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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters erfarenheter av uppsökande 

tandvård och deras upplevelser om dess effekt på oral hälsa hos beroende äldre. 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Nio legitimerade 

tandhygienister som arbetar med uppsökande tandvård inkluderades i studien. 

Inklusionskriterier var tandhygienister som arbetade med uppsökande tandvård i minst sex 

månader och minst två år som tandhygienist. Exklusionskriterien var tandhygienister som 

arbetade mindre än tre dagar i veckan med uppsökande tandvård. Intervjuer utfördes och 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Uppsökande tandvård upplevdes höja engagemanget hos vårdpersonalen gällande 

den orala hälsan. En tanke har väckts att den orala hälsan tillhör resten av kroppen. Okunskap 

och attityder kunde dock begränsa effekten av arbetet med munvård. Känsla av frihet samt 

meningsfullhet nämndes som fördelar med arbetet med uppsökande tandvård. Faktorer som 

behövde förändras för att arbetet med uppsökande tandvård skulle vara mer effektivt och den 

orala hälsan bättre hos de äldre var större samverkan mellan professioner, bättre ergonomiskt 

stöd samt stöd till vårdpersonal som upplevdes för stressad.  

Slutsats: Äldre individer på vårdboende upplevs fortfarande ha en eftersatt munhygien. 

Uppsökande tandvård uppfattas vara en insats som sätter den orala hälsan i fokus, men det 

finns faktorer som försvårar arbetet med munvård på vårdboenden, främst på 

organisationsnivå. Trots detta finns möjligheter för att kunna erbjuda en mer adekvat 

munvård.  

Nyckelord: oral hälsa; tandhygienister; uppsökande tandvård; vårdboende 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Aim: The aim of the study was to describe dental hygienists' experiences of domiciliary 

dental care and their experiences of the effect on oral health of dependent elderly.  

Method: The study is based on a qualitative method with an inductive approach. Nine 

legitimate dental hygienists who worked with domiciliary dental care were included in the 

study. Inclusion criteria were dental hygienists who worked with domiciliary dental care for at 

least six months and at least two years as a dental hygienist. Exclusion criteria were dental 

hygienists who worked less than three days a week with domiciliary dental care. Nine 

interviews were strategically chosen and a content analysis was carried out.  

Result: Domiciliary dental care was felt to increase the involvement of healthcare providers 

regarding oral health. It has shown that the oral health has an impact on overall health. 

Knowledge and attitudes could limit the effect of the work with oral care. Feelings of freedom 

as well as meaningfulness were mentioned as benefits of the work of domiciliary dental care. 

Factors that needed to change in order to make the job more effective and the oral health 

better for the elderly were bigger interaction between professions, better ergonomic support 

and support for healthcare providers who felt stressed.  

Conclusion: Older individuals in elder care homes are still experiencing an inadequate oral 

hygiene. Domiciliary dental care is perceived to be an initiative that puts focus on oral health, 

but there are factors that complicate the work of oral care in the care homes, primarily at the 

organization level. Nevertheless, there are possibilities to offer a more adequate oral care.  

Keywords: dental hygienists; domiciliary dental care; elder care homes; oral health  
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INLEDNING 

Sverige tillhör en av de länder där befolkningen lever längst. År 2015 var medellivslängden 

84,1 år för kvinnor och 80,3 år för män. Trots att kvinnorna lever längre så har skillnaden 

minskat kraftigt då medellivslängden för män ökat snabbare än kvinnors. År 2014 var drygt 

en miljon av befolkningen mellan 65-74 år. Populationsmängden förväntas öka under de 

kommande tio åren med över en miljon människor och det kommer bli en ökning i alla 

åldersgrupper. Åldersgruppen 65 år och äldre beräknas öka med drygt 300 000, det vill säga 

16 % (Statistiska centralbyrån [SCB], 2015). Den stora ökningen av äldre ställer högre krav 

på hälso- och sjukvård samt tandvård av flera anledningar. De flesta äldre har idag egna 

tänder, vilket är en positiv utveckling, men tänderna kräver god och regelbunden munvård 

genom hela livet om god oral hälsa ska kunna bibehållas. Med stigande ålder ökar risken för 

att utveckla oral sjukdomar. Svårast har individer som är beroende av personlig omvårdnad i 

sitt dagliga liv. Hos dessa individer är risken att drabbas av oral ohälsa ännu högre (Tronje 

Hansson, Gahnberg, Hägglin, Odebo, 2013). Det är viktigt att dessa personer får hjälp med sin 

munvård då en bortglömd munhåla kan orsaka onödigt lidande och påverka allmän hälsa samt 

välbefinnande negativt (Batchelor, 2015). Förutsättningar för att bibehålla en god oral hälsa 

även då man är skör och beroende av andra finns dock. Uppsökande tandvård är en av några 

stödjande insater som kan möjliggöra detta.  

BAKGRUND 

Oral hälsa  

Oral hälsa definieras enligt Världshälsoorganisationen (2016) som ett tillstånd där individen 

har avsaknad av orala sjukdomar såsom gingivit (tandköttsinflammation), karies (hål i 

tänderna) och parodontit (tandlossning), är fri från smärta, har god tuggförmåga, fräsch 

andedräkt samt ur individens synvinkel ett godtagbart utseende. Faktorer som kan leda till 

orala sjukdomar innefattar bristfällig munhygien, tobaksanvändning, skadlig 

alkoholkonsumtion och ohälsosam kost (WHO, 2016). Oral hälsa kan även ses utifrån ett 

holistiskt perspektiv med fokus på individen som helhet där psykologiska och sociala aspekter 

berörs. Oral hälsa blir därmed både frånvaro av orala sjukdomar, men också en viktig faktor 

för individens välbefinnande och livskvalitet (Hugoson, Koch, Johansson, Börjesson, 

Lindberg, 2003).  
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Om man sköter tänderna kan de förbli friska hela livet. Men en eftersatt eller obefintlig 

munvård kan få allvarliga konsekvenser. Oral ohälsa leder till minskad livskvalitet genom 

onödig smärta och lidande, förhöjd risk för undernäring, aspirationspneumoni, 

åderförkalkning, för tidig död samt ökade sjukvårdskostnader (MacEntee, 2011; 

Raghoonandan, Cobban, Compton, 2011; Haumschild & Haumschild, 2009). Lee, Choi, Won, 

Merchant, Song, Jeong, Lee, Choi (2009) och Ravald & Starkhammar-Johansson (2012) 

kunde påvisa ett samband mellan parodontit och svårinställd diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdom. Oral ohälsa ger även psykologiska och sociala konsekvenser ifall man lider av 

dålig andedräkt eller om man fått sina tänder ersatta med protetik som förändrat ens tal eller 

utseende (Folke, Fridlund, Paulsson, 2009; Karlsson, Lymer, Hakeberg, 2009).  

Oral hälsa och äldre 

Ett vanligt oralt tillstånd hos äldre förr var tandlöshet, men sedan 1970-talet har den orala 

hälsan hos befolkningen i Sverige förbättrats bland annat tack vare den förebyggande 

tandvården som exempelvis tandvårdsförsäkringen, fluor i tandkräm samt fluorsköljprogram i 

skola (Socialstyrelsen, 2013). Resultatet är att fler äldre har kvar fler av sina egna tänder (Li, 

Wong, Lam, Schwarz, 2011; Hugosson & Koch, 2008; Vilstrup, Holm-Pedersen, Mortensen, 

Avlund, 2007). Många tandluckor har även ersatts av protestiska konstruktioner som broar, 

kronor och implantat, vilket har lett till bättre tuggförmåga, men även hantering av en mer 

komplex munhygien och tandvård (Murray, Knight, Russell, Twase-Smith, Leichter, 2013). 

Antalet kvarvarande tänder eller protetik är dock inte det som avgör om oral hälsa är god eller 

inte, utan det är kvaliteten och funktionen, den självupplevda och biologiska, som är 

intressant (McKenzie-Green, Giddings, Buttle, Tahana, 2009).  

Risken för att utveckla orala sjukdomar ökar ju äldre man blir. När man blir äldre sker en del 

biologiska förändringar i kroppen där de vitala funktionerna påverkas (Rothera, 2013). 

Finmotoriken och styrkan i armar och händer försvagas vilket gör det svårt för de äldre att 

utföra den dagliga munhygienen (Strömberg, Hagman-Gustavsson, Holmén, Wårdh & Gabre, 

2011; Alian, McNally, Fure, Birkhed, 2006). Den äldre befolkningen har även en förhöjd risk 

att insjukna i olika kroniska sjukdomar som depression, diabetes, hjärt- och lungsjukdom. 

Enligt Vårdanalys (2014) lider 85 procent av alla individer 65 år eller äldre av minst en 

kronisk sjukdom. Sjukdomar gör att munhygienen kan bli eftersatt men även att man behöver 

medicineras med läkemedel bland annat påverkar salivproduktionen (Hagman Gustavsson, 

Holmén, Strömberg, Gabre, Wårdh, 2012; Alian et al. 2006). Saliven är viktig ur många 
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aspekter för den orala hälsan. Den transporterar bort mat samtidigt som den har en 

kariesreducerande effekt och skyddar mot svampinfektioner i munhålan (Wiener, Wu, Crout, 

Wiener, Plassman, Kao, McNeil, 2010). En annan oral sjukdom som är vanligt förekommande 

med stigande ålder är parodontit (Hirotomi, Yoshihara, Ogawa, Miyazaki, 2010). I samband 

med den, precis som vid felaktig borstning, uppstår gingivala retraktioner det vill säga att 

tandköttet dra sig ner-/uppåt och lämnar rotytan blottad. Detta ökar risken för rotkaries då 

rotytan har en mindre mineraliserad yta (Fure, 2004). Vidare kan ekonomin anges som en 

riskfaktor för att drabbas av oral ohälsa. Ekonomin spelar roll då tandvården till skillnad från 

hälso- och sjukvården finansieras till stor del av egna medel. En låg inkomst, vilket många 

äldre har, gör det svårare att uppsöka tandvården (Försäkringskassan, 2012). Enligt rapporten 

från Inspektionen för socialförsäkringen [ISF] (2016) konsumerar individer med högre 

inkomster i genomsnitt mer tandvård och har bättre oral hälsa jämfört med personer med lägre 

inkomster. Rapporten visar även att äldre i åldersgruppen 65-89 år med låg inkomst inte får 

del av högkostnadsskyddet jämfört med personer med högre inkomst (ISF, 2016).  

