter 120 högskolepoäng. Målet 

med utbildningen är att få kunskap, färdighet och förhållningssätt för att kunna arbeta inom 

tandhygienistens kompetensområde. Under utbildningen ges möjlighet att tillämpa de 

teoretiska kunskaperna i det kliniska patientarbetet. Det kliniska arbetet sker under varje 

termin på skolans tandvårdsklinik (studentklinik) (Högskolan Kristianstad 2014).  

 

Studentklinik 

Vid studentkliniken på Högskolan Kristianstad sker undersökning och behandling av 

tandhygieniststudenter. Patienter kan själva ringa eller boka en tid via receptionen, men kan 

även bli uppringda av tandhygieniststudenter eller personal i receptionen. Vid undersökning 

och behandling av tandhygieniststudenter krävs cirka tre till fyra besök, där varje besök 

omfattar en timme. Tandhygieniststudenter vid Högskolan Kristianstad arbetar framförallt 

med förebyggande tandvård (Högskolan Kristianstad 2017). Det är viktigt att 

tandhygieniststudenterna kan kommunicera och bemöta patienter på ett professionellt sätt 

(Högskolan Kristianstad 2014). 

 

Bemötande 

Det allra första patientmötet är det viktigaste i tandvården (Stenman et al. 2010). Patientmötet 

handlar om allt som sker i kontakten mellan patienten och behandlaren. Det omfattar bland 
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annat kroppskontakt, ögonkontakt, hälsning och respekt (Arnold 2016). För att få patientens 

förtroende är det vid patientmötet viktigt att tandhygienisten visar intresse och engagemang 

(Stenman et al. 2010) samt har en vänlig attityd (Sbaraini et al. 2012).  

 

Tandhygienisten ska ha ett professionellt förhållningssätt vid patientmötet. Det innebär att 

kunna bete sig på ett lämpligt sätt, respektera patienten och kunna utföra patientcentrerad 

vård. Ett professionellt förhållningssätt kan underlätta en vårdande relation (Cowpe et al. 

2010). En förutsättning för en vårdande relation är att det professionella mötet ska 

kännetecknas av kompetens, engagemang, tillförlitlighet, värdighet och kunna prioritera 

patientens behov före sina egna (Brosky et al. 2003).  

  

Vid mötet med patienten är det också nödvändigt att tandhygienisten har en förmåga att visa 

empati (Abrahamsson et al. 2002). Empati är en grundläggande del av att ta hand om någon 

(Petrucci 2016) och är indelad i två delar, kognitiv och affektiv empati. Den kognitiva 

empatin handlar om förmågan att förstå och uttrycka patientens perspektiv, medan den 

affektiva empatin baseras på känslomässig reaktion och förmåga av att uppleva patientens 

situation (Jordan 2016). Empati inom tandvården innebär bland annat att kunna förutse 

smärta, vara vänlig och lugn samt stödja patienterna (Abrahamsson et al. 2002). Förmågan att 

visa empati kan därför minska psykologisk stress, ångest, depression, stärka relationen mellan 

patienten och behandlaren samt uppnå patienttillfredsställelse (Petrucci 2016). Tillfredsställda 

patienter är benägna att komma på regelbundna besök till motsats av missnöjda patienter 

(Abrahamsson et al. 2006).  

 

Kommunikation 
En effektiv kommunikation anses vara en nödvändig färdighet för att förbättra kvaliteten och 

effektiviteten i vården (Pinto et al. 2012). Inom hälso- och sjukvården eftersträvas 

tvåvägskommunikation för att minimera missförstånd (WHO 2009) och förebygga 

felbehandling (Hamasaki et al. 2016). Mål med kommunikationen är att skapa en vårdande 

relation, underlätta utbytet av information och få patienten att delta i beslutsfattandet (Joosten 

et al. 2008, Ha & Longnecker 2010). En god kommunikation kan till exempel hjälpa patienten 

att reglera sina känslor, och underlätta förståelsen av behandlingsinformation samt att 

behandlaren kan identifiera patientens behov, uppfattningar och förväntningar (Ha & 

Longnecker 2010).  
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En god kommunikation mellan patient och tandhygienist ökar benägenheten att genomgå en 

parodontal behandling. Information och instruktion som tandhygienisten ger till patienten ska 

vara individanpassad och inspirerande för att kunna motivera och uppmuntra patienten till att 

förbättra sin munhygien (Stenman et al. 2010, Karlsson et al. 2008). Tandhygienisten har 

därför som uppgift att skapa en positiv miljö under samtalet, fånga patientens uppmärksamhet 

samt se till att patienten är delaktig i kommunikationen och förstår informationen. 

Beteendeförändring hos patienten kan därför påverkas av en god kommunikation (Stenman et 

al. 2010), vilket kan leda till lyckat behandlingsresultat (Karlsson et al. 2008). 

 

En tandhygienist som har ett positivt bemötande och kommunikation med sina patienter kan 

skapa en god patientrelation. Vid en god relation kan tandhygienisten motivera och stötta 

patienterna till att upprätthålla eller förbättra sin munhälsa. Därigenom uppnås ett gott 

behandlingsresultat och patienterna blir nöjda med behandlingen samt får viljan att 

regelbundet gå till tandvården. Det är därför av intresse att beskriva patienternas uppfattningar 

om bemötande och kommunikation vid besök på Tandhygienistprogrammet, Högskolan 

Kristianstad. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva hur patienter upplevde bemötande och kommunikation vid 

besök på studentkliniken, Högskolan Kristianstad. 

