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1. Inledning 

Sjukdomar kan förklaras i kombination av fysiska-, sociala-, miljömässiga- och psykologiska 

faktorer. Beteendeförändring kan vara en lång och komplex process som över tid förekommer 

i olika stadier. Stadierna kan leda till tillfälliga förbättringar, återfall eller en långvarig 

beteendeförändring (1). Orala sjukdomar så som karies och parodontal sjukdom är 

multifaktoriella sjukdomar där motivation, vilja och handling är viktiga komponenter för att 

påverka orala vanor och beteenden. Många inre faktorer såsom kunskap, attityder, vilja och 

stress såväl som yttre faktorer såsom socialt stöd, kulturella faktorer och miljö är påverkande 

indirekt och direkt på olika beteenden (2-5). I riktlinjearbete till att ta fram vetenskapligt stöd 

i området ”att utvärdera metoder för att arbeta med beteendeförändringar inom tandvården” 

finns enligt Socialstyrelsen 2011 kunskapsluckor. För att påverka ett ohälsosamt 

munhygienbeteende hos patienter inom tandvården används ofta kort information och 

instruktion eller rådgivande samtal som behandlingsmetod (6). Men att som behandlare 

berätta för patienten vad den bör göra påverkar sällan munhygienbeteenden (7). Det är 

rekommenderat att använda beteendepåverkande metoder och åtgärder när de sedvanliga 

behandlingsmetoderna inte är effektiva för att hjälpa en patient att utföra en nödvändig 

beteendeförändring (6, 8-9). Avsikten med denna litteraturstudie var att studera om det finns 

vetenskapligt stöd för att använda beteendepåverkande metoder inom tandvården till att 

förbättra munhygienbeteenden och oral hälsa hos patienter.  

1.1.  Bakgrund 

Tandvårdsorganisationen i Sverige är uppdelad i allmän-, privat- och specialisttandvård med 

personal bestående av tandhygienister, tandsköterskor, tandläkare och tandtekniker (6). 

Arbetet inom tandvården regleras bland annat av tandvårdslagen och patientsäkerhetslagen 

och målet är en god tandhälsa och tandvård på lika villkor för alla i Sverige (10-11). En god 

vård och tandvård ska bland annat karakteriseras av att den är individanpassad, likvärdig och 

säker. Behandlingen ska utföras i samråd med patienten, den ska vara lättillgänglig, säker, 

grundas på patientens självbestämmande och integritet. Arbetet ska utföras i stöd av 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Det sätter krav på att det finns ett ledningssystem för 

kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som också innefattar möjligheterna till ett 

patientinflytande (6, 11). Inom tandvården bör personalen ha kunskaper om grundläggande 
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faktorer för vad som skapar hälsa och ohälsa och en viktig del är att främja den orala hälsan 

samt jobba förebyggande mot oral sjukdom (6).  

1.2.  Orala sjukdomar – gingivit, parodontit och karies 

Oral hälsa definieras bland annat som: ”Oral hälsa är en del av den allmänna hälsan som 

bidrar till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande med upplevda och fullgoda orala 

funktioner satta i relation till individens förutsättningar samt frånvaro av oral sjukdom” 

Eftersom orala sjukdomar påverkas i stor grad av munhälsobeteenden och vanor ingår frågor 

om beteenden och vanor i en professionell anamnes och är viktiga att studera (6).  

 

Karies är en kronisk sjukdom som individen kan drabbas av under hela livet och kan ge 

upphov till munsmärta och tandförlust (12).  I en epidemiologisk studie utfördes en jämförelse 

av tandhälsan i en population mellan 3-80 åringar i Sverige. Studien visade att antalet 

kariesskador minskat under en 30 års period i åldersgruppen 10-50 år (13).  Trots att andelen 

fyllning- och kariesfria patienter ökas, finns en liten del av folkmängden som uppvisar ett 

större antal kariesskador och behöver nås i tandvården (14). Uppgifter i Sverige från år 2015 

visade att andelen kariesfria 19-åringar fortsätter att öka där en ökning från 31 % till 37 % 

från år 2010 uppvisades (15). Kariessjukdomen påverkas bland annat av munhygienbeteenden 

och ogynnsamma kostvanor (12). Parodontit är en folkhälsosjukdom där cirka 40 % av vuxna 

i Sverige har diagnostiserad kronisk parodontit med måttlig benförlust och mellan 7 – 20 % 

har kronisk parodontit med grav benförlust. Kronisk parodontit har innebörden att det finns en 

inflammation i parodontala vävnader med en progressiv förlust av stödjevävnader runt tanden 

som kan vara långsam till måttlig. Det förekommer inflammation i gingivan vid parodontit, så 

kallad gingivit. Gingivit kan också förekomma utan förlust av tandens stödjevävnader och är 

då av ett reversibelt tillstånd (16).  

 

Det finns samband i allmänhet att social bakgrund är stark förknippad med risk för karies och 

parodontala sjukdomar eftersom den kan påverka en patients beteende (17). Den orala hälsan 

påverkar den allmänna hälsan och tvärtom. Det finns samband mellan kroniska sjukdomar 

som bland annat parodontit och kardiovaskulära sjukdomar (18) och parodontit och diabetes 

(19-20). Patienter med bristande munhygien och munhälsobeteenden har en ökad risk för 

orala sjukdomar som karies, gingivit och parodontit. Därmed är en god munhygien 

grundläggande när det gäller att förebygga och behandla orala sjukdomar (12, 17, 21-22).  
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1.3. Återkoppling om den orala hälsan 

En patient som genomgått en undersökning hos tandvården behöver få en återkoppling om sitt 

munhälsotillstånd. Det finns olika behandlingsåtgärder att ta till stöd och hjälp för att uppnå 

detta. Dessa kan bland annat indelas i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

återkoppling, standardiserad rådgivning, rådgivande samtal med eller utan uppföljning samt 

beteendemedicinsk prevention och behandling. Till en patient som är oralt frisk (med eller 

utan riskfaktorer) kan en hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling vara 

tillräcklig. Med detta menas att information kan ges med hänsyn till ett individuellt anpassat 

förhållningssätt som exempel ett hälsofrämjande samtal. För patienter som bedöms ha en hög 

sjukdomsrisk eller aktivt pågående sjukdom där en beteendeförändring är nödvändig finns 

metoder för att förebygga eller behandla tillstånden. Dessa metoder är av varierande effekt 

och innehåll, allt ifrån standardiserade råd till metoder som har en beteendemedicinsk 

inriktning (6).  

 

Figur 1. Figuren förklarar vad de olika åtgärderna innebär (6). 

 

Åtgärden beteendemedicinsk prevention och behandling bör erbjudas till en mindre grupp 

patienter där det är synnerligen viktigt att påverka ett beteende för sjukdomsbehandling. För 

att kunna utföra beteendepåverkande metoder krävs det speciell utbildning och kompetens 

vilket innebär att det finns tre delar som är nödvändiga att ha kunskap och praktisk förmåga i. 

Dessa är kunskap om sjukdomen som beteendeförändringen åsyftar till att påverka, de 

metoder och teorier som finns till grund för att påverka beteenden samt samtalstekniken som 

är lämpad att använda till att samtala effektivt med patienten (6).  
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Beteendemedicinsk prevention och 

behandling 

 

 

Rådgivning ges i cirka 5 
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allmänna råd som inte är 
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rådgivning. Det är mer omfattande än 

standardiserad rådgivning. 

En strukturerad patientundervisning 

utförs som i regel samordnas med övrig 

behandling och har en tydlig 

teoribaserad grund. Det kan ofta vara 

tidsmässigt mer omfattande att utföra 

åtgärden jämfört med rådgivning, men 

behöver inte vara det. Det kan vara 

kostnadseffektivt långsiktigt. 
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1.4.  Samtalstekniken Motiverande Samtal  

Motiverande samtal [MI] är en samtalsteknik som är patientcentrerad, målorienterad och 

åsyftar att förstärka och locka fram inneboende motivation till en positiv beteendeförändring. 

Under MI försöker behandlaren i samarbete med patienten påverka ett eller flera beteenden 

som har ohälsosamma konsekvenser för patienten. Genom att använda öppna frågor försöker 

behandlaren locka fram förändringsprat. MI kan användas som samtalsteknik tillsammans 

med beteendepåverkande metoder (23). Det finns olika exempel på beteendepåverkande 

metoder i form av modeller och teorier, bland annat the health belief model, theory of planned 

behavior, den sociala kognitiva teorin, KASAM (känsla av sammanhang), transteoretiska 

modellen och stages of change. Modellerna och teorierna har alla gemensamt att taktiskt 

arbeta med en individs beteendeförändring mot ett visst mål (24) 

1.5. Beteendepåverkande metoder 

1.5.1. The health belief model 

En av de första beteendepåverkande modellerna var the health belief model [HBM] som också 

är en av de vanligare inom beteendeförändringsarbeten. Modellen bygger på hur svårt en 

patient rangordnar tillståndet i form av sjukdom, hur mottaglig patienten upplever att hen är 

för sjukdom, hur stor patienten tror nyttan är med att utföra en beteendeförändring samt vilka 

hinder patienten upplever finns för att genomföra en beteendeförändring. Modellen menar att 

patientens hälsobeteenden bestäms av vilken tro eller uppfattning patienten har av sjukdom 

och vilka strategier som finns åtkomliga för att minska dess förekomst (24). För att lyckas 

förändra ett beteende är en av de viktigaste faktorerna att överkomma hinder som förekommer 

(25).  