Faser i åldrandet och oral hälsa 

Definition av äldre varierar beroende på vilken synvinkel man har och vad man vill 

undersöka. Inom odontologin beskrivs den äldres utveckling gärna utifrån tre faser: 

oberoende, sköra och beroende äldre. Det finns nämligen en koppling mellan dessa faser och 

den orala hälsan. Den oberoende äldre är en person som är benägen att ta hand om sig själv på 

egen hand, utan att någon från omgivningen hjälper till. Fasen sköra äldre beskriver personer 

som är på väg att lämna sitt självständiga liv och går in i en fas där de blir alltmer beroende av 

andras stöd i vardagen. Här kommer de anhöriga in i bilden eller hemstjänsten. Beroende 

äldre däremot är individer som helt eller till stor del är i behov av omfattande hjälp från 

omgivningen under större delen av dygnet. Det är svårt att bedöma vilken fas den äldre är i 

eller kommer att hamna i. Utveckligen sker inte stegvis heller. Det kan gå från oberoende till 

beroende eller till och med från sköra till oberoende. Vilken fas man befinner sig i är 

avgörande för vilket tandvårdsstöd man är berättigad till. Risken för försämrad munhygien 

och oral ohälsa ökar i samband med övergången från oberoende till skör och beroende. I 

övergången visar det sig även att den regelbundna tandvårdskontakten försvinner alltmer. När 

de olika tandvårdsstöden sätts in under denna period har tandstatusen oftast blivit så dålig att 

det är svårt att åtgärda skadan (Tronje Hansson et al. 2013). 
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Studier visar att prevalensen av orala problem är högre hos sköra och beroende äldre som bor 

på särskilda boenden jämfört med friska, oberoende äldre (Strömberg, Hagman-Gustavsson, 

Holmén, Wårdh, Gabre, 2011). I Forskning och Utveckling rapporten ([FoU], 2013), ”Skör 

och äldre – vad händer med tänder?”, undersökte man tandstatusen hos äldre från första 

biståndsbedömningen till inflytt på äldreboende, det vill säga från oberoende till beroende. 

Där visade det sig att nästan 20 procent efter inflytt var i behov av akuttandvård och ungefär 

lika stor andel hade synlig karies. Även tandvårdskontakten förlorades vid flytten till 

äldreboendet (FoU i Väst, 2013). Studier visar att äldre med stort omvårdnadsbehov och där 

det dagliga omvårdnadsansvaret vilar på vårdpersonalen har de mest allvarliga orala 

sjukdomarna (Strömberg, Hagman Gustavsson, Holmén, Wårdh, & Gabre, 2012). En studie 

utfört på ett boende i Blekinge, Sverige visade att en fjärdedel av äldre hade gingivit, samt att 

förekomsten av parodontit ökade med stigande ålder (Renvert, Persson, Persson, 2011). 

Anledningar kan vara olika. I en norsk studie fann man hög plack- och kariesförekomst hos 

äldre i särskilda boende och ju större kognitiva brister som de äldre hade desto mer plack 

fanns (Zuluaga, Ferreira, Montoya, Willumsen, 2012). Wårdh, Jonsson och Wikström (2012) 

visade i sin studie att personalen på skärskilda boenden fann munvården mycket krävande på 

grund av avsaknad av utbildning men även vårdtagarens ovilja att öppna munnen. Enligt 

Gluhak, Arnetzl, Kirmeier, Jakse och Arnetzl (2010) åsidosätts munvården på äldreboenden.  

Tandhygienisten och uppsökande tandvård 

Tandhygienist är ett legitimationsyrke. En tandhygienist arbetar självständigt och 

evidensbaserat med både förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder på både vuxna 

och barn. Tandhygienisten undersöker, sätter diagnos inom ramen av sin kompetens samt ger 

individuella råd kring hur man på bästa sätt kan upprätthålla en god oral hälsa. För 

tandhygienisten är det viktigt att träffa patienter så tidigt som möjligt för att förhindra 

sjukdomsprocesser (Socialstyrelsen [SoS], 2005). Studier visar att tandhygienisters preventiva 

samt informativa arbete är en av faktorerna till varför munhygienen blivit bättre och att orala 

sjukdomar som karies och parodontit minskat hos befolkningen (Hugosson, Sjödin, Norderyd, 

2008; Hugosson & Koch, 2008).  

Tandhygienisten kan även jobba med uppsökande verksamhet (SoS, 2005). Uppsökande 

tandvård är ett tandvårdsstöd som vänder sig till personer med långvarigt vård- och 

omsorgsbehov. Detta är en av några stödjande insater som kan förhindra att stora 

munhälsoproblem uppstår hos den som inte klarar av att på egen hand söka tandvård och 
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sköta sin munhygien. Ett intyg krävs för att få denna form av hjälp och det utfärdas av 

landstinget. Det är omvårdnadsbehovet som avgör rätten till intyg och inte tandvårdsbehovet. 

Den som beviljats detta tandvårdsstöd får tillgång till två förmåner. Den ena är 

munhälsobedömning och den andra är nödvändig tandvård. Munhälsobedömningen är 

kostnadsfri och utförs i regel av tandhygienisten i det egna hemmet eller på boendet. Då 

kontrolleras munslemhinna, tänder samt tandersättningar och tunga. Vidare bedöms även 

dagligt munvårdsbehov samt ifall nödvänding tandvård behövs eller ej. Med nödvändig 

tandvård menas tandvård till sjukvårdstaxa. Avgiften får sammanräknas med andra avgifter 

för hälso- och sjukvård och ingår därmed i sjukvårdens högkostnadsskydd. Efter 85-årsdagen 

är tandvård som utförs inom ramen för nödvändig tandvård avgiftsfri. Vad nödvändig 

tandvård innebär kan variera mellan landstingen, men det ska vara tandvård som höjer 

livskvaliteten. De som är berättigade till nödvändig tandvård och har svårt att ta sig till en 

tandvårdsklinik kan bli erbjudna ett enklare utbud av tandvård i hemmet så kallad mobil 

tandvård. Den som brukar hjälpa den äldre med den dagliga munhygienen bör vara med vid 

varje besök för att få information och instruktion om hur munhygienen ska utföras på mest 

lämpligt sätt. Dessutom ska allt dokumenteras i munvårdskort och journal (Socialtjänstlagen 

[SoL] 2001:453). Vård- och omsorgspersonal i kommunal hälso- och sjukvård kan även bli 

erbjuden teoretisk och praktisk utbildning i munvård av tandhygienisten (SFS 1982: 763). Då 

har de som bedriver vårdboende en skyldighet att göra det möjligt för personalen att 

medverka på dessa utbildningstillfällen då dessa ska leda till utveckling av arbetet med den 

orala hälsan (SoL, 2001:453).  

Problemformulering 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] har tillsammans med Health 

Technology Assessment [HTA]-enheten vid Malmö Högskola (2015) gjort sökningar i olika 

databaser för att se hur många studier som visar på effekten av uppsökande tandvård för 

personer med omfattande samt långvarigt omsorgsberoende. Inga studier kunde identifieras 

som visar på förbättrad oral hälsa tack vare uppsökande tandvård. Studier med närliggande 

ämnen har dock hittats och dessa visade på goda effekter av olika insatser för äldres orala 

hälsa (SBU, 2015). Eftersom det råder studiebrist gällande uppsökande tandvård och dess 

effekt är det viktigt att detta undersöks. Tandhygienisten är den som uppsöker den äldre i 

hemmet eller på boendet och erbjuder hjälp med munvård. Den regelbundna kontakten gör det 
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möjligt för tandhygienisten att skaffa sig en bild av uppsökande tandvård och vilken effekt 

den har på den äldres orala hälsa.  

SYFTE  

Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters erfarenheter av uppsökande tandvård 

och deras upplevelser om dess effekt på oral hälsa hos beroende äldre.  

METOD  

Design 

En empirisk studie med kvalitativ design användes med semi-strukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Kvalitativ metod lämpar sig bäst när man är intresserad av att 

undersöka människans upplevelser, erfarenheter, attityder, motiv och förväntningar 

(Malterud, 2014). I kvalitativ studie pendlar författaren mellan närhet och distans och blir 

därmed en del av forskningsprocessen (Lundman & Graneheim, 2012).  

Population och urval 

I studien inkluderades legitimerade tandhygienister som arbetade med uppsökande tandvård. 

Ett lämplighetsurval tillämpades, vilket innebar att personer som fanns tillgängliga valdes ut 

utifrån specifika inklusions- och exklusionskriterier (Kvale, 2009). Inklusionskriterier var 

tandhygienister som jobbat med uppsökande tandvård minst sex månader och minst två år 

som tandhygienist. Exklusionskriterier var tandhygienister som arbetade mindre än tre dagar i 

veckan med uppsökande tandvård.  