 
MATERIAL OCH METOD 

 

Design 

En kvalitativ studie genomfördes vilket innebär att allt insamlat material har tolkats och 

analyserats. Syftet med en kvalitativ studie är att beskriva deltagarnas upplevelser, 

uppfattningar, synvinklar och erfarenheter. Insamling av data skedde genom intervjuer. 

Intervjuerna var semistrukturerade och en intervjuguide (Bilaga 1) användes, vilket innebär 

att alla deltagare fick samma frågeområden som de hade möjlighet att berätta fritt omkring 

(Kristensson 2014). Intervjuguiden fokuserade på frågor som beskrev patienternas upplevelser 

av bemötande och kommunikation på studentkliniken, Högskolan Kristianstad.  
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Urval och genomförande  

Sektionschefen för Hälsa och Samhälle och programansvarig för Tandhygienistprogrammet 

på Högskolan Kristianstad kontaktades via e-post för godkännande av att genomföra studien.  

Sektionschefen och programansvarig blev informerade om studiens syfte och ett skriftligt 

informationsblad (Bilaga 2) bifogades i e-posten. Efter godkännandet från sektionschefen och 

programansvarig informerade författarna om intervjustudien och dess syfte till samtliga 

tredjeårsstudenter, eftersom de skulle medverka i rekrytering av patienter. Patienter som gick 

till tredjeårsstudenter på Tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad och som 

uppfyllde studiens inklusionskriterier, blev tillfrågade av den behandlande 

tandhygieniststudenten angående deltagande. Den behandlande tandhygieniststudenten gav 

muntlig och skriftlig information samt en samtyckesblankett (Bilaga 3) till de tillfrågade 

patienterna. Förfrågan om medverkan ägde rum under besöket hos den behandlande 

tandhygieniststudenten och antecknades i patientjournalen.  

 

Rekrytering av patienter pågick i tre dagar under en period av tre veckor, vilket resulterade i 

att 13 patienter skrev på samtyckesblanketten. Samtyckesblanketten lämnades i en 

ogenomskinlig låda av patienten efter behandling, placerad i väntrummet på skolans 

tandvårdsklinik. Samtyckesblanketterna togs ur lådan en efter en, utan att författarna såg 

patienternas namn. Efterhand skrevs samtliga patienters namn och kontaktuppgifter på en 

lista, som sedan förvarades inlåst. Patienterna kontaktades enligt listans turordning. Nio 

patienter svarade i telefon och tider för intervjuer bestämdes. Två patienter ingick inte i 

studien på grund av att den ena inte ville vara med då frågan gavs på telefon och den andra 

svarade inte i telefon efter upprepande tillfällen. Två patienter kontaktades inte eftersom en 

mättnad hade uppnåtts. De två patienter som inte kom med i urvalet till studien meddelades 

via telefon och tackades för intresset.  

 

Den första kontaktade patienten valdes till pilotstudien, som genomfördes för att testa om 

frågorna som ställdes var relevanta. Efter genomförandet av pilotstudien gjordes en kritisk 

granskning av båda författarna, för att identifiera styrkor och svagheter (Kristensson 2014). 

Pilotstudien bedömdes vara oanvändbar och ytterligare en pilotstudie genomfördes. Efter 

bearbetning och analys av den andra pilotstudien bedömdes den vara relevant till syftet, och 

inkluderades i resultatredovisningen. Därefter utfördes återstående sju inbokade intervjuerna. 

Totalt inkluderades åtta patienter.  
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Intervjugruppen bestod av tre män och fem kvinnor, som hade varit patienter på 

studentkliniken mer än två år. Åldern varierade mellan 25 – 83 år, medelåldern var 63 år.  

 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att patienterna skulle förstå samt behärska 

svenska språket. Exklusionskriterier var patienter som var behandlade av författarna under 

våren 2017.   

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en digital diktafon och varade i cirka 30 minuter samt 

hölls i ett tyst och ostört rum på Högskolan Kristianstad. Under intervjuerna hade patienterna 

möjlighet att berätta och beskriva om sina upplevelser kring bemötande och kommunikation 

vid kontakt med studentkliniken. Insamling av data skedde genom åtta intervjuer. Då 

intervjuerna hade genomförts kodades de för avidentifiering.  

 

Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer. En av författarna ställde frågorna med 

hjälp av intervjuguiden och båda författarna hade möjlighet att ställa följdfrågor. Varje 

intervju transkriberades samma dag som intervjun genomfördes. Därefter bearbetades och 

analyserades samtligt transkriberat material. 

 

Analys 

För analys och bearbetning av det insamlade materialet har en kvalitativ innehållsanalys 

gjorts. Detta innebär att textinnehållet har analyserats där likheter och skillnader eftersöktes 

(Kristensson 2014). Det insamlade materialet från intervjuerna delades upp jämnt mellan 

författarna för transkribering. Intervjuerna transkriberades ordagrant och kontrollerades sedan 

genom att författarna gick igenom varandras transkriberade material. Det insamlade materialet 

lästes i sin helhet enskilt flera gånger och därefter gemensamt. Det bearbetades tillsammans 

för att identifiera meningsbärande enheter som var relaterade till syftet. De meningsbärande 

enheterna kondenserades, som innebär att enheterna kortades ner utan att betydelsen gick 

förlorad. Detta för att texterna skulle bli mer begripliga (Kristensson 2014). Därefter kodades 

dessa meningsbärande enheter, som är en sammanfattning av innehållet i ett stycke text 

(Kristensson 2014). Koderna genomlästes av båda författarna, för att finna likheter och 

skillnader. De koder som liknade varandra fördes samman till en kategori, som var en 

sammanfattning av koderna. Kategorierna och koderna lästes igenom och underkategorier 
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identifierades. Kategorier, underkategorier och det insamlade materialet granskades kritiskt 

och därefter skapades ett tema med ett övergripande innehåll (Figur 1).  