1.5.2. Theory of planned behavior 

The theory of planned behavior [TPB] är egentligen en utformning av the theory of reasoned 

action [TRA] och har innebörden att en patient styrs av sina attityder och avsikter i sitt 

beteende och utformades för att förklara beteenden i olika kontexter. Generellt menas i 

modellen att ju mer positiv, gynnsam och fördelaktig attityden och avsikten är till ett visst 

beteende samt ju större den upplevda kontrollen är finns en starkare avsikt att utföra 

beteendeförändringen som är nödvändig, detta återfinns även i den social kognitiva teorin 

(26). 
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1.5.3. Social kognitiv teori 

Den social kognitiva teorin exemplifierar ömsesidigt interagerande mellan patienten, dess 

omgivning och dennes sociala situation. Enligt teorin kan patienten styra beteenden och 

påverka sin omgivning där även sociala faktorer, förväntningar och motivation spelar en 

central roll vid beteendeförändring (27). Self-efficacy är en aspekt av den social kognitiva 

teorin och är ett centralt begrepp i beteendeförändringsarbete. Den handlar om en patients 

tilltro till sin egen förmåga till att kunna utföra en beteendeförändring som är nödvändig att 

utföra (24). Studier har visat att stark och svag self-efficacy har ett samband med den orala 

hälsan där en svagare upplevd self-efficacy har en koppling till sämre munhygienbeteenden 

och orala förhållanden jämfört med en stark self-efficacy som visar ett samband med goda 

munhygienbeteenden (28-29).  

1.5.4. KASAM – Sense of Coherence 

KASAM är ett begrepp som bygger på tre komponenterna hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet vilket är i beteendeförändringarbete viktiga delar. KASAM är även känt för 

det engelska ordet Sense of Coherence [SOC]. En grundläggande erfarenhet är att det som 

sker i och utanför patienten är förutsägbara, strukturerade och begripliga samt att resurser 

dessa kräver finns tillgängligt och känns meningsfullt (30). Studier har visat att starkare 

upplevd KASAM är förknippad med bättre munhygienbeteenden och bättre orala 

förhållanden ur karies och parodontalt perspektiv (31-33). Fokus inom KASAM ligger på att 

klarlägga värdefulla faktorer till hälsa och försöka öka uppfattningen för hur stress hanteras 

genom generella motståndsfaktorer som även återfinns i den transteoretiska modellen (30).   

1.5.5. Transteoretiska modellen 

Den transteoretiska modellen [TTM] är en modell som används för att hjälpa patienten till att 

ändra ohälsosamma beteenden som har en negativ följd. Modellen består av tre lika viktiga 

delar men som är ömsesidigt oberoende av varandra. En av delarna är förändringsstadier som 

innebär att patienten förflyttar sig igenom olika stadier. För att skapa förflyttning mellan olika 

stadier används en del som kallas tillvägagångssätt för förändring, vilken utgår ifrån strategier 

som bland annat beteendeinsikt, social och individuell omvärdering, socialt stöd, 

situationskontroll samt belöning (27). TTM modellen utgår från det förändringsstadium 

(Stages of Change) som patienten befinner sig för att utforma utvecklingsgång som bäst kan 

ge goda framsteg. Stadierna till förändringsbenägenhet benämns: inte beredd (pre-

contemplation), begrundande/osäker (contemplation), förberedelse (preparation), handling 

(action) samt vidmakthållande (maintenance) eller återfall (relapse) (27, 34-35). De andra 
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delarna innehåller drivande kraft i beteendeförändringsarbetet och består av motivationsbalans 

samt aktivitet specifik självsäkerhet. Detta innebär att fördelar måste dominera nackdelar samt 

att aktivitet specifik självsäkerhet behandlar krav på förmåga eller tilltro till egen förmåga 

(self-efficacy) att klara av vissa förhållanden för att en beteendeförändring ska lyckas (27). 

Det finns en koppling var i stages of change en patient befinner sig och upplevd stark och 

svag self-efficays påverkan på munhygienbeteenden (29). 

2. Problemformulering 

Endast standardiserade råd eller rådgivande samtal som behandlingsmetod vid oral sjukdom 

och ohälsosamma munhygienbeteenden är sällan tillräckligt för att framgångsrikt nå och 

engagera en patient till en nödvändig beteendeförändring. Socialstyrelsen rekommenderar 

beteendemedicinsk prevention och behandling som beteendepåverkande metod. Inom 

tandvården idag används dock inte beteendepåverkande metoder i den grad det behövs (6). 

Studier har visat att det finns ett samband med bättre orala förhållanden beroende på var en 

patient befinner sig i Stages of Change (29) samt hur stark KASAM (31-33) och self-efficacy 

patienten upplever (28-29). Studierna håller fast vid att beteendepåverkande metoder är av 

vikt för att påverka en patients beteendeförändring (28-29, 31-33). Det finns ett behov att 

studera vilket stöd det finns till att beteendepåverkande metoder är framgångsrika i syfte till 

att förbättra orala förhållanden. Beteendepåverkande metoder med beteendeintervention har i 

tidigare studier visat framgångsrik beteendeförändring gällande rökning, diet och fysisk 

aktivitet (36-37). Men hur ser det ut inom tandvården, finns det vetenskapligt stöd för att 

använda beteendepåverkande metoder mer i den kliniska vardagen? Ur denna fråga 

formulerades följande syfte och frågeställningar. 

3. Syfte  

Syftet med studien var att studera vilket vetenskapligt stöd det finns för att användning av 

beteendepåverkande metoder inom tandvården ger resultat till förbättrad oral hälsa. 

3.1.  Frågeställningar 

 Vilket vetenskapligt stöd finns det för att använda beteendepåverkande metoder i syfte 

att förbättra munhygienbeteenden hos patienter? 

 

 Vilket vetenskapligt stöd finns det för att använda beteendepåverkande metoder i syfte 

att minska förekomst av orala sjukdomar såsom karies, gingivit och parodontit? 
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4. Material och metod 

4.1. Litteraturstudie 

En litteraturstudie utfördes för att besvara studiens syfte. Studien utfördes under vårterminen 

2017. En litteraturstudie har innebörden att ny kunskap söks utifrån vetenskapliga artiklar som 

efter insamlandet kritiskt granskas och sammanställs. En litteraturstudie kan även betecknas 

som litteraturöversikt (38).   

4.2. Urval 

4.2.1.  Inklusions-/exklusionskriterier 

Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar av både kvalitativ- och kvantitativ ansats. De 

vetenskapliga artiklarna var primärkällor, accepterade och peer-reviewed. Detta innebär att de 

var expertgranskade innan publikation. Artiklar som var etiskt godkända, svarade på 

litteraturstudiens syfte, frågeställning och var inom tidsperioden 2007-2017 inkluderades för 

kvalitetsgranskning. Artiklarna bestod av både nationella- och internationella studier med 

begränsning till att de var svensk- eller engelskspråkiga.  

4.3. Sökvägar 

Första steget i litteratursökningen utfördes genom att göra en övergripande sökning benämnt 

helikoptersökning via Google Scholar med ett övergripande sökord. Helikoptersökningen 

gjordes för att få en övergripande bild inom ämnesområdet. Sökordet som användes vid 

helikoptersökingen var behavior change med tre olika stavelser. Helikoptersökningen gav 844 

000 träffar totalt på sökordet med stavelsen behavior change, 1 080 000 träffar på sökordet 

med stavelsen behavioural change samt 1 430 000 träffar med stavelsen behaviour change. 

Sökning efter vetenskapliga artiklar genomfördes därefter i databaserna CINAHL with full 

text, Dentistry & Oral Sciences Source [DOSS], PsycINFO samt PubMed. Även en manuell 

sökning utfördes för att bredda sökningen ytterligare genom att gå igenom de sist valda 

(kvalitetsgranskade) vetenskapliga artiklarnas referenslistor. Sökningen i litteraturstudien 

säkrades genom att använda sökord inom population, intervention, control och outcome 

[PICO] (38) (Figur 2). 
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PICO 

 

Population 

 

Intervention 

 

Kontrollgrupp 

 

Utfallsmått (outcome) 

 

Män/kvinnor/barn i 

alla åldrar med 

parodontit, gingivit 

eller karies samt 

bristande munhygien 

eller orala 

hygienbeteenden. 

 

Utförd av terapeuter, 

tandläkare, tandhygienister, 

tandvårdspersonal, stegvis 

utförd intervention, 

långvarigt samt kortvarigt 

med beteendepåverkande 

metoder som finns vid 

utfallsmått. 

 

Bland annat 

standardiserad 

rådgivning, korta 

samtal, endast 

motiverande samtal, 

ingen intervention 

eller endast en 

grupp utan 

kontrollgrupp. 

 

Beteendepåverkande metoder 

genom kognitiv 

beteendeförändring, 

utbildningsprogram, HBM, 

TTM, TPB, Stages och 

change, KASAM, self-

efficacy. Förbättrad 

munhygien, oral hälsa, 

munhygienbeteende, 

livskvalité m.fl. 

 

Figur 2. Figuren visar hur sökorden var kopplade till PICO. Detta exempelvis populationen som 

avsågs att studera i studierna, inom vilken verksamhet samt vilka beteendepåverkande metoder och 

kontrollgrupp som studerade (38). 

 

4.4. Sökord 

Sökorden som användes var behavioural/behavioral/behavior/behaviour change, behavior 

change model,  caries, coping, dental clinics, dental education, dental hygiene, dental 

hygienist, dentist, empowerment, gingivitis, health behavior theory, health education, 

intervention, mouth care,  periodontal disease, periodontal health,  periodontitis, plaque 

control, oral care, oral health, oral health promotion, oral hygiene, oral self-care, 

psychological theory,  self-efficacy, sense of coherence, SOC, social cognitive theory, stage of 

change, the health belief model, theory of planned behavior, transtheoretical model och 

transtheoretical model of change. För att arrangera sökorden användes booleska söktermerna 

AND och OR i olika sökkombinationer, detta presenteras utförligt i bilaga 1 där 

databassökning, sökordskombinationer och urvalstegsstrategi presenteras (Bilaga 1). 

Sökningen utfördes både i en grundsökning samt i en utökad sökning i de olika databaserna. 