Urvalet genomfördes via Facebooksidan ”Tandhygienister i Sverige” [THYiS] som är ett 

nätvärk med över 2000 tandhygienister. Ett inlägg med förfrågan om att delta i studien 

publicerades på sidan. Där angavs även studiens syfte samt inklusionskriterier. Antalet 

personer som visade intresse för att delta i studien och som stämde in på inklusions- och 

exklusionskriterier var 13. Samtliga 13 fick ett informationsbrev om studien (Bilaga 1) skickat 

till sitt privata Messenger, som är en meddelande-app för Facebook. Efter att ha läst igenom 

informationsbrevet ombads tandhygienisterna att ännu en gång ge sitt godkännande om att 

delta i studien. De personer som ej svarade tillbaka fick ytterligare en påminnelse via 

Messenger om förfrågan om deltagandet. Av de 13 personerna som visade intresse var det 

slutligen nio tandhygienister som tackade ja till att delta i studien och fyra som aldrig hörde 
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av sig igen och betraktades som bortfall. De nio tandhygienster som tackade ja ligger till 

grund för analysen (Tabell 1). Dessa benämns hädanefter informanter.  

Tabell 1. Bakgrundsöversikt över informanterna. 

 

Datainsamlingsmetod  

En intervjuguide som utformades i förväg användes som stöd under intervjuerna. Den bestod 

av sex öppna huvudfrågor samt 1-2 underfrågor som berörde syftet (Bilaga 2). Underfrågorna 

fungerade som preciseringar till huvudfrågan och användes endast när informanten hade svårt 

att finna svar på huvudfrågan. Följdfrågor användes också baserade på informanternas svar 

Kön Ålder Antal år som 

tandhygienist 

Antal år på 

Uppsökande 

tandvård 

Arbetsuppgifter 

inom Uppsökande 

tandvård 

Arbetslän 

Kvinna 48 år 17 år 9 år Munhälsobedömning; 

utbildning; 

nödvändig tandvård 

Skåne län 

Kvinna 53 år 6 år 5 år Munhälsobedömning;  

nödvändig tandvård 

Stockholms 

län samt 

Uppsala 

Kvinna 40 år 18 år 4 år Munhälsobedömning; 

utbildning 

Örebro län 

Kvinna 35 år 4 år 7 månader Munhälsobedömning; 

utbildning; 

nödvändig tandvård 

Stockholms 

län 

Kvinna 38 år 13 år 4 år Munhälsobedömning; 

utbildning 

Dalarnas län 

(Falun) 

Kvinna 41 år 16 år 4 år Munhälsobedömning; 

utbildning 

Västmanlands 

län 

Kvinna 40 år 17 år 4 år Munhälsobedömning; 

utbildning 

Västmanlands 

län 

Kvinna 31 år 8 år 3 år Munhälsobedömning;  

nödvändig tandvård 

Stockholms 

län 

Kvinna 42 år 21 år 7 år Munhälsobedömning;  

nödvändig tandvård; 

forskning 

Södermanlands 

län 
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för att få fram en mer detaljerad information. Exempel på följdfrågor  var: ”hur menar du?”; 

”kan du utveckla det?”. Bakgrundsfrågor ställdes för att beskriva urvalsgruppen. Dessa 

berörde informanternas ålder, antal år som tandhygienist, antal år med arbete med uppsökande 

tandvård, vilket län de jobbade i och vilka arbetsuppgifter de hade. En pilotstudie utfördes på 

en av informanterna via telefon för att kontrollera att frågorna uppfattades på det sätt som 

avsågs. Inga korrigeringar behövde göras och de svar som samlades in upplevdes besvara 

syftet varför pilotstudien inkluderades i resultatet.  

Genomförande 

Intervjuerna utfördes via telefon och pågick mellan 15-20 minuter. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av en röstinspelare på datorn. Programmet testades i förväg för att se att det 

fungerade korrekt. Telefonen var satt på högtalare och placerad i närheten av datorn för att 

uppnå bästa möjliga ljudkvalité. Varje intervju märktes därefter med en personlig kod 1-9 

samt datum och sparades på författarens dator. Datorn hade lösenordsskydd vilket innebär att 

endast författaren kunde komma åt materialet.  

Före varje intervju gavs muntlig information om studiens syfte och studiens genomförande. 

Informanten skrev även på ett samtyckesformulär innan intervjun (Patel & Davidsson, 2011; 

Bilaga 3). Samtyckeformuläret skickades till informanternas Messanger eller privata mail där 

de ombads att skriva under det på datorn, och därefter skicka tillbaka det till författaren. 

Databearbetning  

En induktiv ansats (Patel & Davidsson, 2011) intogs vid databerbetningen. För att få en 

helhetsuppfattning lyssnades det insamlade materialet igenom ett antal gånger. Därefter 

transkriberades samtliga intervjuer ordagrant och skrevs ut. Materialet lästes igenom ett antal 

gånger innan nästa steg togs.  

En kvalitativ innehållsanalys användes för att bearbeta och analysera texten (Lundman & 

Graneheim, 2012). Arbetet började med att ta fram likheter och skillnader i texterna, så 

kallade meningsenheter. Författaren identifierade både det manifesta och latenta budskapet. 

Det manifesta budskapet handlar om att beskriva det uppenbara i texten, det som faktiskt sägs 

i texten medan det latenta handlar om författarens uppfattning om vad som sägs i texten, det 

underliggande buskapet (Patel & Davidsson, 2011). Exempelvis ledde ett citat ”Och jag 

tycker att det är roligt att åka rundor till olika ställen och att man inte jobbar på samma 
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klinik hela tiden” till kod ”flexibilitet”. Författaren använde sin egen tolkning här och gick 

bakom det skrivna ordet.  

Meningsenheterna kondenserades till kortare meningar utan att tappa budskapet och 

förvandlades till koder. Detta underlättade beskrivningen och hanteringen av texten. Liknande 

koder sammanfördes och underkategorier kunde bildas som sammanfattade innehållet. Koder, 

underkategorier samt kategorier evaluerades samt uppdaterades under analysens gång för att 

komma fram till konsensus. Slutligen kom ett tema att skapas baserad på helheten i texten. 

Detta för att skapa en djupare förståelse för det studerade fenomenet (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012; Tabell 2).  

Tabell 2. Analysprocessen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

 

 

 

 

 

ETISKA ASPEKTER 

För att utföra denna studie krävdes inget etiskt godkännande, inte heller för att intervjua 

informanterna enligt det som lagen om etisk prövning omfattar (SFS, 2003:460). Studien 

genomfördes däremot i enlighet med de fyra forskningsetiska principerna: samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentiallitetskravet och nyttjandekravet (Forsman, 2005). Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) är det viktigt att välmåendet hos de som deltar kommer alltid 

först under studieprocessen. En muntlig och skritlig information om studien gavs därför till 

informanterna. Informanterna fick även en skriftlig och muntlig information om att 

medverkan är frivillig och konfidentiell, att materialet kommer att behandlas  konfidentiellt 

och att författarna har tystnadsplikt. Medverkan i studien kunde avbrytas när som helst och 

även detta fick informanterna veta om skriftligt. Ett samtyckesdokument skrevs under som 

bevis på att informanterna frivilligt valde att delta i studien (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Andra etiska aspekter som togs hänsyn till var att informanterna talade om en situation som 

hade med deras arbete att göra vilket kunde kännas obekvämt. Tydlig information gavs om att 

Tema  Fastställning av tema som knyter ihop resultatet. 

Kategori  Sammanställning av koder och underkategorier. 

Underkategori Sammanfattning av koder med samma budskap som framhäver 

innehållet.  

Kod Identifiering av meningsbärande enheter. 



10 

 

allt som sades var konfidentiellt och att det inte fanns några rätta eller fel svar. Dessutom 

informerades informanterna om att de inte kunde identifieras i studien. När studien blir 

godkänd kommer samtliga informanter att få en kopia av arbetet skickat till sig.  

RESULTAT 

Analysarbetet ledde till två kategorier samt sex underkategorier. Resultatet redovisas utifrån 

temat ”Uppsökande tandvård lämnar avtryck, utmanar och väcker nya frågor”. Kategorier 

samt underkategorier redovisas som rubriker (Tabell 3) och styrks av citat.  

Tabell 3. Sammanställning av underkategorier och kategorier. 

Nytta och effekt av uppsökande tandvård 

Denna kategori beskriver informanternas upplevelse av vilka aspekter som ligger till grund 

för hur munvården fungerar på vårdboenden samt vilken roll uppsökande tandvård har i detta. 

Faktorer som gör att uppsökande tandvård gör nytta för de äldres orala hälsa nämns, men även 

faktorer som begränsar munvårdens effekt. Kategorin består av tre underkategorier ”Inverkan 

på munvård”, ”Personalens engagemang” och ”Okunskap och attityder”.  

Inverkan på munvård 

Den orala hälsan hos de äldre som besöktes av tandhygienister genom uppsökande tandvård 

skattades som inte optimal. I intervjuerna nämndes att plack och matrester förekom hos de 

äldre. Protesrelaterande problem som bristfällig passform på proteser och skavsår angavs samt 

orala sjukdomar som gingivit och karies. Muntorrhet var ett annat tillstånd som kunde stöttas 

på. 

Tema Uppsökande tandvård lämnar avtryck, utmanar och väcker nya frågor 

Kategorier Nytta och effekt av uppsökande tandvård Uppsökande tandvård i förbättringsprocess  

Underkategorier Inverkan på 

munvård 

Personalens 

engagemang 

Okunskap 

och attityder 

Trivsel på 

arbete 

Utmaningar 

med 

uppsökande 

tandvård 

Fokus på 

utveckling och 

samverkan 
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”Vi kan hitta skavsår, det är sår i slemhinnan, dom är muntorra, som man 

liksom inte har hjälpmedel för det, och det är gingivit, ja, karierade tänder, allt 

möjligt, det ser inte bra ut i munnen.” (Id 3)  

Upplevelsen kring hur uppsökande tandvård påverkade den äldres orala hälsa varierade. 