 

Tema Kategorier, underkategorier och det insamlade materialet granskas för att 
identifiera övergripande innehåll. 

Kategorier Koder som liknar varandra förs samman till 
en kategori som sammanfattar koderna. 

 

Under-
kategorier 

Kategorierna och 
koderna läses 
igenom för att 
identifiera 
underkategorier. 

     

Koder Ett eller flera ord 
som sammanfattar 
meningsbärande 
enheter. 

    
 
 

 

Figur 1: Processen av kvalitativ innehållsanalys (Kristensson 2014). 

Exempel på identifieringen av meningsbärande enhet är ”nej, det är ju allmänt att jag har, jag 

har jobbat med folk hela mitt liv och träffat otrevliga människor och trevliga människor och 

mittemellan men här har jag alltid träffat jättetrevliga människor” (Kod P11) kondenserades 

till ”alltid träffat jättetrevliga människor på studentkliniken” som kodades till ”trevlig” och 

kategorin blev ”bemötande”. 

 

Tolkningen av innehållsanalysen skedde utifrån två nivåer, manifest och latent innehåll. Det 

manifesta innehållet innebär likheter eller skillnader som är tydliga och märkbara i texten, 

medan det latenta innehållet är tolkning av texten (Kristensson 2014). Exempel på ett 

manifest innehåll är ”jag brukar alltid ställa många frågor för att jag vill veta, men varför är 

det så nu, jag har inte gjort något eller kan det innebära att jag måste typ ändra på kosten 

eller vad ska jag äta eller vad ska jag inte äta liksom, så det är sådana frågor som jag ställer. 

Brukar alltid få svar” (Kod P13) och det latenta innehållet blev ”ställer frågor till 

tandhygieniststudenten och får oftast svar” som fick koden ”delaktig” och kategorin blev 

”kommunikation”. 

 

ETISKA ASPEKTER 

Studien tog hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 
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Informationskravet uppfylldes genom att patienter som gick till tredjeårsstudenter på 

tandhygienistprogrammet, Högskolan Kristianstad och som uppfyllde studiens 

inklusionskriterier, blev informerade både muntligt och skriftligt om studien och dess syfte av 

sin behandlande tandhygieniststudent. Patienterna blev även informerade om att medverkan i 

studien var frivillig samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande, utan att detta 

påverkade behandlingen. Samtyckeskravet innebär att de patienter som var intresserade fick 

lämna sitt medgivande för deltagande genom en skriftlig samtyckesblankett innan studien 

påbörjades. Konfidentialitetskravet uppfylldes av att det insamlade materialet förvarades 

oåtkomligt för obehöriga och kodades för avidentifiering. Det insamlade materialet 

redovisades på ett sådant sätt att deltagande patienters svar inte kunde identifieras eller kännas 

igen. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet användes endast för studiens syfte 

och kommer att förstöras när studien är examinerad och godkänd (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Utöver dessa fyra forskningsetiska principer tog studien även hänsyn till att 

tandhygieniststudenterna kunde känna sig tvingade eftersom de fick rekrytera patienter till 

studien, vilket tog tid från behandlingen. Patienterna kunde känna sig tvingade att delta i 

studien då det var den behandlande tandhygieniststudenten som informerade om studien. 

Patienterna kunde även uppleva att det skulle kunna påverka behandlingen om de inte ville 

delta. Medverkan kunde upplevas som offentlig eftersom andra patienter, personal och 

studenter kunde se vilka som lämnade in samtyckesblanketten då lådan placerats i 

väntrummet. Deltagande patienter kan ha upplevt intervjufrågorna och intervjusituationen 

som obehaglig eftersom det berörde deras upplevelser och att två författare var närvarande 

under intervjun. Det kan finnas en risk att patienterna endast berättade om positiva 

upplevelser eftersom författarna var tandhygieniststudenter och att de varit patienter på 

studentkliniken under en längre tid. Intervjun hölls i ett rum på Högskolan Kristianstad vilket 

kan ha spelat roll. Studien tog även hänsyn till att patienterna som blev tillfrågade inte 

exkluderades på grund av bland annat kön, ålder och etnicitet.  

 

RESULTAT  

Resultatet baseras på åtta intervjuer och presenteras utifrån temat ”patienten i fokus”. 

Kategorierna är ”bemötande” och ”kommunikation”. Av dessa två kategorier har fem 

underkategorier framkommit (Figur 2).  
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Tema Patienten i fokus 

Kategorier Bemötande Kommunikation 

Underkategorier Presentation Utstrålning Telefonsamtal Information Konversation 

Koder Ta i hand  
Säga hej 
Säga sitt 
namn 
Ögonkontakt  

Trevlig  
Glad 
Lugn 
Varsam  
 

Röstläge 
Relation 
Professionell 
Påträngande 
 

Begriplig 
Lagom 
Motiverande 
Trygghet 
Förtroende  
Tjatig  
 
 

Kallprat  
Lyssna 
Delaktig 
Tala med 
händerna  
Dialog saknas 
 

Figur 2: Identifiering av tema, kategorier, underkategorier och koder i den kvalitativa 
innehållsanalysen 
 
Bemötande 

Denna kategori beskriver hur tandhygieniststudenterna, handledarna och personalen i 

receptionen bemöter patienterna på studentkliniken Högskolan Kristianstad. 