För att säkra att de rätta sökorden användes slogs samtliga sökord upp i databasernas egna 

ämnesordlistor benämnt med Thesaurus-termer, Headings och Medical Subject Headings 

termer [MESH-termer].  
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4.5. Databearbetning 

Bearbetning av artiklarna utfördes i tre urvalssteg där de granskades i relation till syftet och 

frågeställningen. Om osäkerhet uppstod vid artikelgranskningen i de olika urvalsstegen valdes 

alltid artiklarna för vidare granskning i nästkommande urvalssteg. Urvalsstegen presenteras 

tillsammans med databassökningen, inklusions-exklusionskriterierna, sökordskombinationer 

och urvalsstrategin i en bilaga (Bilaga 1). Urvalsstegen beskrivs nedan och ett utkast från 

bilaga 1 finns som figur 3 med förklaring på nästa sida. Ett flödesschema benämnt PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Reviews and Meta-analyses) utfördes för att beskriva 

sökprocessen (38) (Figur 4). 

 

Urval 1. En så kallad ”helikopteröversikt” över det material som samlades in utfördes i urval 

ett vilket genomfördes genom att läsa titel och abstrakt vid sökresultatet. Artiklar som 

besvarade studiens syfte och frågeställning utifrån titel och abstrakt valdes för kommande 

granskning i urval två. 

 

Urval 2. De artiklar som valdes i urval ett kontrollerades åter igen i relation till syftet och 

frågeställningen där fokus till en början låg på abstraktet. Därefter lästes samtliga valda 

artiklar i fulltext. I detta urvalssteg sorterades fyra artiklar som hade valts vidare vid osäkerhet 

för granskning i fulltext innan de lästes i fulltext eftersom de inte svarade till 

inklusionskriterierna. De artiklar som besvarade syftet och uppsatta inklusionskriterier valdes 

vidare för kvalitetsgranskning. Artiklarna lästes flera gånger innan kvalitetsgranskningen och 

de artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte, frågeställning och uppsatta 

inklusionskriterier sorterades bort. Orsaker till varför artiklar sorterades bort var bland annat 

för att de undersökte endast standardiserad rådgivning, rådgivande samtal med eller utan 

uppföljning, endast MI och vissa hade inte en teori eller metodbaserad grund inom 

beteendepåverande metoder och svarade därmed inte litteraturstudiens inklusionskriterier. 

 

Urval 3. I sista urvalssteget kvalitetsgranskades de valda artiklarna som valdes vidare från 

urval två. Kvalitetsgranskningen beskrivs utförligt vid avsnittet för kvalitetsgransking. En 

manuell sökning gjordes därefter på kvalitetgranskade artiklars referenslistor för att hitta nya 

artiklar som inte framkommit vid sökomgångarna. Sammanlagt hittades tre nya artiklar. 
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Figur 3. Figuren visar ett utkast av databassökningen ifrån bilaga 1. Med ”antal kvar att granska” 

menas då granskning avslutades på grund av att inget relevant eller nytt tillkom vid sökningen och 

mättnad uppstod vid sökomgången. Dubbletter från tidigare sökning var de artiklar som förekom från 

tidigare sökomgångar. Dubbletterna räknades med i urval ett (genom att de står inom parantes) och 

borträknades därefter vid urval två. 

4.6. Analys 

Artiklarna sorterades i datamappar med databasernas namn och sökordskombinationer. De 

analyserades genom att bärande delar underströks och textmaterial lyftes ut. Detta gjordes för 

att underlätta identifikationen av materialet genom att syntentisera och dela in textmaterialet i 

under- och överkategorier inom samma beteendepåverkande metod, därefter i områden som 

munhygienbeteenden, gingivit, parodontit eller karies med likheter och skillnader gällande 

resultat och metoder.  

 

 

Databas, sökord och inklusions-

/exklusionskriterier 

 

 

Antal träffar, dubbletter och antal kvar att granska (mättnad vid 

sökning) samt urvalssteg 1-3 

Dentistry and oral sciences source 

[DOSS]. (Scholarly - Peer Reviewed- 

Journals. Språk: engelska, svenska. 

Fulltext. Publikationsår: 2007-01-01–

2017-12-31) 

Antal 

träffar 

Antal kvar att 

granska och 

dubbletter 

från tidigare 

sökningar 

Valda titlar, 

abstrakt 

(inklusive 

dubbletter 

inom 

parantes) 

 

 

Urval 1 

Valda artiklar 

att läsa i 

fulltext 

 

 

 

 

 

Urval 2 

Inkluderade 

kvantitativa/ 

kvalitativa 

kvalitetsgranskade 

artiklar 

 

 

 

Urval 3 

 

gingivitis and periodontal disease AND 

transtheoretical model  

 

 

11 

 

0 

 

5 

 

4 
 

2 kvantitativa 

 

gingivitis AND SOC OR behavioural 

change 

 

 

84 

 

0 

 

6 

 

 

6 

 

1 kvantitativ 

PsycINFO. (Scholarly - Peer Reviewed- 

Journals. Språk: engelska, svenska. 

Fulltext. Publikationsår: 2007-01-01–

2017-12-31) 

Antal 

träffar 

Antal kvar att 

granska och 

dubbletter 

från tidigare 

sökningar 

Valda titlar, 

abstrakt 

(inklusive 

dubbletter 

inom 

parantes) 

 

 

Urval 1 

Valda artiklar 

att läsa i 

fulltext 

 

 

 

 

 

Urval 2 

Inkluderade 

kvantitativa/ 

kvalitativa 

kvalitetsgranskade 

artiklar 

 

 

 

Urval 3 

 

behavior OR behaviour change AND 

dental education 

 

 

344 

19 kvar att 

granska 

 

12 

 

12 

 

2 kvantitativa 

 

behavior OR behaviour change AND 

dental education OR dental clinics 

 

 

720 

442 kvar att 

granska  

7 dubbletter 

 

7 (7) 

 

0 

 

0 
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Figur 4. Figuren visar ett flödesschema som beskriver sökstrategins stegvisa beslutsprocess. 

 

4.7. Kvalitetgranskning  

För att värdera kvaliteten i de valda artiklarna användes kvalitetsgranskningsprotokoll 

avsedda för kvalitativa och kvantitativa artiklar (38). Granskningsprotokollen är likartade med 

SBU:s protokoll (39-40). Kvalitetsgranskningsprotokollen användes för kvantitativa artiklar 

med separata granskningsprotokoll (Bilaga 2) respektive kvalitativa artiklar (Bilaga 3). En 

modifiering utfördes på två påståenden genom att frågor från ett äldre granskningsprotokoll 

lades till i protokollet med likartad fråga istället för påstående (41) samt svarsalternativet 

”oklart” lades till när svaren inte hittades eller var ej tillämpade i artiklarna (Bilaga 2, 3). 

Kvalitetsgranskningen utfördes på samtliga valda artiklar i urvalvalssteg tre genom att besvara 

sammanlagt 23 frågor med ja, nej eller oklart. Vissa frågor i granskningsprotokollen bestod av 

ett kommentarsfält som riktades sig till de frågor som krävde mer utförliga svar och inte 
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kunde besvaras med endast ja, nej eller oklart. Dessa var frågor om bland annat studiernas 

syfte, design, inklusions- och exklusionskriterier samt resultat. Artikelöversikt över samtliga 

inkluderade artiklar återfinns i Bilaga 4. 

4.8. Kvalitetsbedömning 

När kvalitetsgranskningen var färdig utfördes en kvalitetsbedömning genom ett poängsystem 

som var indelad i mycket låg-, låg-, medelhög- och hög kvalitet. Svaren som besvarades med 

ja bedömdes med ett poäng, svaren som besvarades med nej och oklart bedömdes med inga 

poäng. Frågor gällande studiernas resultat, syfte, frågeställning samt signifikantskillnad kunde 

inte bedömas med poängsystem, dessa frågor kommenterades utförligt i granskningsmallen.  

För att uppnå en bedömning av hög kvalité bestod poängsättningen mellan 19-23 poäng, för 

medelhög 14-18 poäng, för låg 9-13 poäng och för mycket låg 0-8 poäng. De vetenskapliga 

studier som inte uppnådde nio poäng exkluderades direkt och studier med bedömning låg 

kvalitet granskades åter igen i relation till design, metod, syfte och resultat. Anledningarna till 

att studier som inte uppfyllde krav efter kvalitetsgranskning sorterades bort finns listade i 

bilaga 5. Efter kvalitetsgranskningen var färdig gjordes en jämförelse med SBU:s GRADE 

system. Detta genom att kontrollera risk för bias (Figur 5) samt en sammanvägd bedömning 

(40).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Visar sammanvägning av risk för bias. Utfördes i samband med kvalitetsgranskning (40). 

5. Etiska överväganden 

Valda artiklar till litteraturstudien var etiskt godkända av etisk kommitté. De artiklar som inte 

hade utskrivet tydligt att de är etiskt godkända kontrollerades vid behov genom att läsa 

publikationskraven för tidskrifterna. Alla artiklarna redovisades på ett så objektivt sätt som 

möjligt och inga egna värderingar eller tolkningar användes. Presentation av alla resultat 

gjordes där både stödjande- och inte stödjande resultat redovisades.  
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6. Resultat 

6.1. Resultatsökning 

I Figur 4 visades flödesschemat som redogjorde sökstrategins stegvisa beslutsprocess i 

databaserna, där 2354 träffar identifierades vid totala sökningen. Av träffarna identifierades 

186 artiklar för vidare granskning i urvalstegen, av dessa sorterades 93 dubbletter av artiklar 

bort och sammanlagt 89 artiklar lästes i fulltext. Slutligen ingick 20 vetenskapliga artiklar 

som besvarade syftet om beteendepåverkande metoders vetenskapliga stöd till att förbättra 

munhygienbeteenden och förbättra oral hälsa hos patienter (Figur 4). Artiklarna som 

inkluderades för kvalitetsgranskning var 20 kvantitativa. En övergripande evidensgradering i 

litteraturstudien kunde inte dras enligt SBU:s gradering (40). Istället utfördes en bedömning 

utav de 20 artiklarna, där fem hade hög kvalité, tretton medelhög kvalité och två låg kvalité. 

Artiklarna med låg kvalité visade en ökad risk för behandlings-, bedömnings, - och 

rapporteringsbias där det fanns en viss bristande information om interventionen, urval samt 

design. Ena studien hade även en kvalitativ ansats som inte beskrevs i studien (42). Tolv av de 

tjugo inkluderade artiklarna var randomiserade kontrollerade studier [RCT] inklusive kluster- 

och pragmatiska RCT- studier (Bilaga 4).  