Några informanter uppgav att de inte kunde se ifall uppsökande tandvård hade någon inverkan 

på den orala hälsan. Detta då bristfällig munhygien kunde påträffas varenda gång de besökte 

brukaren. En informant nämnde att denne inte träffar samma brukare och att det även kunde 

vara svårt att utläsa vad andra tandhygienister hade gjort innan, vilket gjorde det svårt att se 

om den orala hälsan förändrats. 

”Jag ser inte detta exakt till 100%. Problemet med mobil tandvård är att det är 

svårt att veta om det skett någon förändring på munhälsan. Jag träffar patienten 

denna gången, men nästa gång är det någon annan. Jag vet inte vad dom andra 

har sagt eller bedömt innan. Jag letar i journalen, men alla har olika 

undersökningsmetod.” (Id 4) 

Andra informanter upplevde att den orala hälsan hade varit värre om uppsökande tandvård 

inte funnits. Det upplevdes att uppsökande tandvård väckte en tanke hos personalen och 

visade att tänderna tillhörde resten av kroppen. Återkommande besök av tandhygienisterna 

ansågs ha lett till att personalen blivit mer medvetna om den orala hälsan samt även förstått 

vikten av de besöken som utfördes. Något som inte var självklart från början.  

”Nu har vi hållt på med detta i 9 år och kommer jag tillbaka till samma hem och 

träffar samma personal, å dom allra flesta, dom förstår ju detta nu och förstår 

hur viktigt det är men i början var det jättesvårt, då förstod dom inte varför man 

skulle komma, vi får komma till våra patienter var tredje månad, det förstod 

dom inte riktigt varför vi skulle komma så ofta så då var det svårt å förklara.” 

(Id 8) 

Att möta brukarna i deras hemmiljö upplevdes ha en inverkan på munvård. Det gjorde att 

råden kunde individanpassas på bättre sätt. Om en brukare var sängliggandes eller sittandes i 

rullstol kunde man ge instruktioner till vårdpersonalen kring hur munvården kunde utföras 

där. Samtidigt fick man även se vad som saknades i hemmet. Om man såg att en brukare inte 

hade tandborste kunde detta påpekas direkt på plats. Dessutom kunde man rekommendera de 

produkter man ansåg att brukaren verkligen behövde.  
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Personalens engagemang 

Informanterna upplevde att uppsökande tandvård hade en inverkan på personalens 

engagemang. Ett ökat intresse för den orala hälsan kunde upplevas tack vare information och 

utbildning av vårdpersonal. Senior alert samt Revised Oral Assessment Guide [ROAG] 

omnämndes. Efter att man infört Senior alert på boenden kunde en ökning av personal som 

hörde av sig och ställde munrelaterade frågor erfaras av vissa informanter. ROAG och Senior 

alert upplevdes vara en bidragande orsak till ökat engagemang eftersom personalen själva fick 

titta in i brukarens mun och göra en bedömning av oral hälsa. Detta stärkte synen på att oral 

hälsa hade betydelse.   

”Personalen ser mer i munnen, å ser att den är faktiskt ganska viktig när dom 

själva måste bedömma munhälsan i det här instrumentet så har dom ju för det 

första börjat titta i munnen, det gjorde dom inte ens förut, utan nu har dom till 

och med börjat titta i munnen och då inser dom liksom att det är viktigt att man 

sköter munhälsan.” (Id 2) 

Utbildningar kunde även ibland leda till vissa positiva förändringar på boenden som att det 

köptes in munvårdshjälpmedel som fluorskölj eller approximala hjälpmedel till brukarna.  

”Om vi har pratat om att det är viktigt att fukta munnen, och salivstimulerande, 

så finns det på vissa ställen, öh att dom har tagit till sig, eller 

mellanrumsborstar, men det är inte exakt så på alla ställen.” (Id 5)  

Att skriva produkter på recept kunde också skapa engagemang. Recept gjorde att 

vårdpersonalen måste göra en aktiv handling och köpa produkter till brukaren. 

Avvikelserapporter var något annat som omnämndes och som upplevdes ha en inverkan på 

intresset för den äldres orala hälsa. När en brist på ett boende upplevdes skrevs en avvikelse 

om det av informanten, som senare skickades till tandvårdsenheten, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska och enhetschefen. I avvikelsen kunde förslag på vad som kunde förbättras eller 

behövde åtgärdas skrivas. Som exempel på förslag angavs att munvårdskort kunde vara 

uppsatta på väggen, att all nyintroduktion av personal skulle innefatta introduktion i munvård 

eller att en viss tandvårdsprodukt skulle finnas med på signeringsschemat. Detta kunde senare 

tas upp av enhetschefen på flera möten och en rutin kunde jobbas fram. En sådan avvikelse 

ansågs leda till en förbättring och ökad engagemang hos vårdpersonalen, speciellt då det kom 

från sjuksköterskan eller ledningen och inte från informanten själv.  
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”Då förstår man att det här är inget som vi gör för vårans skull utan det här är 

någonting som brukaren har en rättighet till och det här säger omsorgslagen. 

När dom förstår det då är det oftast så, då blir det liksom tvärtom, då kan jag 

komma till xxx och där blir jag medryckt av personalen ”åh vi har redan lagt 

ner henne i sängen..”. (Id 7) 

Okunskap och attityder 

Intresset för munvård hos vårdpersonalen var något som ifrågasattes av informanterna. Vissa 

upplevde att personalen inte hade intresse för munvård, vilket resulterade i en icke optimal 

oral hälsa hos de boende. Personalen kunde i vissa fall uppvisa negativ attityd och var 

ifrågasättande till informanternas besök, vilket tolkades som att man inte prioriterade 

munvården på boendet. När informanterna gav feedback på hur munvården skulle utföras 

upplevdes vårdpersonalen inte uppskatta det eftersom de kände sig uppläxade. Men när 

vårdpersonalen var mottagliga för information och visade intresse kunde en förbättring 

upplevas gällande munhygien.    

”Alltid samma negativa attityd jag mött sen jag började jobba. När jag kollar på 

hur det är med dom gamla så ser jag om det är personal på plats som är villig 

att ta emot vad du säger så ser jag en förbättring. Men man märker snart om 

personalen inte är intresserad och tycker det är jobbigt vi är där, då ser du inga 

förbättringar över huvudtaget, då spelar det ingen roll vi är där.” (Id 9) 

Informanterna kunde koppla lägre utbildningsnivå och kunskapsbrist med otillräckligt arbete 

med oral hälsa på boenden. Det erfars att vårdpersonalen kontaktade exempelvis läkare när en 

brukare inte intagit mat på länge, och att det inte fanns en tanke på att det kunde ha med 

tandvärk eller svamp i munnen att göra. Kunkapsbrist upplevdes även vara anledningen till 

varför man valde att inte utföra vissa arbetsuppgifter. 

”Oftast upplever man det så att om de inte kan så mycket då är det nånting jag 

vill slippa undan, jag vill glida undan, jag vill inte veta så mycket av det.” (Id 7)  

Kunskapsbrist kunde upplevas på annats sätt också. Vissa erfor att det fanns vårdpersonal som 

saknade kännedom om vad munhälsobedömning och behandlingar som informanterna erbjöd 

var, samt att det fanns en skillnad mellan dessa. Ibland saknades det kunskap om vad 

nödvändig tandvård var och vad det innebar. Informantion om symfoni [databas för 

vårdpersonalen där bland annat tandvårdsintyg registreras] saknades också.    
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”Det är sköterskorna som vi pratar med först, och det är jättemånga av dom 

som inte riktigt förstår vad munhälsobedömningar och själva behandlingar och 

att det är skillnad på dom och dom vet inte riktigt vad symfoni är för något. Inte 

heller vad nödvändig tandvård är och vad det innebär.” (Id 6) 

En informant berättade att synen på munvård baserades på vem personalen tog hand om. Det 

upplevdes att munhygienen var bättre hos exempelvis personer med funktionsnedsättning än 

de äldre. Vårdpersonalen upplevdes anstränga sig mer och ge en mer individanpassad 

omvårdnad. Detta kunde tolkas att personalen ansåg att personer med funktionsnedsättning 

var i ett större behov av stöd i vardagen.  

”På dom utvecklingsstörda kan jag uppleva att munhygienen är mycket bättre 

än på dom äldre, att personalen där är mer för hela personen, dom ser mer sig 

själva som den personens armar och ben, man ser det på ett helt annat sätt än 

vad man gör på den äldrevården.” (Id 3) 

En annan faktor som nämndes var personaldynamik och att denne kunde påverka prestationen 

och hur munvården sköttes på ett boende. Ett negativt socialt inflytande från andra på 

exempelvis ny personal angavs leda till att denne tvingades avstå från vissa arbetsuppgifter.  

”Man kan komma in på ett boende och då ser man att en ny person eller en av 

dom i gänget, dom vill gå med mig, med dom andra tvingar henne att sitta kvar. 

Det blir ett grupptryck att inte utföra arbetsuppgifter. Det är inte lätt för en ung 

människa som kommer ut med en låga brinnande å hamnar bland 4 stycken som 

tvingar dig att inte göra det du egentligen vill göra och det är inte lätt för henne 

eller han att göra det då heller.” (Id 7) 

Uppsökande tandvård i förbättringsprocess  

Denna kategori beskriver vad informanterna anser om sitt arbete och vilka fördelar samt 

utmaningar det finns med det. Vidare återges vilka förändringar som kan behövas för att göra 

uppsökande tandvård och arbetet med oral hälsa på boenden mer effektivt. Kategorin består 

av underkategorier ”Trivsel på arbete”, ”Utmaningar med uppsökande tandvård” samt 

”Fokus på utveckling och samverkan”.    
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Trivsel på arbete 

Informanterna trivdes på sina arbeten. Som en av fördelarna nämndes att det inte fanns någon 

tidspress som när man arbetade i den kliniska verksamheten. Att kunna lägga upp sitt schema 

själv, uppsöka många ställen och inte vara fast på kliniken gav en känsla av frihet. Det gjorde 

även att man kunde ta del av dagsljuset mer. Även att inte ha några uteblivande upplevdes 

som en fördel. Personerna var alltid där, även om det kunde förekomma att vissa mådde sämre 

eller var i väg, men då kunde man besöka någon annan under tiden.  