Underkategorierna är ”presentation” och ”utstrålning”.  

 

Presentation  

Majoriteten av patienterna uppger att tandhygieniststudenterna alltid säger hej, tar i hand och 

presenterar sig själva vid första kontakten. Har patienten och studenten träffats tidigare säger 

de bara hej till varandra. Det uppges också att studenterna har ögonkontakt när de hälsar på 

dem.  

 

”Hälsandet har varit toppen, de säger hej, vad de heter och tittar på mig i ögonen.” (Kod 

P17) 

 

”Är det en ny student brukar vi ta i hand och studenten säger sitt namn, men har vi träffats 

innan säger den inte sitt namn varje gång.” (Kod P14) 

 

Många patienter uppger att handledarna hälsar och presenterar sig när de träffas vid 

behandlingssituationen. Det visar sig även att handledarna brukar ta i hand när de kommer 

och ska kontrollera behandlingen som utförts. 
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”När handledaren då kommer fram till mig så hälsar hon och säger hej, vad hon heter och att 

hon är handledare och ska titta…” (Kod P10) 

 

Majoriteten av patienterna anser att personalen i receptionen hälsar när de kommer in eller går 

förbi väntrummet. När personalen är upptagna nämner en del patienter att de brukar vinka till 

varandra. Före behandlingen anser ett par patienter att de har lite kontakt med personalen i 

receptionen, eftersom de inte hälsar förrän vid betalningen. 

 

”Ja, vi säger hej… Är personalen upptagna och sitter i telefonsamtal eller har stängd dörr, 

brukar vi vinka bara.” (Kod P17) 

 

”Personalen går ibland förbi, och då säger de alltid hej när man sitter och väntar i 

väntrummet.” (Kod P11) 

 
Utstrålning  

En del av patienterna upplever att tandhygieniststudenterna är lugna under tiden behandlingen 

pågår. Majoriteten upplever studenterna som trevliga och att de utstrålar glädje när de träffas. 

Några patienter upplever att studenterna är trevliga på grund av att handledarna föregår med 

ett gott exempel. Patienterna berättar också att de tycker det är viktigt för tandhygienister att 

se trevliga ut eftersom de får ett gott helhetsintryck och för att ingen vill gå till en otrevlig 

tandhygienist.  

 

”Alla har varit fantastiskt trevliga mot mig… Det är ju egenskaper som den personen jag 

möter… Man möter ju en glad person med ett leende…” (Kod P15) 

 

”Det är lugnt, väldigt pedagogiskt upplagt. När jag sätter mig i behandlingsstolen sätter de 

fast den här haklappen på ett lugnt sätt. Det är absolut ingen stress utan det är riktigt lugnt.” 

(Kod 17)  

 

Många patienter anser att tandhygieniststudenterna är ödmjuka och tillmötesgående under 

behandlingen. Några patienter upplever att studenterna har patienterna i fokus genom att 

ständigt bry sig om dem. Studenterna kan exempelvis erbjuda en nackkudde eller tillåta 

patienterna att skölja, spotta och ändra kroppsställning.  
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”Studenterna är alltid måna och frågar om man vill skölja, vill ha mer vatten… eller ändra 

på något som till exempel nacken eller huvudet. De tar alltid hand om mig.” (Kod P15) 

 

”Jag tycker att jag alltid blir väl omhändertagen… De är mycket varsamma och följer hela 

tiden upp och vill att man ska ligga bra i stolen.” (Kod P11) 

 

Några patienter upplever att handledarna är trevliga och omtänksamma. De brukar lägga en 

hand på axeln när patienterna är nervösa eller oroliga. Patienterna anser även att personalen i 

receptionen är trevliga och sprider glädje som patienterna kan anamma. 

 

”Personalen har ju utstrålning, de har ju glädje… Det är som ni möter en människa som är 

glad, då blir ni själva glada.” (Kod P15) 

 

”Det är toppen, de har alltid en hand på axeln så man vet att man ska andas eller om man 

ska göra något speciellt… Det är deras personligheter… De tycker om människor och det 

känns som de gör allt för att hjälpa mig.” (Kod P17) 

 

Kommunikation 

Denna kategori beskriver hur patienterna upplever kommunikationen med 

tandhygieniststudenterna, handledarna och personalen i receptionen, när de besöker 

studentkliniken vid Högskolan Kristianstad. Underkategorierna är ”telefonsamtal”, 

”information” och ”konversation”. 

 

Telefonsamtal 

En del av patienterna uppger att telefonsamtalet är en viktig del av utbildningen eftersom det 

är det första intrycket de får av tandhygieniststudenterna. De upplever att telefonsamtalet är 

professionellt när studenterna ringer och talar om vem de är och var de ringer ifrån. 

Ytterligare berättar de att röstläget i telefonsamtalet har en betydelse. Patienterna känner sig 

välkomna om rösten låter glad, vänlig, pigg och entusiastisk. Några uppger att det är röstläget 

som avgör deras val att komma till studentkliniken. Vidare nämner en patient att relationen 

med studenten skapas vid första telefonsamtalet. 
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”Det är att personen som ringer låter glad på rösten, öppen och formulerar sig så att jag 

känner att jag blir påmind om mina tänder, vad bra att den här personen ringde. Och så tittar 

jag om jag kan med tiderna och så vidare.” (Kod P10) 

 

”Första intrycket är det viktigaste. Det får man ju per telefon när studenterna ringer och 

säger vem de är och var de ringer ifrån, för det kommer oftast att det är skyddat nummer.” 