6.2. Studiekaraktär 

Uppgifter relaterade till studiekaraktär presenteras i Bilaga 4. Deltagare som återfanns i 

studierna var sammantaget föräldrar till barn i åldern 0-6 år, barn- och ungdomar 10-19 år, 

studenter mellan 18-21 år samt vuxna patienter upp till 65 år. Gruppstorleken vid studiernas 

start för de studier bestående av experiment- och kontrollgrupp var i varje grupp mellan 18 

deltagare upp till 515 deltagare. Total deltagarstorlek varierade mellan 38 till 1025 deltagare. 

Perioden för uppföljning i studierna varierade från två, - tre, - åtta veckor, tre-, sex-, tolv 

månader och upp till en sju års uppföljningsperiod. Beteendepåverkan var avsedd till 

munhygienförbättring genom approximalrengöring samt tandborstning, minskning av 

ohälsosamma gingivala förhållanden och kariessjukdom. Beteendepåverkande metoder som 

hittades i litteraturstudien var the health belief model (42-43), den transteoretiska modellen 

(44), stages of change (45), utbildningsprogram baserat på kognitiva beteendeprinciper på 

individ- samt gruppnivå (46-51), social kognitiva teorin (52-54), health action process 

approach (55), theory of planned behavior (56-57), theory of reasoned action (58) samt 

integrerade metoder för beteendeförändring (59-60). Begrepp som hittades var KASAM (45, 

61), locus of control samt self-efficacy (Bilaga 4).  
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6.3. Kognitivt utbildningsprogram på individ- samt gruppnivå 

Ett individanpassat utbildningsprogram baserat på kognitiva beteendepåverkande metoder och 

dess samband med oral hälsa undersöktes hos fyra av studierna, två var av hög- och två av 

medelhög kvalité. Tre av studierna där en var av medelhög- respektive två av hög kvalité 

visade på minskad plackmängd och förbättrade gingivala förhållanden (46-47, 50). En av 

dessa studier visade förbättrade förhållanden vid approximala tandytor men inte generellt 

(47). Den tredje studien med hög kvalité bestod av två studiedesigner, studien visade inte 

någon förbättring gällande gingivala förhållanden men i den ena studiedesignen hittades en 

minskad plackmängd (54).  

 

Beteendepåverkande utbildningsprogram med kognitiva principer samt den social kognitiva 

teorin där interventionen gavs på grupp- respektive individnivå återfanns hos tre studier med 

låg-, medelhög- respektive hög kvalité. Studien med låg kvalité riktades till föräldrar som 

hade barn upp till sex års ålder och resulterade till att föräldrar som angav att de borstar sina 

barns tänder två gånger dagligen ökade efter ett beteendepåverkande utbildningsprogram.  

Föräldrarnas förtroende till att borsta sina barns tänder två gånger om dagen ökade samt deras 

inställning om vikten av tandborstning och self-efficacy för tandborstning. I motsats till detta, 

fanns inga skillnader kring föräldrarnas synsätt om karies (49). I resterande studier med hög 

kvalité respektive medelhög kvalité där utbildningsprogram baserades på den social kognitiva 

teorin visades ett samband med fynden ovan vid en sexmånaders period (52-53) men 

långsiktigt efter ett år (53) respektive sju års period fanns inga signifikanta skillnader (52). 

6.4. Self-efficacy 

Self-efficacy visade sig vara ett centralt begrepp i beteendepåverkande metoder (42-44, 48, 

55, 57, 58). Studien som använde den transteoretiska modellen [TTM] visade på hög kvalité 

och resulterade att TTM modellen hade en signifikant god effekt på den orala hälsan gällande 

användning av approximalrengöring och en ökad self-efficacy (44). Resultaten återfanns även 

i studierna med medelhög kvalité där TRA, - och HBM modellen samt utbildningsprogram 

med kognitiva beteendeprinciper användes. Studierna visade en koppling mellan en starkare 

upplevd self-efficacy vid studiens start och ökad frekvens av munhygienbeteende vid 

uppföljning (43, 48, 58).  

 

Deltagarna i utbildningsprogrammet med kognitiva beteendeprinciper och i studien med 

HBM modellen visade även signifikant högre self-efficacy, lägre plackmängd, längre 
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borstningstid och en ökad frekvens i approximalrengöring vid uppföljning (43, 48). I ena 

studien hittades däremot inga signifikanta skillnader i tandborstfrekvens (48). Intervention 

baserat på HBM modellen riktades till skolelever, föräldrar samt skolpersonal och visade även 

att upplevda barriärer var mer förknippade med förändringar i munhygienbeteenden (43). En 

studie med låg kvalité använde textmeddelanden som stöd av HBM modellen, i syfte till att 

förbättra tandborstfrekvensen hos deltagarna. Tandborstning två gånger eller mer per dag 

ökade vid studiens start till efter tre veckor (42).   

 

Ovanstående resultat var däremot motstridiga i studier av medelhög kvalité som använde sig 

av health action process approach [HAPA] och theory of planned behavior [TPB] för att öka 

deltagarnas tandtrådsanvändning och stärka self-efficacy hos barn och ungdomar. Studierna 

visade inga signifikanta skillnader vid uppföljning mellan deltagarna i approximalrengöring 

(55, 57). Ena studien visade en ökning efter en sexveckors period men oklart hur det såg ut 

långsiktigt vilket även gäller för studien med HBM modellen som visade signifikanta 

skillnader vid tre veckors period (42, 57). Det fanns inga signifikanta skillnader i 

tandborstning och kostvanor (57). 

6.5. Begreppen KASAM och Locus of control 

KASAM och dess beteendepåverkande effekt på oral hälsa undersöktes av två studier där en 

visade på hög kvalité och en på medelhög kvalité. Studien med hög kvalité visade att en stärkt 

KASAM gav resultat till förbättrad gingival hälsa, ökad livskvalité samt ökade orala 

hälsouppfattningar, men inga signifikanta skillnader hittades vid uppföljning (61). Resultatet 

var även konsekvent i studien med medelhög kvalité där resultaten inte visade signifikanta 

skillnader sett till KASAM:s påverkan på tandborstbeteende jämfört från studiens start till 

uppföljning överlag (45). Förhållandet mellan olika locus of control och plack- och 

gingivalstatus hos patienter studerades i en studie av medelhög kvalité. Interventionen som 

bestod av beteendepåverkande utbildningsprogram i oral hälsa visade att det inte fanns något 

samband mellan intern- och extern locus of control i påverkan av plackindex och 

gingivalindex. Studien visade att ett påverkande samband var att patienterna uppgav att det 

kan bero på öde, lycka eller tillfälle.  Studien visade vid uppföljning en statistiskt signifikant 

skillnad mellan genomsnittligt gingivalindex och plackresultat (51). 

6.6. Effektmått på den orala hälsan 

Av resterande tre studier bearbetades olika beteendepåverkande och motiverande faktorer 

kopplade till oral hälsa där en hade hög kvalité respektive två medelhög kvalité. Studien med 
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hög kvalité visade att stärkt autonom motivation hade ett starkt samband till oral hälsa 

gällande minskning av plackmängd, gingivala förhållanden (gingivit) samt ökade kunskaper i 

oral hälsa (59). Studierna med medelhög kvalité undersökte integrerade metoder för 

beteendeförändring samt fem perspektiv av Leventhal’s teori och visade sig ha god effekt på 

tandborstbeteende och plack vid uppföljning (56, 60). Få studier undersökte långsiktigt vilken 

påverkan som resulterade på den orala hälsan. Studier visade en förbättring gällande den 

gingivala hälsan (gingivit) vid två-, tre, - respektive upp till sex månaders period (43-44, 51, 

59). Även bleeding on probing [BoP] vid tolv månader visade en förbättring men inga 

skillnader i tandköttsfickors djup (47). Gällande kariesförekomst fanns inga statistiskt 

signifikanta skillnader i färre nya obehandlade kariesskador vid den slutliga utvärderingen 

efter en sju års period. I gruppen som hade fått intervention baserat på den social kognitiva 

teorin hade barnen i genomsnitt fyra nya initiala-kritkariesskador och 2,5 kariesskador. I 

kontrollgruppen hade barnen 4,1 initiala-kritkariesskador och 2,3 nya kariesskador (52).  
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7. Diskussion 

Den sammanställda litteraturen visade att det finns vetenskapligt stöd som visar att 

beteendepåverkande metoder är effektiva i beteendeförändring med syfte till förbättring av 

munhygienbeteende hos patienter. Det fanns en variation mellan de olika beteendepåverkande 

metoderna som användes i studierna. Interventioner av metoder och teorier som bland annat 

påträffades var den social kognitiva teorin, beteendepåverkande kognitiva principer med 

utbildningsprogram, stages of change, modellerna HBM-, TTM-, TPB, - TRA-, samt HAPA. 

Begrepp som hittades i litteraturstudien var self-efficacy, locus of control och KASAM. 

7.1. Metoddiskussion 

En större tyngd till en vetenskaplig fråga kan besvaras i en systematisk litteraturstudie 

eftersom flera vetenskapliga studier gemensamt kan ge ett säkrare svar jämfört med en enskild 

studie. Det finns olika typer av litteraturstudier där risken för felaktiga slutsatser kan 

förekomma. I allmänna litteraturstudier saknas egentlig kvalitetsbedömning där risken ökar 

för bristande slutsatser (38). Litteraturstudien bestod därmed av en systematisk ansats genom 

att använda en kvalitetsbedömning med stegvisa kvalitetgranskningsprotokoll avsedda för 

litteraturstudier. Att jobba med en systematisk ansats styrker litteraturstudiens kvalité och 

trovärdighet. Kvalitetgranskningsprotokollen granskades mot SBU:s protokoll och risk för 

bias i studierna gjordes i samband med granskningen (39-40). Kontroll för bias ökade 

litteraturstudiens interna validitet och var att föredra. Databearbetningen med olika urvalssteg 

gav en tillförlitligare arbetsgång (38). För att undvika oriktig bedömning utfördes en noggrann 

och upprepad granskning av allt material och strävan efter objektivitet var närvarande för att 

inte använda egna tolkningar eller värderingar. Poängsättningen av granskningsprotokollen 

gav dock en uppfattning som att en risk att undervärdera eller övervärdera vissa faktorer kan 

vara större. För att minska risken hade det varit att föredra SBU:s färdiga protokoll istället för 

en överstämmelse mellan granskningsprotokollen.  