”Man är inte tidspressad på samma sätt som tandhygienisterna och 

tandvårdspersonalen är, du vet det är klockan 10, 10, 10:20 liksom, utan du har 

dom här brukarna ja ”åh men hon är trött å sover då tar vi henne efter lunch så 

tar vi Pelle före lunch”. Det är också fördel att kunderna är där, sedan kan dom 

vara dåliga också, ligga på lasaretter och så men vi har minimalt med 

uteblivanden.” (Id 7)  

Många nämnde att de trivdes med sitt arbete eftersom de hade ett intresse av att jobba med 

människor. De kände även att de gjorde en skillnad när de hjälpte de boende med deras 

munhygien och försökte motivera vårdpersonalen. Det gav de en känsla av meningsfulhet. Att 

få möta nya ansikten varje dag gjorde att jobbet inte kändes tråkigt. Även de äldre upplevdes 

uppskatta uppsökande tandvård. Det nämndes att de flesta var positiva och visade tacksamhet 

när informanten kom. 

”Jag gillar jobba med människor, och jag tycker det är kul att få möta andra 

hela tiden i ny vardag och variation..öh...jag brinner för att hjälpa till å att det 

kan ge nånting, att man får liksom tänka på att man har gjort nåt bra å det 

tycker jag är jättekul.” (Id 5)  

Arbetet upplevdes även vara lärorikt eftersom varje dag var inte den andre lik. Man kunde 

lära sig nytt och upptäcka nya saker. Tekniken gjorde arbetet lättare då man hade datorerna 

med sig och kunde föra in allt direkt. Man kunde även komma åt journalerna på hemmen. 

Idag arbetade man även med riktiga putsmaskiner istället för eltandborstar som förr vilket 

underlättade arbetet.  

Utmaningar med uppsökande tandvård 

Trots att jobbet kunde kännas meningsfullt och trivsamt så fanns det utmaningar som 

informanterna stötte på. Ergonomin nämndes som en av dem. Inte alla hade bra instrumentets, 
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vilket försvårade bärandet. Ergonomiskt stöd saknades också. Det ansågs vara svårt med 

brukare som låg i säng eller satt i rullstol för det innebar svår arbetsställning. Om de inte 

kunde hålla upp huvudet när de satt i stol eller rullstol tvingades man att sätta sig ner på knäna 

och böja runt huvud, vilket var påfrestande. Vid hemhjälp kunde arbetet innebära att man 

kunde komma till ett hus utan hiss med flera våningar, vilket betydde att man var tvungen att 

bära upp och ner alla instrument själv. Det ansågs tungt för kroppen. 

”(...) så kan vi även gå ut till de som har hemhjälp och tandvårdsintyg som bor 

hemma och det kan ju vara väldigt jobbigt för då kan man komma till någon 

som bor högst upp i ett hus och där finns ingen hiss till exempel, och då måste vi 

bära upp alla grejerna och bära ner alla grejerna, det är ju jobbigt för 

kroppen.” (Id 8) 

Arbetet kunde även skapa en psykisk påfrestning ibland när man såg de äldre vara ensamma 

och inte omhändertagna. Det uttrycktes en vilja att stanna kvar med brukarna och prata en 

stund, men att tiden inte räckte till. Att inte lyckas samarbeta med brukarna som är svårt sjuka 

ansågs också vara en utmaning. Demenssjukdom angavs som exempel. Det nämndes att 

dementa hade svårt att samarbeta. Ibland vägrade de att öppna munnen eller visade ovilja att 

medverka vid utförandet av munvård, vilket gjorde att man inte kunde göra ett optimalt jobb. 

Ibland kunde dessa brukare få medicin innan, vilket ansågs underlätta, men att detta inte 

kunde utföras på alla på grund av hälsotillstånd eller annat skäl.   

”Det är väldigt svårt eftersom många som bor på äldreboende har någon form 

av demenssjukdom och dom kan ha svårt att samarbeta och många vill inte ens 

samarbeta alls. Man kan inte göra ett optimalt jobb som man skulle vilja. Ibland 

får patienter en del medicinering innan behandling och på vissa hjälper det bra, 

men vissa sköterskor vill inte ge det, och vissa patienter kan inte heller på grund 

av hälsan få det heller.” (Id 6)  

Något annat som omnändes av informanterna var svårigheter med att motivera 

vårdpersonalen. Det upplevdes vara en utmaning att hitta ett sätt som kunde få personalen att 

bli tillräckligt motiverad till att utföra optimal munvård. Man anordnade insatser som 

dramapedagogik eller annan aktivitet vid utbildningar för att väcka intresset och lätta på 

stämningen, men inte ens då kunde man nå dem fullt ut.  
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”Svårast i mitt jobb är ju å motivera vårdpersonalen å få med dom på tåget 

liksom, jag ser det som den största utmaningen i mitt jobb. Det är en utmaning 

för mig att få med dom på tåget. Det finns dom som man överhuvudtaget inte 

når, hur man än försöker, dom har redan bestämt sig redan innan ”nej det här 

med munnen är äckligt, det tänker inte jag röra vid.” (Id 2) 

Fokus på utveckling och samverkan 

Informanterna nämnde faktorer som kunde utvecklas för att göra arbetet med uppsökande 

tandvård och munvård på boenden mer effektivt och optimalt. I några intervjuer nämndes att 

vårdpersonalen uppfattades ha ont om tid för att ägna sig åt munvård. Även om personalen 

visade intresse för oral hälsa, speciellt efter att ha varit på en munvårdsutbildning, var de för 

stressade och upptagna med annat varför munvård var tvunget att bortprioriteras. Tidsbristen 

kopplades även med den negativa attityden som vårdpersonalen hade gentemot informanterna. 

Tidsbristen angavs som en anledning till varför personalen inte alltid kunde närvara vid 

munhälsobedömningar. Personalbrist samt personalomsättning erfars också som orsaker till 

varför arbetet med munvård inte fungerade optimalt. Att underlätta för vårdpersonal så att de 

kunde hinna med sina arbetsuppgifter, men även att anställa personal med rätt utbildning 

efterfrågades av informanterna.  

”Jag tror dom har för mycket att göra, det är brist på personal och hög 

personalomsättning så man orkar inte ta itu med saker. Plus att synen är 

fortfarande att tänderna inte är en del av hälsan.” (Id 9)  

En annan faktor som upplevdes kunna leda till förbättring var större samverkan mellan 

vårdspersonal som exempelvis sjuksköterskor och tandhygienister. Detta kunde göras genom 

fler regelbundna och kortare utbildningar eller möten. Där kunde exempelvis diskussion om 

de boenden och vad som behövde förbättras föras. Även uppdaterad information om 

munhygienprodukter och liknande kunde tas upp på möten.  

”Man skulle behöva ha en mer samsyn, att vi skulle behöva jobba ihop lite 

bättre, kanske jag och sjuksköterskan på boendet och personalen, att man 

kanske skulle sätta sig en gång i månaden och prata om dom som bor på den 

här avdelningen och prata om deras munhälsa å hur man kan göra för att den 

ska bli bättre.” (Id 2)  
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Kommunikation mellan berörda professioner var nästa faktor som behövde utvecklas. Det 

nämndes att informanterna skrev sina daganteckningar i journaler, men att vårdpersonalen 

inte antecknade någonting. Idag kunde daganteckningarna skickas till boenden om 

sjuksköterskan begärde det, men det ansågs inte tillräckligt nog. Som en lösning föreslogs att 

anteckningarna kunde skrivas i de boendes journalsystem eller att vårdpersonalen kunde få 

bättre åtkomst till informanternas journalföring.  

”Det hade varit bra med bättre kommunikation t.ex. vi skriver ju 

daganteckningar i vårat journalsystem, men dom antecknar ingenting när vi går 

runt och gör munhälsobedömningar, och där skulle liksom bli en förbättring på 

att man skickar länken till dom på ett enkelt sätt, så att man inte bara är där och 

pratar med personal men sedan glömmer hon det, det gör att situationen kan 

stanna, att det inte kommer vidare.” (Id 5) 

Bättre arbete med att hitta människor som bodde i egna hem och som omhändertogs av 

anhöriga angavs behövas. Hemmaboende upplevdes inte synas i statistiken och var därför 

svåra att fånga upp. Det erfars även att det fanns människor som var berättigade till nödvändig 

tandvård, men som inte hade kännedom om det. Den orala hälsan ansågs dessutom vara sämre 

hos de som bodde längre bort från tätort och de som hade tappat tandvårdskontakten.  

”Jag tycker den orala hälsan ju längre ut i skogen man bor och ju mer 

längesedan man träffade någon inom tandvården är sämre. Det är sämre 

tänder, mer plack, mer akuta besvär.” (Id 1)  

Informationspridning i större utsträckning och på ett tydligare sätt just om nödvändig 

tandvård samt uppsökande tandvård efterfrågades. Man ansåg att biståndshandläggare och 

andra professioner som beviljade detta stöd kunde bli bättre på att upplysa om det.  

”Mer information om kortet borde finnas, för jag upplever att 

biståndshandläggare är lite dåliga på att informera. Finns även läkare på vissa 

ställen som skriver ut det eller ja, beviljar det som man säger, så det tycker jag 

inte alltid som det funkar optimalt.” (Id 3) 

Transport av instrument nämndes också som en faktor som behövde utvecklas. Det nämndes 

att både instrumentset samt vagnar som de transporterades i inte var utvecklade för tandvård. 