(Kod P11) 

 

En patient upplever att telefonsamtalet ibland är påträngande eftersom patienten kan höra en 

besviken röst då patienten inte kan komma på de tider studenterna föreslår. Patienten uppger 

att patienten känner sig tvingad om studenterna låter för forcerad och enbart ringer för att fylla 

tidboken. 

 

“Telefonsamtalet är viktigt därför att, det är då jag bestämmer om jag ska gå hit eller inte. 

Och då kan jag ha upplevt att telefonsamtalet ibland har varit påtvingat, eftersom jag 

upplever att studenterna måste ha patienter för att klara kursen… Det känns inte bra.” (Kod 

P10) 

 

Information 

Patienterna upplever att informationen och instruktionen som tandhygieniststudenterna ger 

under behandlingen är lagom, lättförståelig och tydlig. Om odontologiska termer används och 

patienterna inte förstår, upplever de att termerna förklaras i efterhand. De uppger att de får en 

tydlig och individanpassad munhygieninstruktion, vilket de upplever kan inspirera och 

påverka motivationen. 

 

”Det är nog mest jag själv som är motiverad men studenten kan hjälpa min motivation genom 

att säga att du måste se till att du jobbar lite mer mellan tänderna, och då gör jag det.” (Kod 

P10) 

 

”Det kan väl hända att de ibland säger något konstigt ord som jag inte förstår och då brukar 

jag fråga vad det betyder och då förklarar de det. Men för det mesta tycker jag att de pratar 

väldigt begripligt och med vanliga ord så man förstår.” (Kod P14) 

 

Flertalet av patienterna berättar att tandhygieniststudenterna alltid informerar i förväg om vad 
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som ska utföras under besöket, och även när patienterna ligger i behandlingsstolen. En del av 

patienterna nämner att de känner sig trygga genom att bli välinformerade om situationen och 

munstatuset samt får svar på sina frågor. Detta upplevs som positivt då de har kontroll över 

situationen, vilket de uppger kan skapa ett förtroende för studenterna.  

 

”Den som pratar och berättar vad den gör, den känner man ju förtroende för än den som 

kanske inte pratar så mycket och inte berättar vad den gör”. (Kod P14) 

 

”Ja, de är väl duktiga till att kommunicera. De förklarar liksom vad de ska göra och man 

förstår lite grann vad de gör.” (Kod P12) 

 

En patient berättar att det som upplevs mindre bra är när studenten fortsätter att informera 

trots att patienten inte är intresserad av en viss information. Patienten upplever detta som 

tjatigt och irriterande. 

 

”Tror studenten höll på nästan ett helt pass och tjatade om varför man skulle sluta röka, då 

blev jag lite irriterad för jag sa jag vet om det där... Det räcker nu, jag vet alla faror med 

rökningen, du behöver inte prata mer.” (Kod P14) 

 

Konversation  

Konversationen på studentkliniken upplevs som tvåvägskommunikation. Majoriteten av 

patienterna säger att de är delaktiga i konversationen och vågar ställa frågor vid oklarheter 

eller något de vill ha svar på. Patienterna upplever att de får en återkoppling på vad som sägs, 

som i sin tur förebygger missförstånd i konversationen. När patienterna ligger i 

behandlingsstolen upplever de att det inte är lätt att kommunicera. Trots detta upplever några 

att de är delaktiga i konversationen, då de har möjlighet att kommunicera med sina händer.  

 

”Ibland säger några studenter att detta och detta ska utföras och då är det inte lätt för dig att 

prata men om du tycker det är obehagligt, så får du vifta med handen eller någonting.” (Kod 

P14) 

 

”De pratar aldrig på mycket, utan de lyssnar ju väldigt mycket på vad jag säger alltså… Det 

är ingen envägskommunikation, absolut inte utan det är två.” (Kod P17) 
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Flera patienter tycker att en allmän konversation är trevlig, det vill säga en konversation som 

inte har med tänderna att göra. De kan skämta med varandra eller prata om väder, semester, 

jobb och kläder. Den typen av konversation upplevs som personlig, då studenterna ser sina 

patienter som person och inte enbart fokuserar på tänderna. 

 

”Är det första gången så pratar man lite annat runt om, kanske någon frågar vad man jobbar 

med och lite så, något lite personligt och lätt. Så det är inte bara strikt sitta ner och gapa utan 

det blir lite annat med, det tycker jag är positivt.” (Kod P16) 

 

Samtliga patienter berättar att de inte brukar kommunicera med handledarna under 

behandlingen. De upplever att konversationen med handledarna oftast uppstår när de kommer 

och ska kontrollera patienternas munhåla eller när de har frågor som inte studenterna kan 

svara på. Patienterna uppger att de sällan kommunicerar med personalen i receptionen och 

sker inte förrän efter avslutad behandling, då de ska betala. Någon patient nämner att 

konversationen med personalen i receptionen brukar ske i form av kallprat. 