 

Reliabiliteten i litteraturstudien säkrades genom att söka inom population, intervention och 

outcome som har beteckningen PICO och används för att finna en praktiskt vetenskaplig bas 

vilket innebar att det ökade chansen att finna ett användbart beslutsunderlag (39). Studier med 

metodologiska brister i sitt utförande och hög risk för bias sorterades bort efter 

kvalitetgransking. Metodologiska brister kan innebära felaktiga slutsatser och är av vikt att 

exkludera (38). Studier med mycket låg kvalité sorterades bort direkt och studier med låg 
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kvalité granskades åter igen i relation till design, metod, syfte och resultat. Begränsningen på 

den senaste tio års forskning innebar att litteraturstudien presenterade en sammanställning av 

nyare och uppdaterad forskning. Detta enligt rekommendation där det menas att klinisk 

forskning är färskvara där verksamheter förändras fort och forskningsresultat uppdateras (38-

39).  

 

Trots att en begränsning på senaste tio års forskning rekommenderas kan tidigare resultat gått 

miste i litteraturstudien. I litteraturstudien hittades endast kvantitativa studier. Vid den 

manuella sökningen påträffades en kvalitativ studie som inte uppnådde inklusionskriterierna 

gällande årtal. Studien visade att TTM modellen med samtalstekniken MI kan vara användbar 

till att påverka skolelevers munhygienbeteende med hänsyn till att mer kvalitativ forskning 

krävs (62). Av anledning att få av varje beteendepåverkande metod hittades i litteraturstudien 

kan det vara önskvärt att öka begränsningen i årtal för att hitta fler studier inom samma 

beteendepåverande metod.  

7.2. Resultatdiskussion 

Begreppet self-efficacy visade sig vara ett viktigt begrepp och en viktig faktor för 

beteendeförändring då det återfanns i många studier (42-44, 48, 55, 57-58). Begreppet 

KASAM var mer omtvistat, där en studie visade signifikans för begreppet vilket ger en kraft 

åt att begreppet kan vara implementerbart att påverka inom tandvården (61).  En annan studie 

visade motsatsen då inga skillnader hittades överlag (45). Studier kopplat till bakgrunden 

visade att det finns ett samband mellan att starkare upplevd KASAM leder till bättre 

munhygienbeteenden och bättre orala förhållanden. Detta faktum styrker att det krävs 

ytterligare forskning kring begreppet med en tydlig utförd beteendeförändringsintervention till 

att stärka KASAM hos patienter (31-33).  

7.2.1. Implementering inom tandvården 

Det fanns studier som hade en överförbarhet till klinisk praxis inom tandvården samt visade 

på behovet av att beteendepåverkande metoder för beteendeförändring inom tandvården är 

nödvändiga. En koppling kan dras till bakgrunden som visade att behovet av alternativa 

beteendepåverkande metoder är eftertraktade då de sedvanliga metoderna inte är effektiva (6, 

8-9). Som behandlade är det viktigt att tänka på att beteendemedicinsk prevention och 

behandling eller beteendepåverkande metoder bör erbjudas till patienter i behov av förändrat 

munhälsobeteende, där andra åtgärder som information/instruktion eller rådgivande samtal 

inte är verksamma. Individanpassning är att föredra (6). 
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Trots att studier visade beteendeförändring föll vissa av deltagarna tillbaka efter tolv månader 

(53). Ett samband kan dras till studier där beteendepåverkande metoder inom andra områden 

visat beteendeförändring gällande rökning, diet och fysisk aktivitet (36-37), där den ena 

studien visade att inte alla bevarade uppnådd beteendeförändring efter tolv månader (36). 

Många beteendepåverkande metoder och teorier täcktes in i litteraturstudien men inte alla. 

Mer forskning är eftertraktat med längre uppföljningstid efter intervention och mätningar. 

Vissa av studierna i litteraturstudien hade kort uppföljningstid som inte går att dra slutsats 

långsiktigt (42-44, 48-51, 55-57, 59, 61). Behåller deltagarna uppnådd beteendeförändring, 

hur ser det ut efter en längre tid?  

 

Det kan vara tidskrävande att implementera olika beteendepåverkande metoder för 

beteendeförändring inom tandvården. Då korta rådgivande samtal eller standardiserade råd 

inte leder till förbättrad munhygien eller förbättrad oral hälsa kan det kosta samhället samt 

den enskilda patienten tid samt pengar. Kopplat till bakgrunden som visade att 

beteendemedicinsk prevention och behandling kan vara mer kostnadseffektivt lågsiktigt finns 

en studie som visar på mätningar (6). Mätning av kostnadseffektivitet hos ett individuellt 

anpassat utbildningsprogram med kognitiva principer visar i en studie att kostnaderna jämfört 

med standardprogram är låga och rekommenderas hos patienter med parodontit (63). Den 

sannolika nyttan med interventioner kan vara större än de kostnader och merarbete en 

intervention kan medföra. Vissa av studierna utförde även interventioner på gruppnivå vilket 

kan minska kostnaderna att utföra dessa.  

 

Studierna som ligger till grund för litteraturstudien använde olika mätinstrument vilket 

försvårar litteraturstudiens validitet. Det fanns även en global spridning i olika länder bland 

annat Sverige, Norge, England, Skottland, Spanien, Frankrike, Nya Zeeland, Iran, Japan, 

Thailand, USA och Litauen. Det varierade även i ålder hos deltagarna då både föräldrar, barn- 

och ungdomar samt vuxna deltagare studerades i studierna. Detta skulle kunna göra dess 

överförbarhet och användbarhet till en bestämd befolkning svårare, dels eftersom 

förutsättningarna för oral hälsa hos patienter varierar var på jorden de är bosatta samt även att 

åldersskillnaden visade varierande resultat. Studier av barn och ungdomar som deltagare 

visade goda resultat när en vuxen var med i interventionen exempel som en förälder eller 

skolpersonal jämfört med endast barn och ungdomar (43-44). Det som försvårar 

implementering i klinisk praxis kan vara hur specifikt beteendepåverkande metoderna 
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förklaras i studierna. Med otillräcklig information till att kunna utföra samma intervention 

både på grupp- samt individnivå försvåras användbarheten i klinisk praxis. Det krävs även 

kunskap hos tandvårdspersonal och tid för att implementera beteendepåverkande metoder till 

klinisk praxis. 

8. Slutsatser och framtida forskning 

Litteraturstudien visade att beteendepåverkande metoder kan vara användbart i arbete med 

beteendeförändring av ett ohälsosamt munhygienbeteende med både stödjande och icke 

stödjande resultat. Begreppet self-efficacy visades som ett viktigt begrepp inom de olika 

beteendepåverkande metoderna. Beteendepåverkande metoder som visade goda resultat var 

modellerna TRA, HBM, TTM med stages of change samt ett individuellt anpassat 

utbildningsprogram med kognitiva beteendeprinciper. Det finns ett behov av mer forskning 

med längre uppföljningstid samt med en tydlig förklaring av interventionsmetod för att kunna 

återutföra samma intervention och jobba beteendepåverkande inom tandvården. Det behövs 

även fler studier inom de olika modellerna då det är få av varje beteendepåverkande metod 

som hittades i litteraturstudien.  
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Bilaga 1. Översikt över databassökning, sökordskombinationer och urvalsstrategi. 

 

Databas, sökord och 

inklusions-/exklusionskriterier 
 

 

Antal träffar, dubbletter och antal kvar att granska (mättnad 

vid sökning) samt urvalssteg 1-3 

Dentistry and oral sciences 

source [DOSS].  
(Scholarly - Peer Reviewed- 

Journals. Språk: engelska, svenska. 

Fulltext. Publikationsår: 2007-01-

01–2017-12-31) 

Antal 

träffar 
Antal kvar 

att granska 

och 

dubbletter 

från tidigare 

sökningar 

Valda titlar, 

abstrakt. 

(inklusive 

dubbletter 

inom 

parantes) 

 

Urval 1 

Valda 

artiklar att 

läsa i fulltext 

 

 

 

 

Urval 2 

Inkluderade 

kvantitativa/ 

kvalitativa 

kvalitetsgranskade 

artiklar 

 

 

Urval 3 
gingivitis and periodontal disease AND 

transtheoretical model  
11 0 5 4 1 kvantitativ 

gingivitis AND SOC OR behavioural 

change 
84 0 6 6 1 kvantitativ 

gingivitis and periodontal disease and  

the health belief model and oral health 
118 0 8 4 2 kvantitativa 

oral health AND theory of planned 

behavior 
11 1 dubblett 4 (1) 3 0 

oral health AND behavior change 83 6 dubbletter 14 (6) 8 2 kvantitativa 
health education AND periodontal 

health 
 

50 

 

1 dubblett 

 

3 (1) 

 

2 
 

1 kvantitativ 
behaviour change AND oral health 

AND self-efficacy 
 

7 

 

5 dubbletter 

 

5 (5) 

 

0 
 

0 
behavior change model AND oral health 7 4 dubbletter 4 (4) 0 0 

periodontal disease AND sense of 

coherence AND oral self-care AND oral 

health 

 

103 

 

2 dubbletter 

 

7 (2) 

 

5 

 

1 kvantitativ 

behavior change AND oral hygiene 45 3 dubbletter 5 (3) 2 1 kvantitativ 

behavioral change AND oral hygiene 15 1 dubblett 0 (1) 0 0 

behavior change AND plaque control 4 0 1 1 0 

oral health AND empowerment 17 2 dubbletter 3 (2) 1 0 

behavior change AND caries 31 4 dubbletter 5 (4) 1 0 

PubMed  
(Scholarly- Peer Reviewed – 

Journals. Språk: engelska, svenska. 