Vidare nämndes att kvalitetssäkringsdokument var något som behövdes i förbättringsarbetet. 

Det ansågs av vikt att samtliga parter som arbetade på boenden skulle utvärdera sin egna 
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insats ibland istället för att bara fokusera på exemplevis egna förmåner. Det angavs att det 

ibland upplevdes att när man kom på besök var boendepersonalen mer intresserad av 

produkter till sig själva istället för att tänka på vad deras boende behövde.  

”Jag tycker att det jag saknar i åldringsvården är att dom inte använder 

kvalitetssäkringsdokument och att dom inte utvärderar sitt eget arbete. Jag får 

ofta höra att dom pratar om sina raster, dom pratar om sina rättigheter, om jag 

kommer ut och håller i en utbildning, det första jag får höra är ”får vi några 

gratis produkter”, att det aldrig är om dom andra.” (Id 7) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters erfarenheter om uppsökande tandvård 

samt deras upplevelser om dess effekt på oral hälsa hos beroende äldre i Sverige. En kvalitativ 

studie utfördes för att besvara detta syfte. Denna design valdes eftersom den kunde fånga 

olika personens känslor, erfarenheter och upplevelser och ge en bild av en mångsidig och 

komplicerad värld (Danielsson, 2012). Syftet kunde ha studerats utifrån en kvantitativ ansats 

och gett ett mer mätbart och objektivt resultat (Trost, 2012). Författaren var dock mer 

intresserad av känsloupplevelser och att finna närhet till det som undersöktes. En kvalitativ 

design gav utrymme för följdfrågor samt uppföljningar som ledde till ytterligare en 

fördjupning i informanternas svar (Patel & Davidsson 2011).  

Lämplighetsurval tillämpades för att finna rätt informanter. Inklusions- och 

exklusionskriterier fastställdes för att få fram så lämpliga informanter som möjligt för 

studiens syfte. Begränsing av år i yrket och av uppsökande tandvård gjordes i syfte att 

informanterna skulle ha tillräckligt med erfarenheter och självförtroende för att skaffa sig en 

reell uppfattning om sitt yrke och uppsökande tandvård. Begränsningen kan dock lett till ett 

större bortfall av yrkesverksamma tandhygienister samt att viktiga aspekter gällande 

uppsökande tandvård missades. Antalet informanter ansågs dock vara tillräckligt för studiens 

syfte.  

En facebook-sida, THYiS, användes för att komma i kontakt med informanterna. Eftersom 

sidan består av över 2000 tandhygienister i hela Sverige ansågs den vara ett bra och 

tidsbesparande sätt att hitta för studien lämpliga informanter och samtidigt få en bred 



20 

 

geografisk spridning. Antalet informanter som visade intresse för studien var 13 varav fyra av 

de hörde aldrig av sig igen efter att ha fått både informationsbrev och påminnelse om studien. 

Flera påminnelser kunde ha sänts men författaren ville inte vara för påstridig. I en kvalitativ 

studie bör antalet deltagare inte heller vara för stort då bearbetningen och sammanställningen 

av materialet kan vara tidskrävande (Dalen, 2008).   

Semi-strukturerade intervjuer med varierande underfrågor samt följdfrågor gav författaren en 

chans att skapa olika kombinationer av frågor för att täcka ämnet. Strukturerade intervjuer 

ansågs inte fungera i detta fall då ämnet som berördes saknade tillräckligt med vetenskaplig 

grund för att kunna utveckla säkra, relevanta frågor. Efter sju intervjuer upplevde författaren 

en mättnad i intervjumaterialet eftersom ingen ny information framträde (Jakobsson, 2011).   

Intervjuerna utfördes via telefon. Styrkan med detta är att det gjorde det möjligt att få kontakt 

med människor som var geografiskt svåra att nå på ett smidigt sätt. Nackdelen med 

telefonintervjuer var att man inte kunde använda sig av kroppsspråk som uttrycksmetod. 

Författaren upplevde vissa svårigheter med att uppfatta när informanten tog en konstpaus eller 

var färdig med sitt svar. Att använda sig av Skype eller Facetime kunde varit lösningen i detta 

fall, men då kunde andra hinder dyka upp som exempelvis uppkopplingsproblem. 

Transkribering av intervjumaterialet skedde i nära anslutning till samtalen då allt fanns färskt i 

minnet och det  minimerade risken för felskrivningar.  

En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjuerna (Lundman & Granheim, 

2012). Resultatdelen grundar sig i förmågor hos den som forskar (Elo & Kyngäs, 2008) och 

eftersom författaren till denna studie endast arbetat med innehållsanalysen en gång tidigare 

hade detta säkerligen viss påverkan på resultatet. Analysprocessen genomfördes i högsta 

möjliga grad med öppet och objektivt sinne i syfte att undvika feltolkningar.  

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet var delkriterier som användes i bedömningen av 

studiens trovärdighet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). För att öka trovärdigheten 

spelades intervjuerna in för att kunna återge informanternas svar så exakt som möjligt och 

eliminera slarv vid transkriberingen och tolkningen av data. Genom att tydligt ha redogjort 

varje moment i forskningsprocessen förenklas bedömningen av tillförlitligheten. Användandet 

av intervjuguide med öppna frågor gjorde att författaren inte kunde påverka svaren i en 

bestämd riktning, vilket också stärker tillförlitligheten. Citat som användes i resultatet ökar 

giltigheten. Tabellen som presenterar hur analysprocessen gick till utifrån det insamlade 
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materialet styrker ytterligare denna delkriterie (bilaga 4). Däremot utfördes intervjuerna och 

analysen av endast en författare, vilket kan ses som en svaghet med studien och sänker 

trovärdigheten. Hade studien utförts av två författare hade det minimerat risken att data 

förbisetts samtidigt som det hade säkerställt tillförlitligheten. Vidare anser författaren att 

studien är överförbar till viss del. Informanterna är i olika åldrar och har arbetat olika antal år 

med uppsökande tandvård, men endast kvinnor har intervjuats vilket kan betyda att resultatet 

kunde sett annorlunda ut om män deltagit i studien. Dessutom genomfördes intervjuerna med 

öppna frågor vilket försvårar möjligheten att reproducera resultatet. Enligt Malterud (2014) är 

förförståelse också något som kan påverka författaren under hela studieprocessen. Författaren 

till denna studie arbetar som tandhygienist i en privatägd klinik i Skåne. I arbetet påträffas 

patienter av olika slag och förutfattade meningar kan bildas. Författaren har dock aldrig 

arbetat med uppsökande tandvård och har ingen större erfarenhet av det förutom praktik under 

en dag under studietiden som handlade om att få en bild om uppsökande tandvård. Författaren 

till denna studie arbetade aktivt och medvetet för att vara öppensinnad och inte påverkas av 

sina erfarenheter eller annat som kan ha sagts eller hörts om uppsökande tandvård.  

Resultatdiskussion 

Studiens resultat bygger på temat ”Uppsökande tandvård lämnar avtryck, utmanar och väcker 

nya frågor” och består av två kategorier och sex underkategorier, vilka sammanfattar 

innehållet i de utförda intervjuerna. I studien framkom att den orala hälsan och munhygienen 

på vårdboenden var bristfällig, men att uppsökande tandvård hade en viss påverkan på 

munvården. Uppsökande tandvård upplevdes höja engagemanget hos vårdpersonalen och 

visade att munnen tillhörde resten av kroppen. Faktorer som upplevdes begränsa effekten av 

att utföra adekvat munvård var okunskap samt attityder hos vårdpersonalen. Vidare berättade 

informanterna att de trivdes med sitt jobb. Intresset för människor, känslan av frihet samt 

meningsfullhet nämndes. Det fanns dock faktorer som ansågs utmanande för att utföra arbetet 

med munvård. Ergonomi samt motivation av vårdpersonal var några av dem. Informanterna 

upplevde att det fanns saker som behövde förändras för att arbetet med de äldres orala hälsa 

skulle bli ännu bättre. Bättre samverkan mellan professioner, bättre ergonomiskt stöd samt 

stöd till vårdpersonal nämndes som några av faktorerna. 
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Nytta och effekt av uppsökande tandvård 

Det fanns en varierad uppfattning om vilken effekt uppsökande tandvård hade på den orala 

hälsan hos de äldre på boenden. Den orala hälsan upplevdes av informanterna generellt sett 

inte som optimal på boenden. Trots tandhygienisternas regelbundna besök kunde ingen 

förbättring upplevas enligt vissa då det alltid förekom plack och matrester eller orala 

sjukdomar. Studier visar att oral hälsa inte prioriteras och utförs på godtagbart sätt av 

vårdpersonalen på boenden och att de äldre har en sämre tandhälsa (Strömberg et al. 2011; 

Wårdh, 2009; Ellefsen, Pedersen, Morse, Schroll, Andersen, Waldemar, 2008; Peltola, 

Vehkalahti, Wuolijoki-Saaristo, 2004).  

Uppsökande tandvård upplevdes dock öka engagemanget hos vårdpersonalen. Det berättades 

att de frekventa besöken väckte en tanke hos vårdpersonalen om att oral hälsa var en del av 

kroppen och att det var av vikt att underhålla den. Avvikelserapporter vid bristande munvård 

ansågs leda till ökat engagemang. Detta då budskapet om att munvård var av vikt kom från 

högre enhet i organisationen och därför togs det på större allvar. Åke Andrén-Sandberg (2015, 

26 mars), kirurgöverläkare på Karolinska universitetssjukhuset, diskuterar detta i sin 

debattartikel med utgång från hälso- och sjukvården. Enligt honom leder avvikelserapporter 

sällan till förändring av rutiner eller förebyggande av upprepande, men genererar statistiken 

över hur många rapporter som sänts in. Systemet lämpar sig dock för handfasta händelser där 

det kan påpekas orsak och verkan (Läkartidningen, 2015, 26 mars). I föreliggande studie 

menas det att en lösning ska föreslås i avvikelserapporten och detta är något Åke Andrén-

Sandberg (2015, 26 mars) förespråkar också. Socialstyrelsen (2017) är mer uppmanande i sin 

lägesrapport till att uppmärksamma brister och framföra klagomål i form av anmälningar. Det 

anses leda till bättre förståelse till varför brister finns och vad som behöver göras för att 

undvika att de händer igen (Socialstyrelsen, 2017).   