 

”Man känner att man kommer till en arbetsplats så man pratar lite grann, kallprat. Om man 

nu säger vädret och vinden och semester, något sådant. Det är alltid trevligt.” (Kod P17) 

 

”Ibland om studenten inte kanske kan tillräckligt, vilket inte brukar hända så ofta, så brukar 

handledare alltid förklara. Ja, de är ju som stöd och finns alltid där.” (Kod P13) 

 

En patient upplever att delaktighet i konversationen brister när patienten ligger i 

behandlingsstolen då studenten och handledaren pratar över huvudet. 

 

”När handledaren kommer och ska titta så är det kommunikationen student handledare som 

försiggår. Jag är liksom bara ett objekt. Jag är kanske där med mina tänder men jag är inte 

där med hela min kropp.” (Kod P10) 

 

DISKUSSION  
 
Metoddiskussion  

En kvalitativ intervjustudie genomfördes. Denna metod valdes eftersom det ger möjlighet för 

deltagarna att berätta om upplevelser och erfarenheter (Kristensson 2014). En enkätstudie 
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hade kunnat genomföras, men då hade troligtvis relevant information gått förlorad eftersom 

uppfattningar och känslor inte kunde undersökas på ett djupare plan. 

 
Urval och genomförande  

Tandhygieniststudenter som gick tredje året rekryterade patienter till studien under den 

kliniska kursen. Anledningen till att studenterna rekryterade deltagare var att de kunde 

bedöma om inklusionskriterierna uppfylldes vid patientbehandlingen. Nackdelen med denna 

metod var att det kunde påverka antal patienter som ville medverka i studien, då vissa 

patienter kanske fick tydligare information än andra. Författarna hade kunnat rekrytera 

patienterna i väntrummet, men då hade det varit svårt att bedöma om inklusionskriterierna 

uppfylldes. Dessutom kunde rekryteringen i väntrummet upplevas som offentlig, och 

anonymitet kunde inte uppnås. 

 

För att försäkra sig om att intervjuguiden var användbar gjordes två pilotstudier. Vid den 

första pilotstudien var det svårt att bedöma om det var frågorna som uppfattades felaktigt eller 

om det var inklusionskriterierna som inte uppfylldes. Därför utfördes ytterligare en 

pilotstudie. Ingen justering av frågorna gjordes efter den andra pilotstudien.  

Två patienter kontaktades inte eftersom författarna ansåg att en mättnad hade uppnåtts efter 

genomförandet av åtta intervjuer. Mättnaden bekräftades dessutom efter transkriberingen, då 

författarna kunde dra slutsatsen om att ingen ny information tillkom från de sista intervjuerna. 

Dessa åtta intervjuer ansågs därför vara täckande för studiens syfte. 

 

Resultatet visade att patienterna upplevde ett gott bemötande och en god kommunikation på 

studentkliniken. En förklaring till detta resultat kan vara att författarna var studenter på 

Tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad. Resultatet hade kanske blivit annorlunda 

om någon annan som inte var tandhygieniststudent intervjuade patienterna. Patienterna hade 

kanske vågat berätta mer om negativa upplevelser än de som framkom i denna studie. 

 

Datainsamling och analysprocess  

Intervjuerna utfördes med hjälp av digital diktafon. För att kunna höra tydligt och underlätta 

transkriberingen hölls intervjuerna i ett tyst och ostört rum. Varje intervju varade i cirka 30 

minuter vilket ansågs vara tillräcklig tid för studien. Båda författarna var närvarande under 

samtliga intervjuer. Anledning till detta var för att författarna skulle få samma uppfattning om 

patienternas upplevelser, känslor och kroppsspråk. En av författarna ställde frågorna till 



   
 

15 
 

samtliga patienter för att patienterna skulle uppfatta frågorna på samma sätt, eftersom 

röstläget och ansiktsuttrycket kunde spela roll. Båda författarna hade möjlighet att ställa 

följdfrågor. Trots att båda författarna ställde relevanta följdfrågor upplevdes några av 

patienternas svar som otydliga. Anledning till detta kunde vara att författarna var orutinerade 

intervjuare.  

 

För att bedöma intervjuernas kvalitet eller trovärdighet har studien använt begreppen; 

tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och giltighet (Kristensson 2014). Tillförlitlighet 

innebär att resultatet som framkom grundades på det insamlade materialet, och inte kom från 

författarnas egna tankar. Detta gjordes enligt trianguleringsmetoden, då båda författarna 

tillsammans har analyserat och tolkat materialet, för att inte bli påverkad av olika 

uppfattningar. På detta vis ökar tillförlitligheten i studien. Studien stärker överförbarheten 

genom att författarna tydligt beskrev hur urvalet och analysprocessen utfördes för att läsaren 

själv ska kunna bedöma rimligheten. Författarna stärker verifierbarheten genom att citera från 

det insamlade materialet i resultatredovisningen, som visar att författarna inte har omtolkat 

resultatet. Studien visar giltigheten genom att författarna beskrev tidsperioden då studien 

genomfördes. Giltigheten stärks även genom att intervjuguiden användes, vilket säkerställer 

att samtliga patienter fick samma öppna frågor som berörde samma område.  

 

När det gäller etiska aspekter kan det vara att patienterna kände sig tvingade att medverka i 

studien eftersom de blev tillfrågade av behandlande tandhygieniststudent. De kunde uppleva 

att behandlingen skulle påverkas om de inte ville medverka. Genom att ge patienterna muntlig 

och skriftlig information kunde det minska risken att de kände sig tvingade. Förutom att 

patienterna kunde känna sig tvingade finns även en risk att de kunde känna sig obekväma, 

eftersom båda författarna var närvarande under intervjun och att intervjuerna spelades in. 