Fulltext. Publikationsår: 2007-01-

01–2017-12-31) 

 

 

Antal 

träffar 

 

Antal kvar 

att granska 

och 

dubbletter 

från tidigare 

sökningar 

Valda titlar, 

abstrakt 

(inklusive 

dubbletter 

inom 

parantes) 

 

Urval 1 

Valda 

artiklar att 

läsa i fulltext 

 

 

 

 

Urval 2 

Kvantitativa/ 

Kvalitativa 

kvalitetsgranskade 

 

 

 

 

Urval 3 
periodontal disease AND stage of 

change AND oral hygiene 
 

6 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 
periodontitis AND transtheoretical 

model OR behavioral change AND oral 

hygiene 

 
121 

 

5 dubbletter 

 

14 (5) 

 

9 

 

1 kvantitativ 

periodontitis AND transtheoretical 

model of change OR behavioral change 

AND oral care AND oral hygiene 

 

56 

 

7 dubbletter 

 

9 (7) 

 

2 

 

0 

oral health AND behavior change AND 

oral hygiene 
102 10 dubbletter 12 (10) 2 0 

sense of coherence AND oral health 52 4 dubbletter 7 (4) 3 0 
psychological theory AND oral hygiene 

AND intervention 
10 3 dubbletter 5 (3) 2 2 kvantitativa 

gingivitis AND health belief model OR 

gingivitis and transtheoretical model 
4 1 dubblett 1 (1) 0 0 

http://web.a.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/breadbox/search?term=behavior%20change%20AND%20caries&sid=e1a0531a-b153-4828-ad5b-a3347f083bc6%40sessionmgr4007&vid=13


        
 

gingivitis AND health belief model OR 

gingivitis AND stage of change 
7 0 0 0 0 

gingivitis AND behavioural change 

AND oral hygiene 
3 1 dubblett 1 (1) 0 0 

plaque control AND behavior change 

AND oral hygiene 
29 3 dubbletter 3 (3) 0 0 

periodontal disease OR gingivitis AND 

stage of change 
32 1 dubblett 1 (1) 0 0 

periodontal disease OR gingivitis AND 

theory of planned behavior 
3 0 0 0 0 

health education AND oral hygiene 

AND behavior change 
74 10 dubbletter 11 (10) 1 0 

CINAHL with full text. 
(Scholarly- Peer Reviewed – 

Journals. Språk: engelska, svenska. 

Fulltext. Publikationsår: 2007-01-

01–2017-12-31) 

Antal 

träffar 
Antal kvar 

att granska 

och 

dubbletter 

från tidigare 

sökningar 

Valda titlar, 

abstrakt 

(inklusive 

dubbletter 

inom 

parantes) 

 

Urval 1 

Valda 

artiklar att 

läsa i fulltext 

 

 

 

 

Urval 2 

Kvantitativa/ 

Kvalitativa 

kvalitetsgranskade 

 

 

 

 

Urval 3 
gingivitis AND transtheoretical model 25 0 4 4 0 
behavior change AND dental hygiene 

OR behaviour change AND oral 

hygiene 

 

26 

 

2 dubbletter 

 

4 (2) 

 

2 

 

0 

oral hygiene AND theory of planned 

behavior 
6 0 2 2 0 

periodontal disease AND 

transtheoretical model OR oral hygiene 

AND transtheoretical model 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

gingivitis AND social cognitive theory 

OR self-efficacy AND oral health 
35 1 dubblett 9 (1) 8 2 kvantitativa 

behavior change AND oral hygiene 15 2 dubbletter 2 (2) 0 0 

health behavior theory AND  oral care 

or mouth care or oral hygiene  
 

4 

 

0 

 

2 

 

2 

 

1 kvantitativ 
PsycINFO.  
(Scholarly- Peer Reviewed – Journals. 

Språk: engelska, svenska. Fulltext. 

Publikationsår: 2007-01-01–2017-12-

31) 

Antal 

träffar 
Antal kvar 

att granska 

och 

dubbletter 

från tidigare 

sökningar 

Valda titlar, 

abstrakt 

(inklusive 

dubbletter) 

 

Urval 1 

Valda 

artiklar att 

läsa i fulltext 

 

 

Urval 2 

Kvantitativa/ 

Kvalitativa 

kvalitetsgranskade 

 

 

Urval 3 
behavior OR behaviour change AND 

dental education 
344 19 kvar att 

granska 

 

12 

 

12 
 

2 kvantitativa 
behavior OR behaviour change AND 

dental education OR dental clinics 
720 442 kvar att 

granska  

7 dubbletter 

 

7 (7) 

 

0 

 

0 

behavior OR behaviour change AND 

dental education AND coping 
7 1 dubblett 1 (1) 0 0 

behavioural change AND intervention 

AND oral hygiene 
9 2 dubbletter 3 (2) 1 0 

behavioural change AND oral health 

promotion 
27 2 dubbletter 2 (2) 0 0 

behavioural change AND dental 

hygienist OR dentist AND oral hygiene 
46 2 dubbletter 3 (2) 1 0 

 

Totalt antal: 

 

2354 

461 kvar att 

granska 
186 (93 

dubbletter) 

89 artiklar 

lästa i fulltext 
 

17 



        
 

Bilaga 2. Granskningsprotokoll av kvantitativa artiklar. 

Författare:   
 
Artikelns titel:  

 

Poäng/
Kvalité: 

Fråga  
Ja 

 
Nej 

 
Oklart 

 
Kommentarer 

 

A. Syfte   - 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?      

Finns ett tydligt avgränsat problemområde?      

B. Design   - 

Är designen lämplig utifrån syftet?      

C. Undersökningsgruppen   - 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen 
tydligt beskrivna? (Vilka är inklusions- och 
exklusionskriterierna) 

 
 

    
 

Vilken urvalsmetod användes? Finns det 
beskrivet var, när och hur 
underökningsgruppen kontaktades? 

 
 
 

    
 
 

Är undersökningsgruppen representativ?
  

     

När och var genomfördes undersökningen? - - - År: Land:  - 

Vilket antal deltagare inkluderades i 
undersökningen? Randomiserades deltagarna 
till kontroll [KG]- respektive experimentgrupp 
[EG]? 

  
 

   
 

Var gruppstorleken (om det finns KG och EG) 
adekvat? 

     

Var klienter, personal och forskare 
”blindade”? Vem utförde interventionen? 

     

Redovisar resultatet samtliga patienter som 
ingick från studiens början? 

     

Var grupperna likvärdiga vid studiens start?      

Behandlades grupperna likvärdigt?      



        
 

Vad innehöll interventionen och hur ofta gavs 
interventionen? 

- - -   
- 

Var etiska aspekter beaktade?      

D. Mätmetoder    

Vilka mätmetoder användes? Ges en tydlig 
beskrivning av metoder för datainsamling? 

     
 

Var reliabiliteten beräknad?      

Var validiteten diskuterad?      

E. Analys    

Ges en tydlig beskrivning av metoder för 
dataanalys? 

     

Fanns en bortfallsanalys? Hur stort var 
bortfallet? 

     

Kan bortfallet accepteras?      

Var den statistiska analysen lämplig? Om nej, 
varför inte?  

     
 

Vilka var huvudresultaten? - - -  - 

Erhölls signifikanta skillnader? Om ja, vilka 
variabler? 

- - -  - 

Vilka slutsatser drar författarna? - - -  - 

F. Utvärdering    

Kan resultatet generaliseras till annan 
population? 

     
 

Kan resultatet ha klinisk betydelse?      

Är den sannorlika nyttan med interventionen 
större än de kostader eller merarbete den 
medför? 

   
 

  
 

Ska denna artikel inkluderas i 
litteraturstudien? Motivera varför eller varför 
inte, 

    - 

Skatta studiens kvalitet: Hög Medel-
hög 

Låg   

Antal sammanräknade poäng och 
kvalitébedömning: 

XX poäng, kvalité XX 



        
 

Bilaga 3. Granskningsprotokoll av kvalitativa artiklar. 

Författare: 
Artikelns titel: 

Poäng/ 
Kvalité: 

Fråga Ja Nej Oklart Kommentarer  

A. Syfte    

B. Design    

Är designen av studien relevant för att besvara 
frågeställningen eller syftet? 

     

Vilken kvalitativ metod har används? - - -  - 

C. Undersökningsgruppen   - 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen 
tydligt beskrivna? (Inklusions/exklusionskriterier 
ska vara beskriva) 

 
 

    
 

Vilken urvalsmetod användes? Finns det 
beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen 
kontaktades? 

 
     

 
 

   
 

Finns det en tydlig beskrivning av 
urvalsprocessen och varför deltagarna valdes? 
Beskrivs undersökningsgruppen (ålder, kön, 
social status samt annan relevant demografisk 
bakgrund)  

 
 
 

    
 
 

Är undersökningsgruppen lämplig?       

När och var genomfördes undersökningen?   - - - År:  Land:  - 

Var etiska aspekter beaktade?      

D. Metod för datainsamling    

Är fältarbetet tydligt beskrivet? (var, av vem och i 
vilket sammanhang skedde datainsamling) 

 
 

    

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt? 
(vilken typ av frågor användes etc) 

     

Finns det beskrivet vilken datainsamlingsmetod 
som användes? (ostrukturerade intervjuer, 
halvstrukturerade intervjuer, fokusgrupper, 

 
 
 

    



        
 

observationer, video-/bandinspelning, skrivna 
texter eller teckningar etc.) 

Är data systematiskt samlade? (finns 
intervjuguide/studieguide)  

     

E. Datanalys    

Ges en tydlig beskrivning av metoder för 
dataanalys? (Hur är begrepp, teman och 
kategorier utvecklade och tolkade)  

     

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?      

Är resultaten trovärdiga?      