Införandet av skattningsinstrumentet ROAG samt Senior alert upplevdes spela roll i ökat 

engagemang för den orala hälsan. Forskning visar att ROAG är ett tillförlitligt intstrument vid 

bedömningen av oral hälsa och att problem kan upptäckas och åtgärdas tidigt om man 

använder det (Tulio F Ribeiro, Ferreira, Vargas, Ferreira e. Ferreira, 2013; Paulsson, 

Andersson, Wårdh & Öhrn, 2008; Andersson, Westergren, Karlsson, Rahm Hallberg, 

Renvert, 2002). Paulsson et al. (2008) observerade en förbättring i kunskap samt erfarenheter 

gällande munvårdsbedömning hos vårdpersonalen på särskilda boenden sedan ROAG 

infördes. Fler utbildningsmöjligheter efterfrågades dock. Okunskap hos vårdpersonalen kunde 
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kopplas av informanterna till undvikande av att utföra munvård, vilket stärks av flertal studier 

som visar att kunskap är en viktig faktor inom området. En spansk studie av Cornejo-Ovalle 

(2013) visade att vårdpersonal som hade munvårdutbildning  prioriterade och utförde 

munvård mer frekvent på de äldre. Även enligt Holman, Roberts och Nicol (2005) är nivån på 

kunskap hos vårdpersonal av vikt för god oral hälsa hos individer på boende. Studien av 

Simons, Baker, Jones, Kidd & Beighton (2000) visade dock en annan utgång. Här undersöktes 

vårdpersonalens kunskaper genom ett frågeformulär och en intervention som bestod av 

munvårdsutbildning med både praktisk och teoretisk del. De som deltog i utbildningen ansåg 

den värdefull för omhändertagandet av de äldres orala hälsa, men när man utvärderade 

effekten av detta ett år senare, visade det sig att munvårdsutbildning inte hade någon 

signifikant effekt för de äldres orala hälsa (Simons et al. 2000). Både praktisk som teoretisk 

utbildning kan alltså öka motivationen hos personalen samtidigt som den kan underlätta att 

upptäcka och förebygga orala hälsoproblem, men det behövs mer för att kunna förändra 

beteendet hos vårdpersonalen.  

Den negativa attityden som informanterna upplevde gentemot sig själva ibland kunde härledas 

till tidsbrist. Detta då tid uppfattades vara en bristvara på boenden och en ytterligare anledning 

till varför boendepersonal inte prioriterade munvården. Tidsbrist bekräftas av flertal studier 

vara ett hinder när det kommer till utförande av munvård (Lindqvist, Seleskog, Wårdh, von 

Bültzingslöwen, 2013; Wårdh & Wikström, 2013). Noggrannhet och prestation försämras när 

tidspressen ökar (Bowrin & King II, 2010), vilket skulle förklara varför den orala hälsan inte 

upplevdes som optimal av informanterna. Studier visar att vårdpersonal oavsett titel 

uppfattade munvård som en väsentlig del i omvårdnadsarbetet men att de ibland upplevde att 

de besatt otillräckligt med kunskaper om oral hälsa samt att de hade brist på tid (Gibney, 

Wright, Sharma, Naganathan, 2015; Gatley, Jagger, Waylen, Jagger, 2011; Willumsen, 

Karlsen Næss, Bjørntvedt, 2011). Kvaliteten på vården kan höjas ifall personalstyrkan baseras 

på vårdbehovet och inte tvärtom och detta måste lyftas mer framför allt av den medicinsk 

ansvariga sjuksköterskan [MAS] som upprättar rutiner gällande samverkan mellan 

omvårdnadspersonal och övrig hälso- och sjukvårdspersonal (SFS 1982:763). I takt med att 

fler äldre har kvar sina naturliga tänder långt upp i åldern (Tham & Hardy, 2011; Nordström 

& Edman, 2008) kommer pressen på vårdpersonalen bli allt högre varför detta är av stor 

relevans.  
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Uppsökande tandvård i förbättringsprocess  

Till skillnad från boendepersonalen erfar informanterna ingen tidspress. De hade en möjlighet 

att påverka och planera sin vardag själva. Deras roll upplevdes som meningsfull när de hjälpte 

brukarna och motiverade personalen. Detta gjorde att de trivdes med sitt jobb. Men det fanns 

utmaningar som informanterna stötte på. Utrustningen som de hade med sig var inte alltid 

anpassad för de rådande omständigheterna. Det kunde vara mycket bärande, även 

arbetsställningen kunde vara betungande när brukarna satt i rullstol eller låg i sängen. Detta 

kan medföra att vården inte alltid kan erbjudas på samma sätt som på en stationär klinik enligt 

Patientdatalagen (SFS 2008: 355) och bör därför fortsätta att utvecklas. En framtida lösning 

kan vara att ha en tandvårslokal i anslutning till boenden där tandvårdspersonal kan arbeta på 

samma sätt som på en stationär klinik. En sådan lösning har börjat diskuteras på vissa håll 

(US Department of Health and Human Services Oral, 2016; Burks et al. 2017), och också 

blivit verklighet i USA (Seniordentalcenter, 2016). Burks et al. (2017) omnämner denna form 

av arbetssätt som en möjlighet till att förebygga malnutriotion hos äldre.  

Vidare angavs brukarens psykiska hälsa som demens vara en utmaning i utförandet av 

munvård. Demens är ett vanligt tillstånd hos äldre och kan försvåra arbetet med munhygienen. 

Det är ett återkommande hinder i flertal studier (Jablonski, Munro, Grap, Schubert, Ligon, 

Spigelmyer, 2011; Sonde, Emami, Kiljunen, Nordenram, 2010). Detta kan vara ytterligare en 

förklaring till varför den orala hälsan i föreliggande studie inte är optimal på boenden samt 

varför vårdpersonalen inte alltid upplevdes ha en positiv inställning till munvård. Sonde et al. 

(2010) beskriver i sin studie att vårdpersonalen upplever frustration då det är svårt att utföra 

munvård på dementa brukare på ett respektfullt och värdigt sätt såsom det är tänkt eftersom 

det ofta förekommer motstånd.  

Behovet av en tvärprofessionell samverkan är kanske ännu större för att effektivisera och 

förbättra arbetet med munvård på äldreboenden. Större samverkan uttrycktes som önskemål i 

föreliggande studie också. Samverkan finns mellan många professioner som läkare, dietister, 

sjukgymnaster men sällan tandvårdpersonal. Munnen verkar hamna utanför. Ett teamarbete 

där samtliga professioner jobbar mot samma mål är en bra utgångspunkt för att skapa en bra 

vård (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013; Berlin, Carlström & Sandberg, 2009; 

Suddick & De Souza 2007). Kvalitetsträffar samt uppföljningar kunde vara en tänkbar väg att 

nå större samverkan. Kvalitetssäkringsdokument med självvärdering efterfrågades i 

föreliggande studie. Självvärdering verkar mest känd inom skolvärlden (Eriksson, 2015), men 
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hade kunnat införlivas inom vårdbranschen också som ett sätt att identifiera styrkor och 

svagheter i det egna arbetet. Ett annat förslag som kom upp var fler och kortare möten med 

boendepersonal där samtal om brukarna, deras orala hälsa och vilka åtgärder som behöver 

sättas in, kunde föras. Träffar med informationsutbyte gör att professionera lär av varandra 

samt förstärker varandras åtgärder (Twaddle, 2012). När olika yrkesgrupper ger sin bild av en 

patients tillstånd blir patientbehovet upplyst från olika synvinklar och det skapar en 

helhetsbild på patienten. Detta helhetsperspektiv innebär att de andras syn inkluderas i det 

egna beslutet (Sundelöf Andersson, 2012). Faktorer som skulle kunna försvåra eller begränsa 

ett fungerande samarbete i detta fall är för många deltidsanställda eller vikarier samt personer 

med svårigheter att samarbeta.  

Ett annat sätt att samverka på är ett gemensamt dokumentationssystem mellan fler 

professioner. Då dokumentation erfars brista föreslogs detta av informanterna i föreliggande 

studie. Informanterna hade för vana att föra anteckningar efter varje besök, vilket inte gjordes 

av vårdpersonalen. Enligt Southern (2007) utfördes dokumentation regelbundet av majoriteten 

av sjuksköterskor men inte gällande brukarnas orala hälsa. Genom ett gemensamt system kan 

vårdpersonalen ha tillgång till tandhygienisters anteckningar och på så sätt kunna följa upp 

vad som händer eller behöver göras hos brukaren.  

Vidare erfar informanterna att nödvändig tandvård och dess förmåner inte nådde alla 

berättigade. Äldre som bodde hemma upplevdes vara de som riskerade mest att drabbas av 

uteblivet stöd. Tidigare studier bekräftar att det framför allt är äldre som bor kvar i sitt eget 

boende och som har hemtjänstinsatser eller som vårdas av anhöriga som inte nås av 

tandvårdsstöden (Gabre, Holmén, Hagman Gustavsson, Strömberg, Ståhlner, Wårdh, 2007). 