 

Resultatdiskussion 

 
Bemötande 

Vid första kontakten upplevde majoriteten av patienterna att tandhygieniststudenterna alltid 

hälsade genom att säga hej, tog i hand och presenterade sig. Detta kan av patienterna upplevas 

som ett gott bemötande, vilket kan leda till att en relation skapas (Stenman et al. 2010). Det är 

viktigt att skapa en god relation vid första kontakten eftersom detta kan resultera i att 

patienterna vill fortsätta hos samma tandhygienist. Regelbundna besök hos samma 
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tandhygienist leder till att tillit skapas och kooperation uppnås (Karydis et al. 2001), vilket har 

en viktig roll för patienternas behandlingsresultat (Hojat et al. 2011). 

 

Majoriteten av patienterna ansåg att personalen i receptionen var trevliga vid 

patientbemötandet. Personalen i receptionen har en viktig roll i patientmottagningen, då det är 

de första personerna som patienterna möter (Newsome & Wright 2000). Ett glatt och trevligt 

bemötande kan få patienterna att känna sig välkomna och bekväma i väntrummet (Lings et al. 

2003). Detta anser författarna vara positivt eftersom bemötandet från receptionen kan avslöja 

hur relationen, arbetsmiljön och stämningen är på studentkliniken. 

 

Några patienter upplevde att handledarna hade förmågan att visa empati eftersom de brydde 

sig om dem. Förmågan att visa empati är en del av vårdpersonalens kompetens (Hojat et al. 

2011) och innebär bland annat att förstå patienternas behov, känslor, situation, problem och 

perspektiv (Petrucci 2016). Det är därför viktigt att visa empati då detta kan minimera 

nervositet, smärta och oro hos patienterna (Newsome & Wright 2000). En form av empati är 

när handledarna lägger en hand på axeln då patienterna är nervösa eller oroliga inför något 

behandlingsmoment. På så vis anser författarna att patienterna kan känna sig trygga. 

Handledarnas förmåga att visa empati innebär att de är en god förebild för studenterna. 

Studenterna kan till exempel visa empati genom att fråga patienterna hur de har det i 

behandlingsstolen och hur det känns. 

 

Kommunikation 

Patienterna upplevde att informationen som studenterna gav under besöket var lättförståelig 

och tydlig. En tydlig och lättförståelig information kan få patienterna att inse sitt 

munhälsoproblem. Detta är ett sätt att väcka patienternas intresse, som leder till att de får 

viljan att förbättra munhälsan (Vatne et al. 2015). Däremot om tandhygienisten inte tar hänsyn 

till patienternas språknivå, och använder odontologiska termer när informationen ges kan 

patienternas förståelse påverkas. Det kan innebära att patienterna inte lyssnar eller fokuserar 

på den givna informationen (Newsome & Wright 2000). Om patienterna är ointresserade av 

den givna informationen men studenterna fortsätter att informera kan informationen upplevas 

som tjatig och irriterande (Hujoel et al. 2000), vilket en patient upplevde i studien.  

 

Majoriteten av patienterna på studentkliniken upplevde att de var delaktiga i konversationen 

med studenterna. Genom att patienterna är delaktiga uppnås tvåvägskommunikation, vilket 
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innebär att information utbyts. När informationsutbytet sker kan patienternas uppfattning av 

informationen säkerställas. Därmed underlättar detta patienternas beslutsfattande av 

behandlingsalternativ (Ha & Longnecker 2010), då både behandlaren och patienterna 

diskuterar behandlingsalternativens betydelse för sjukdomen (Mauksch et al. 2008). Detta är 

ett krav i Tandvårdslagen (SFS 1985:125). Får patienterna ökad kunskap kan de välja den 

bästa behandlingen bland annat utifrån deras behov och ekonomi. En patient upplevde ingen 

delaktighet i konversationen. Patienter som inte känner sig delaktiga och tror sig vara ett 

objekt i en konversation kan känna att deras behov bortprioriteras (Raja et al. 2015). 

Författarna tycker därför att det är viktigt att studenterna skapar en tvåvägskommunikation i 

konversationen. Det kan vara svårt i vissa situationer då handledarna ska kontrollera 

behandlingen och behöver diskutera med studenterna, vilket resulterar i att de pratar över 

huvudet på patienten. En annan situation kan vara då studenterna hjälps åt vid registrering av 

munstatus. Detta måste tas i beaktande vid behandlingen och försök behöver göras för att 

involvera patienten i kommunikationen. 

 

Flertalet av patienterna påpekade att studenterna alltid informerade i förväg om vad som 

skulle utföras under besöket samt under tiden då behandlingen pågick. Under 

behandlingsgången är det möjligt att patienterna känner att de inte har kontroll över vad som 

pågår och vilka moment som utförs. Detta kan leda till att tandvårdsrädsla uppstår. 

Tandvårdsrädsla är en subjektiv upplevelse och orsakas av bland annat tidigare 

smärtupplevelser (Tellez et al. 2015). När patienterna informeras om vilka moment som utförs 

kan det innebära att de känner sig avslappnade i behandlingsstolen och har kontroll över 

situationen. Har patienterna kontroll och är avslappnade kan trygghet uppnås (Raja et al. 

2015). Författarna tror att tryggheten kan leda till att ett förtroende skapas, vilket i sin tur kan 

förebygga tandvårdsrädsla. 