Är resultaten pålitliga? (Undersökningens och 
forskarens trovärdighet)  

     

Finns stabilitet och överstämmelse? (är 
fenomenet konsekvent beskrivet) 

     

Är resultaten återförda och diskuterade med 
undersökningsgruppen? 

  
 

   

Är de teorier och tolkningar som presenteras 
baserade på insamlade data? (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagna som 
bevis för gjorda tolkningar) 

 
 

  
 

  

Vilka är de huvudsakliga resultaten? - - -   

Håller författarna resultatet separerat från sina 
egna slutsatser?  

     

F. Utvärdering    

Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga 
forskningsfrågan? 

     

Stöder insamlade data forskarens resultat?      

Kan resultatet ha klinisk betydelse?      

Diskuteras metodologiska brister och risk för 
bias? 

     

Finns risk för bias?      

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?    -  - 

Skatta studiens kvalitet:      

Antal sammanräknade poäng och 
kvalitébedömning: 

XX poäng, kvalité XX 



        
 

Bilaga 4. Artikelöversikt. 

 
 

Författare, 

Land 

 

 

Titel 

 

Syfte 

Design, urvalsmetod 

Antal deltagare(n) 

Beteendemetod 

 

Intervention, 

Uppföljningstid 

 

Resultat 

Databas, 

Sökord, 

 

Kvalité 

 

 

 

 

Hashemian 

et al. 

 (2012). 

 

Iran. 

 

 

 

Impact of 

Education on 

Interdental 

Cleaning 

Behaviour 

based on the 

Transtheoretical 

Model. 

 

 

 

Att fastställa effekten 

av utbildnings 

intervention med 

”stages of change” 

gällande 

approximalrengöring 

baserat på den 

transteoretiska 

modellen [TTM]. 

Experimentell 

studie 

 

(n=306) 

Randomisering 

genom klusterurval 

 

Experimentgrupp 

[EG] n=153. 

Kontrollgrupp [KG] 

n=153.  

 

Transteoretiska 

modellen [TTM], 

Stages of Change. 

 

 

Intervention på 60 minuters utbildning i grupp. 

Interventionens innehåll: information och 

instruktionsträning för elever, skolpersonal och 

föräldrar. Interventionen bestod av metoder för att 

öka self-efficacy och fördelar med 

approximalrengöring samt minska barriärer. Film 

(oral hälsa), föreläsningar av tandläkare samt 

rollspel utfördes. Fem tränings sessioner (45-60 

min). Effektiviteten av utbildningsprogrammet 

gällande (self-efficacy, upplevda fördelar och 

hinder, förändringsstadier) och gingivalindex[GI] 

utvärderades efter 6 mån. 

Låg risk för bias 

 

 

 

 

 

EG visade en minskad förekomst av gingivit, ökad 

self-efficacy, ökad frekvens att mellanrumsrengöring 

samt en minskat motstånd att använda 

mellanrumrengöring jämfört med KG (p< 0,001). 

Resultatet påvisade evidens att använda TTM 

modellen för beteendeförändring gällande 

approximalrengöring.  

 

 

DOSS 

 

gingivitis 

and 

periodonta

l disease 

AND 

transtheor

etical 

model 

 

 

 

Medelhög 

 

 

 

Jönsson, 

Öhrn, 

Oscarson & 

Lindberg.  

(2009). 

 

Sverige. 

 

 

 

 

The 

effectiveness of 

an individually 

tailored oral 

health 

educational 

programme on 

oral hygiene 

behaviour in 

patients with 

periodontal 

disease: a 

blinded 

randomizedcont

rolled clinical 

trial (one-year 

follow-up). 

 

 

 

 

Att bedöma värdet 

hos ett individuellt 

anpassat 

utbildningsprogram i 

oral hälsa för att 

förbättra egenvård hos 

patienter med kronisk 

parodontit jämfört 

med standardiserad 

behandling. 

 

 

 

 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

[RCT]  

 

(n =113) 

 

Randomiserat urval. 

EG (n= 57)  

KG (n=56). 

 

Individuellt anpassade 

utbildningsprogram 

med kognitiva 

beteendeprinciper. 

 

Vuxna 20-65 år. 

 

 

EG fick ett individuellt utbildningsprogram baserad 

på kognitiva beteendeprinciper i sju steg.  

Dagbok användes för att hålla koll på 

egenvårdsvanor. Intervju för att fastställa 

deltagarnas kunskap om parodontit, 

egenvårdsvanor, inställning till munhygien samt 

resultatförväntning och tidigare erfarenheter. Tre-

fem individuella långsiktiga mål bestämdes. 

Motiverande samtal [MI] (5-6 st.). Kliniska 

undersökningar: plackindex [PLI], gingivalindex 

[GI], bleeding on Probing [BoP] och fickstatus vid 

sex ytor på varje tand utfördes. KG fick 

standardiserad behandling. Uppföljning tre- och 

tolv månader efter interventionen. 

Låg risk för bias 

 

 

EG förbättrade generell GI och PLI mellan studiens 

start och tolv månader jämfört med KG, men ej med 

statistisk signifikant skillnad. Det fanns ingen 

skillnad i egenvårdsvanor mellan grupperna i 

intervallen där både EG och KG visade högre 

frekvens av approximalrengöring. EG rapporterade 

att de var mer säkra på att de skulle behålla den 

uppnådda nivån av beteendeförändring långsiktigt. 

Det hittades en statistisk signifikant skillnad i 

approximal PLI via alla tre intervallen, från studiens 

start till tre månader, mellan tre månader till tolv 

månader samt från studiens start till tolv månader där 

EG hade en större plackminskning. 

 

DOSS 

 

 

 

behavior 

change 

AND oral 

hygiene 

 

 

 

 Hög 



        
 

 

 

Jönsson, 

Öhrn, 

Lindberg & 

Oscarson. 

(2010). 

 

Sverige. 

 

 

 

 

Evaluation of 

an individually 

tailored oral 

health 

educational 

programme on 

periodontal 

health. 

 

Att utvärdera ett 

individuellt anpassat 

utbildningsprogram 

om oral hälsa i 

jämförelse med 

standardiserat 

program samt att 

utvärdera om 

interventionerna hade 

kliniskt signifikant 

effekt på icke-

kirurgisk parodontal 

behandling vid en tolv 

månaders uppföljning. 

RCT 

 

n =113 

 

Randomiserat urval. 

EG (n= 57)  

KG (n=56). 

 

Individuellt anpassade 

utbildningsprogram 

med kognitiva 

beteendeprinciper. 

 

Vuxna 20-65 år. 

 

Ett individuellt utbildningsprogram baserad på 

kognitiva beteendeprinciper i sju steg.  

MI användes. KG ingick i ett standardiserat 

program där de fick information om parodontit, 

konsekvenser med sjukdomen, vikten med noga 

och goda egenvårdsvanor, instruktioner gavs och 

vid behov re-instruktioner. Båda grupperna besökte 

tandhygienist en gång i veckan tills scaling-

behandling var färdig. Efter en månad utfördes en 

munhygienkontroll och var tredje månad gavs 

stödbehandling. Kliniska mätningar: vid studiens 

start, tre månader och tolv månader. 

Låg risk för bias 

 

 

 

Studien visade att EG hade lägre BoP tolv månader 

efter behandling jämfört med KG. Det hittade ingen 

skillnad mellan grupperna gällande minskning av 

tandköttsfickors djup. Signifikanta skillnader hittades 

i approximal PLI mellan alla tre tidsintervaller. EG 

uppnådde högre plackminskning än KG. 

DOSS 

 

health 

education 

AND 

periodonta

l health 

 

 

 Hög 

 

Jönsson, 

Baker, 

Lindberg, 

Oscarson & 

Öhrn . 

(2012). 

Sverige. 

 

Factors 

influencing 

oral hygiene 

behaviour and 

gingival 

outcomes 3 

and 12 months 

after initial 

periodontal 

treatment: an 

exploratory 

test of an 

extended 

Theory of 

Reasoned 

Action. 

Att empiriskt 

undersöka 

expanderade Theory 

of Reasoned Action 

(TRA) och potentiella 

direkt och indirekta 

inverkan på attityder, 

tro, subjektiva 

normer, self-efficacy, 

och en kognitiv 

beteende intervention 

på vuxna individers 

munhygienbeteenden 

och gingival outcome 

vid 3 och 12-månader. 

RCT 

 

Slumpmässigt urval. 

n =113 

Randomiserades till 

EG= 57 

KG=56 

 
Individuellt anpassade 

utbildningsprogram 

med kognitiva 

beteendeprinciper. 

TRA. 

 

Vuxna 20-65 år. 

 

 

 

EG fick individuellt anpassade utbildningsprogram 

med kognitiva beteendeprinciper genom mätning. 

TRA användes som intervention. KG fick 

standardiserad behandling. Frågeformulär användes 

vid tre- och tolv-månaders uppföljningar. Det finns 

inte förklarat vad interventionen bestod av utan mer 

mätmetoder och dataanalys. GI mättes vid tre- och 

tolv månader.  

 

Medel risk för bias 

 

 

En högre grad av self-efficacy vid studiens start 

förknippades med förbättring av munhygienbeteende 

(3 mån), lägre frekvens av användning av 

mellanrumsrengöring vid tre månader – sämre GI vid 

tolv månader. Kvinnliga deltagare hade mer 

normativa uppfattningar och ökad self-efficacy. TRA 

gav resultat vid tolv månader och en förbättring sågs i 

studien gällande munhygienbeteenden (56 %). 

Studien visade att: psykosociala faktorer är viktiga 

för munhygienbeteende (kognitioner, attityder, tilltro, 

self-efficacy). 

 

 

DOSS 

 

 

gingivitis 

AND SOC 

OR 

behaviour

al change 

 

 

 

Medelhög 

 

 

Schluter et 

al.  

 

(2015). 

 

Nya Zeeland. 

 

 

Keep on 

brushing: a 

longitudinal 

study of 

motivational 

text messaging 

in young 

adults aged 

18–24 years 

receiving 

Work and 

Income 

Support. 