År 2011 uppskattade Landstingen i Sverige att cirka 172 000 personen var berättigare till 

tandvårdsstödets förmåner, men endast 54% fick uppsökande munhälsobedömning och 72% 

nödvändig tandvård (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2011). Eftersom allt fler får 

sjukvård i ordinärt boende jämfört med särskilt boende (Ahlbom, Drefah, Lundström, 2010) 

måste uppmärksamheten mot dessa personer höjas. Anledningen till varför tandvårdsstödet 

inte når alla berättigade kan vara att aktörerna saknar kunskap om nödvändig och uppsökande 

tandvård. Informanterna i föreliggande studie upplevde att upplysningen från professioner 

som beviljade stödet var bristfällig. Inspektionen för vård och omsorg ([IVO], 2015)  lyfter i 

sin tillsynsrapport att brister i informationsöverföring kan få allvarliga konsekvenser för de 

äldre. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2016) tror att regelverket kring 
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tandvårdsstöden kan uppfattas som otydligt av vårdgivare varför informationen kan tolkas och 

förmedlas på olika sätt. En närmare samverkan mellan vårdpersonal och tandvårdspersonal 

skulle kunna vara lösningen även här för att undvika missförstånd och felaktig 

informationsöverföring. Enligt Vårdanalys (2014) bör även munhälsoperspektivet, inklusive 

information om befintliga tandvårdsstöd, föras in i de kunskapsstyrningsdokument som gäller 

för de diagnoser och funktionsnedsättningar som berättigar patienter till särskilt 

tandvårdsbidrag och tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Idag finns 

rekommendationer om munvård i vissa nationella riktlinjer bland annat för vård och omsorg 

vid demenssjukdom (Socialstyrelsen 2010) och likaså i  riktlinjerna för diabetesvård 

(Socialstyrelsen 2015). Detta kan bidra till att hälso- och sjukvård och tandvård 

sammanlänkas ännu mer.  

SLUTSATS 

Munhygienen samt den orala hälsan på vårdboenden verkar fortfarande bristfällig. 

Uppsökande tandvård upplevs dock vara en behövlig insats som gör skillnad och sätter den 

orala hälsan i fokus. Besöken som utförs av tandhygienisterna verkar väcka engagemang och 

munvårdsutbildningar ge vägledning till vårdpersonalen. Det finns dock faktorer som 

försvårar arbetet med munvård på vårdboenden. Attityd och okunskap hos vårdpersonalen 

erfars vara några av dem, men främst upplevs problematiken ligga på organisationsnivån. 

Detta behöver ses över för att uppsökande tandvård ska åstadkomma större effekt och för att 

de berörda aktörerna ska kunna samarbeta bättre och erbjuda en mer adekvat munvård för de 

äldre.  

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Resultatet av studien berör faktorer som behöver förändras för att arbetet och effekten av 

uppsökande tandvård ska bli mer effektivt. Några av dem kan implementeras redan idag i det 

dagliga arbetet. I studien nämndes att det råder brist gällande information om uppsökande 

tandvård och nödvändig tandvård, vilket gör att inte alla nås av dessa även om de är 

berättigade till det. Detta gäller framför allt personer som väljer att bo i det egna hemmet. 

Samtliga professioner som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård behöver bli bättre 

pålästa om dessa tandvårdsstöd och vara mer observanta på vilka som kan ha rätt till dem. 

Även om man inte har rättigheter till att utfärda intyg kan man forfarande informera om att 

det finns och hänvisa till de insatser som kan hjälpa den äldre att ansöka om det. Det är 
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samtidigt viktigt att göra det enkelt för professionerna att veta var de ska hänvisa dessa 

personer. En sådan informationsspridning skulle kunna leda till att fler får möjlighet till att ta 

del av dessa tandvårdsstöd. Vidare studier behövs dock för att få en bredare bild av ämnet. En 

studie där man undersöker kunskaper om uppsökande tandvård samt nödvändig tandvård hos 

vårdpersonal och tandvårdspersonal kan vara av intresse. Ett annat förslag kan vara att 

undersöka vårdpersonalens upplevelse av uppsökande tandvård.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev till deltagarna 

 

Hej, 

Mitt namn är Anna och jag är en student på Högskolan i Jönköping där jag läser 

magisterprogrammet i oral hälsa. Jag ska under våren skriva ett magisterarbete vars syfte är 

att undersöka tandhygienisters erfarenheter av uppsökande tandvård och upplevelse av dess 

effekt på oral hälsa hos beroende äldre.  

SBU har gjort sökningar i olika databaser för att se hur många studier som visar på effekten 

av uppsökande tandvård för personer med omfattande samt långvarigt omsorgsberoende. Inga 

studier kunde identifieras som visar på förbättrad oral hälsa tack vare uppsökande tandvård 

varför denna studie är av vikt att utföra. Tandhygienister som arbetar inom verksamheten har 

en stor fördel då de ser vad som fungerar och vad som kan förbättras. Dessa erfarenheter kan 

leda till att insatsen görs så effektiv som möjligt.  

För att kunna delta måste tandhygienisten ha jobbat minst sex månader med uppsökande 

tandvård samt minst två år som tandhygienist. Tandhygienisten bör även jobba mer än tre 

dagar i veckan med uppsökande tandvård. Deltagandet är frivilligt och allt intervjumaterial 

kommer att behandlas konfidentiellt. Den som tackar ja till deltagandet kommer att få skriva 

under ett samtyckesformulär. Intervjun kommer att genomföras via skype eller liknande 

program som fungerar för både deltagaren och författaren. Materialet som kommer att samlas 

in kommer endast att  utnyttjas i denna studie och förstöras när magisterarbetet blir godkänt. 

Intervjun kan ta ca 30 minuter och kommer att spelas in. Medverkan i studien kommer att 

kunna avbrytas när som helst.  

Har du några frågor var vänlig kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar 

Anna Czarnecka 

(Leg. Tandhygienist) 

anna_czarnecka@hotmail.com      

 

Handledare: 

Ulrika Lindmark 

(lektor och Fil Dr i Oral hälsovetenskap, Hälsohögskolan i Jönköping) 

ulrika.Lindmark@ju.se  

 

mailto:anna_czarnecka@hotmail.com
mailto:ulrika.Lindmark@ju.se
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Bilaga 2 - Intervjuguide. 

Muntlig information: 

- Välkomnar deltagaren  

- Information om studien  

Bakgrund: 

- Hur länge har du arbetat som tandhygienist?  

- Hur länge har du arbetat med uppsökande tandvård?  

- Vad gör du inom uppsökande tandvård? 

- Vilket län arbetar du i?  

- Hur gammal är du?  

Huvudfrågor:  

- Hur upplever du den orala hälsan hos de äldre som bor på boenden? 

- Vilken betydelse anser du att uppsökande tandvård haft för den äldres munhygien under din 

tid med detta arbete? Eventuella förändringar gällande munhygienen?     

- Hur upplever du arbetet med uppsökande tandvård, ur ditt perspektiv som tandhygienist? 

Finns det för och/eller nackdelar? Vad är svårast med uppsökande tandvård? 

- Upplever du att boendet/hemmet du besöker har ett intresse och engagemang kring 

munhygien? Motivera. 

- Hur ser du på utvecklingen av uppsökande tandvård, ur ditt perspektiv som tandhygienist? 

Finns det något som behöver förändras? 

- Hur ser du på framtiden gällande arbetet med uppsökande tandvård? Är det något som 

kommer att behövas mer av?  

Följdfrågor: 

- Hur menar du? 

- Kan du utveckla det? 

Avslutande frågor  

- Är det något du vill tillägga?  

- Har du några frågor till mig?  

- Kan jag återkomma till dig om frågor uppkommer? 
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Bilaga 3 - Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen om studien angående upplevelsen av uppsökande tandvård 

och dess effekt på oral hälsa hos de äldre. Jag har fått information om studien och dess syfte 

samt att materialet kommer att behandlas konfidentiellt och att det som sägs i studien kommer 

ej kunna spåras till mig. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt samt att 

jag kan avbryta det när jag vill utan att behöva uppge någon anledning till det.  

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in. 

 

______________________________________ 
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Bilaga 4. Innehållsanalys

Temat Uppsökande tandvård lämnar avtryck, utmanar och väcker nya frågor 

Kategori Nytta och effekt av uppsökande tandvård Uppsökande tandvård i förbättringsprocess 

Underkategori Inverkan på 

munvård 

Personalens 

engagemnag 

Okunskap och 

attityder 

Trivsel på arbete Utmaningar med 

uppsökande 

tandvård 

Fokus på utveckling 

och samverkan 

Kod 

 

Uppskattning från 

de äldre  

Svårt att se en 

effekt  

Munhygien ej 

bättre Patientmöte 

i hemmiljön 

Bättre resultat efter 

utbildning  

ROAG och Senior 

Alert 

Avvikelserapporter 

Ledningens intresse 

Recept 

Större medvetenhet 

kring munhygien 

Medvetenhet kring 

relation oral hälsa 

och allmän hälsa 

Varierat 

personalbemötande 

Varieriation i 

intresse och syn 

kring oral hälsa 

Kunskapsbrist 

Grupptryck 

 

Ingen tidspress 

Inga uteblivande 

Flexibilitet 

Nya patienter 

Gör skillnad 

Uppskattning 

Variation  

Frihet under 

ansvar 

Teknik underlättar 

Lärorikt arbete 

Ergonomi brister 

Motivation av 

vårdpersonal 

Demenssjukdom 

försvårar  

Svårt att finna alla 

som behöver hjälp 

Logistik av tunga 

instrument 

Psykisk påfrestning  

Personalbrist 

Personalomsättning 

Tidsbrist   

Stress 

Fler, kortare 

munvårdsutbildningar  

Bättre samarbete med 

vårdpersonal 

Bättre journalföring 

och lättare åtkomst 

Lättare transport av 

instrument 

Bättre information 

kring 

uppsökande/nödvändi

g tandvård 

Större insats mot de 

hemmaboende 

Kvalitetssäkringsdoku

ment 

Utvärdering av egen 

insats 

Personalfokus 
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