 

En allmän konversation har visat sig vara en grundläggande del av att skapa en relation 

mellan tandhygienist och patient (Sondell et al. 2003). Flera patienter upplevde att en allmän 

konversation förekom med studenterna. Konversationen var trevlig då de kunde skoja och 

prata om något annat än tänderna, till exempel om väder, semester och arbete. Genom att 

studenterna ställer frågor eller pratar om något personligt kan patienterna kanske känna sig 

bekväma, vilket är viktigt för att bilda en långsiktig patientrelation (Raja et al. 2015). Om en 

god relation skapas kan patienterna få en positiv inställning till tandvården, vilket resulterar i 

regelbundna tandvårdsbesök (Holm-Pedersen et al. 2005). Regelbundna tandvårdsbesök kan 



   
 

18 
 

få patienterna att uppnå en god munhälsa, eftersom de kan få en kontinuerlig stöttning av 

egenvård. Detta kan leda till att ett samarbete etableras vilket underlättas av en god relation.  

 

Hur tandhygienisten bemöter och kommunicerar med sina patienter har betydelse för 

kvalitetssäkringen av patientarbetet. En god kvalité kan till exempel uppnås genom att 

patienterna upplever ett gott bemötande och en god kommunikation, samt genom att förbättra 

det patienterna upplever mindre bra. Tandhygienisten måste bidra och vara delaktig i 

förbättringsarbetet för att en god kvalité ska finnas inom tandvården. Det är därför viktigt att 

kontinuerligt ta reda på patienternas upplevelser av bemötande och kommunikation.  

 

Framtida forskning inom detta område kan vara att utföra en kvalitativ studie där 

initialpatienter intervjuas. Det kan vara av intresse att få reda på om deras upplevelser skiljer 

sig från de som framkom i denna studie. Ytterligare förslag kan vara att intervjua patienter 

med olika åldersgrupper, etnicitet och patientkategorier då det kan finnas skillnader mellan 

dessa patienter.   

 

SLUTSATS 

Resultatet visar att samtliga patienter upplever ett gott bemötande på studentkliniken och att 

majoriteten upplever att kommunikationen är positiv. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

● Man/ Kvinna 

● När är du född? 

● Hur länge har du varit patient på studentkliniken, Högskolan Kristianstad? 

 

1. Hur upplever du tandhygieniststudentens bemötande från att du bli kallad i väntrummet tills 

behandlingen är avslutad? 

2. Hur upplever du bemötandet med handledarna?  

3. Hur upplever du bemötandet när du kommer i kontakt med personal i receptionen?  

4. Hur upplever du kommunikationen med tandhygieniststudenter?  

5. Hur upplever du kommunikationen med handledarna?  

6. Hur upplever du kommunikationen när du kommer i kontakt med personal i receptionen? 

7. Vad tycker du kan förbättras på studentkliniken gällande bemötande och kommunikation? 

8. Något mer du vill berätta? 

 

Exempel på följdfrågor: 

Vad kan det bero på? 

Kan du förtydliga det? 

Hur tänker du kring det? 

Kan du berätta mer om..? 

  



   
 

 
 

Bilaga 2 – Informationsblad till sektionschefen, programansvarig och patienterna. 

 

Hej,  

 

Vi är två tandhygieniststuderande My Gieng och Sakulket Changpook som läser sista 

terminen i utbildningen på Högskolan Kristianstad. Under våren 2017 ska vi skriva ett 

examensarbete – kandidatexamen i oral hälsa. Syftet med arbetet är att belysa patienters 

upplevelser av bemötande och kommunikation vid kontakt med studentkliniken, Högskolan 

Kristianstad. För att kunna besvara syftet och nå resultatet har vi därför tänkt att genomföra 

vår studie med att intervjua patienter (intervjustudie). Intervjun kommer att ske i ett avskilt 

rum på Högskolan Kristianstad och beräknas ta cirka 30 minuter. 

 

Medverkan i studien är frivillig och du kan avbryta din medverkan när som helst, det vill säga 

före, under och efter att intervjun har genomförts. Din behandlande tandhygieniststudent 

kommer inte veta om du är med i studien eller inte och ditt svar kommer inte heller påverka 

dina behandlingar på studentkliniken. Resultatet kommer att redovisas på ett sådant sätt att det 

som framkommer under intervjun inte kommer att kunna identifieras eller kännas igen. 

Materialet till studien kommer att förvaras inlåst och det är endast författarna som har tillgång 

till materialet. Materialet kommer endast att användas till denna studie och kommer att 

förstöras efter arbetet är examinerat och godkänt. 

 

Cirka tio patienter kommer att inkluderas i studien. Patienter som valts ut att ingå i studien 

kommer att kontaktas via telefon för att boka en tid för intervjun.  

 

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.  

 

Med vänlig hälsning                   

My Gieng, My.Gieng0001@stud.hkr.se 

Sakulket Changpook, Sakulket.Changpook0004@stud.hkr.se 

Handledare 

Carina Mårtensson  

Telefonnummer: 044-250 39 74 

Carina.Martensson@hkr.se 

  



   
 

 
 

Bilaga 3 – Samtyckesblankett till tillfrågade patienter 

 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i studien vars syfte är att belysa patienters upplevelser 

kring bemötande och kommunikation vid kontakt med studentkliniken, Högskolan 

Kristianstad. Vänligen lämna blanketten så fort som möjligt.  

 

Tack på förhand.  

 

Namnteckning_______________________________________________  

Namnförtydligande___________________________________________  

Telefonnummer _______________________________  

Datum___________________________ 

 
 