 

Att använda 

textmeddelanden, som 

stöds av Health Belief 

Model [HBM], i syfte 

till att förbättra 

tandborstfrekvens 

bland arbetslösa unga 

vuxna i åldern 18-24 

år. 

 

 

 

 

Longitudinell studie 

  

Konsekutivt urval 

n =171 

 

Health belif model 

[HBM]. 

 

18-24 års ålder. 

 

 

HBM modellen användes via textmeddelande under 

en tio veckors period. Frågorna framkommer i 

studien. Interventionen beskrivs inte tydligt mer än 

att textmeddelanden skickades varje fredag som 

byggdes på två motiverande meddelanden följt av 

ett meddelande som begärde ett svar på hur många 

gånger deltagarna borstat sina tänder vid 

föregående dag. Studien har använt sig av både 

kvantitativ samt kvalitativ studiedesign. Den 

kvalitativa delen beskrivs inte.  

 

Hög risk för bias. 

 

 

 

 

Tandborstning två gånger eller mer per dag ökade 

från 51 % vid studiens start till 70 % vid vecka 3, 74 

% vid vecka 6 och 73 % vid vecka 9 (P <0,001).  

DOSS. 

 

gingivitis 

and 

periodonta

l disease 

and the 

health 

belief 

model and 

oral health 

Låg 



        
 

 

 

 

Yekaninejad 

et al.  

 

(2012). 

 

Iran. 

 

Effect of a 

school-based 

oral health-

education 

program on 

Iranian 

children: 

results from a 

group 

randomized 

trial. 

 

 

 

Att undersöka om 

åtgärder som riktades 

till skolelever, 

föräldrar och 

skolpersonal kan 

förbättra orala 

hälsobeteenden och 

oral hälsostatus hos 

skolelever. 

RCT 

 

Slumpmässigt urval 

n =392 

 

Randomiserades till 

1. EG= 131 

2. EG=127 

 3. KG= 134 

 

Health Belief Model 

[HBM]. 

 

11-12 åringar. 

 

Intervention baserad på HBM modellen. Andra 

gruppen bestående av skolelever fick läxor för två 

veckor och tre klassrumsbaserade sessioner (70 min 

var).  Första gruppen bestående av skolelever, deras 

föräldrar och lärare fick liknande intervention men 

även ett femsidigt häfte: information om oral hälsa, 

främjande, konsekvenser med bristande vanor, 

fördelar och hinder med tandborstning och tandtråd 

samt uppföljande instruktioner för att säkerställa att 

alla tog del av häftena. Lärarna fick också häftena. 

KG (skolelever) fick ingen intervention. Kliniska 

mätningar vid två veckor och tre månader. 

Låg risk för bias. 

Skolelever i båda EG uppnådde bättre resultat i 

tandborstning och tandtrådsanvändning, upplevde 

färre barriärer och fler fördelar till att utföra 

munhygienbeteenden jämfört med KG. Båda EG 

visade förbättrad munhygien vid tre månader (EG 1 

p<0,001) men andra EG uppnådde inte statistisk 

signifikanta skillnader med KG. Mellan två EG 

rapporterade första gruppen att de mer sannolikt 

använde tandtråd (p = 0,036) och GI förbättring 

visades i den första EG jämfört med KG vid tre 

månader (p =0,025) detsamma även mellan EG-

grupperna (p =0,038). Den orala hygienen 

förbättrades med statistiskt signifikanta skillnader i 

första EG jämfört med andra EG (p =0,014). 

 

DOSS 

 

gingivitis 

and 

periodonta

l disease 

and the 

health 

belief 

model and 

oral health 

 

Hög 

 

 

 

 

Ayo-Yusuf et 

al. 

 

(2009). 

 

Södra Afrika. 

 

 

Longitudinal 

association of 

adolescents’ 

sense of 

coherence with 

tooth-brushing 

using an 

integrated 

behaviour 

change model. 

 

 

 

 

Att fastställa 

sambandet mellan 

ungdomars känsla av 

sammanhang 

[KASAM] och deras 

tandborstvanor. 

Longitudinell 

Studie 

 

n =1025 

Tvåstegs 

klusterrandomiserings

urval 

 

Sense of Coherence 

[SOC], Känsla av 

sammanhang 

[KASAM]. Stages of 

change. 

 

12-19 åringar 

 

 

En modell för beteendeförändring användes. En 

integrerad salutogen modell som bestod av: 

förberedande faktorer/demografisk data  SOC  

motiverande faktorer  medvetenhet 

(tandvårdsbesök, mönster, inklusive orsaker till 

besök)  intention (stages of change - 

precontemplating, contemplating, prepared to act) 

samt beteende. Mätning av SOC gjordes. 

Deltagarna fick fylla i frågeformulär. Data 

samlades in vid studiens start, efter tolv månader 

och efter 18 månader. 

 

Medel risk för bias. 

 

 

Efter att deltagarna genomgått en modell för 

beteendeförändring med mål att stärka KASAM 

hittades inga signifikanta skillnader i resultatet från 

studiens början till två uppföljningstillfällena. De 

deltagare som bodde med sin mamma uppvisade ett 

stärkt KASAM och började borsta mer frekvent. 

Deltagare som rökte och med en ökad benägenhet för 

depression hade lägre KASAM samt ökade inte 

tandborstfrekvensen. 

 

 

DOSS 

 

oral health 

AND 

behavior 

change 

 

 

 

Medelhög 

 

 

 

 

Potdar et al. 

 

(2015). 

 

Indien. 

 

Relationship of 

Locus of 

control with 

Plaque and 

Gingival status 

before and 

after Oral 

Health 

Education in a 

group of 

college 

students – An 

experimental 

study 

 

 

Att studera 

förhållandet mellan 

flerdimensionell locus 

of control och plack- 

och gingivalstatus 

före och efter ett oralt 

hälsoprogram 

(utbildning). 

 

Experimentell 

studie 

 

n = 300 

 

Obundet 

slumpmässigt urval. 

 

Beteendepåverkande 

utbildningsprogram. 

Locus of control. 

 

18-21 åringar. 

 

Beteendepåverkande utbildningsprogram på 

gruppnivå innehöll: information om vikten med 

tänder, etiologi av orala sjukdomar, förebyggande 

och sjukdomsbehandlande åtgärder, information 

och instruktion i tandborst- och tandtrådsteknik. 

Diskussioner om vikten med god egenvård för att 

uppnå och bevara god oral/allmän hälsa. Kliniska 

mätningar: efter tio veckors intervention i PLI och 

GI. Frågeformulär användes för att mäta olika typer 

av locus of control.  

 

Medel risk för bias. 

 

 

Studien visade inget samband mellan extern och 

intern locus of control i PLI och GI efter 10 veckor 

men ett samband med lycka, öde eller tillfälle med 

PLI och GI hittades. Extern locus of control visade 

sig vara statistiskt signifikant. Statistiskt signifikant 

skillnad mellan genomsnittligt GI och plackresultat 

vid studiens start jämfört med uppföljning hittades  

(p < 0,05). 

 

 

DOSS 

 

oral health 

AND 

behavior 

change 

 

Medelhög 



        
 

 

 

 

Nammontri 

et al. 

 

(2013). 

 

Thailand. 

 

 

 

Enhancing 

Oral Health 

via Sense of 

Coherence: A 

Clusterrandom

ized Trial 

 

 

 

Att testa en 

skolbaserad 

intervention för att 

höja KASAM och 

livskvalité hos barn. 

Kluster RCT 

 

n =261 

 

Slumpmässigt urval 

EG=133. 

KG=128. 

 

Skolbaserad 

intervention. SOC. 

KASAM. 

 

10-12 åringar 

Intervention med sju (40-60 min) sessioner för att 

höja KASAM (genom att förbättra komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet). 

Fokus på barnets deltagande och empowerment. 

Första fyra sessionerna: klassrumaktiviteter 

involverande av diskussioner, utlärning, aktiviteter 

och spel. Tre sista sessionerna: arbete med 

hälsosamma skolprojekt (bollande av idéer, 

planering, implementering och utvärdering). 

Två veckors och tre månaders uppföljning. 

Interventionen gavs till EG. Framkommer inte vad 

KG fick. 
Medel risk för bias. 

 

 

Studien resulterade till att interventionen stärkte 

KASAM och förbättrade livskvalitén hos 

skoleleverna. Även positiva resultat kunde hittas för 

oral tilltro och gingival hälsa. Studien visade att 

livskvalitén kan påverkas av KASAM men inga 

signifikanta skillnader hittades vid tre månaders 

uppföljning. 

DOSS 

 

periodonta

l disease 

AND 

sence of 

coherence 

AND oral 

self-care 

AND oral 

health 

Medelhög 

 

 

 

Kakudate et 

al. 

 

(2008). 

 

Japan. 

 

 

 

Systematic 

cognitive 

behavioral 

approach for 

oral hygiene 

instruction: A 

short-term 

study 

 

 

 

Att bedöma om en 

beteendeskognitiv 

metod i 6 steg är 

effektivare än 

traditionella orala 

hygieninstruktioner. 

 

Korttidsstudie 

 

n =38 

 

Randomiserat urval 

EG=18 

KG=20  

 

Individuellt anpassad 

beteendeintervention 

med 6stegs metod. 

 

EG fick beteendeintervention av en 6-stegs metod 

(10 min) efter sedvanliga munhygieninstruktioner. 

KG fick sedvanliga munhygieninstruktioner (20 

min). Båda grupperna fick munhygieninstruktioner 

en gång i veckan (tre gånger under tre veckor). 6-

stegs metoden innehöll: identifiering av problem, 

skapande av självtillit/engagemang, medvetenhet 

till beteende, utvecklande, genomförande och 

utvärdering av handlingsplan samt underhålla 

förändring och förebygga återfall. Stegen beskrivs 

ingående i studien och vissa steg slogs samman.  

Pågick under tre veckor. 

Medel risk för bias. 

 

Efter den första instruktionen hittades ingen skillnad i 

daglig tandborstning, borstningstid och veckovis 

frekvens av mellanrumsrengöring mellan grupperna 

(p <0,001). Studien visade att efter det tredje besöket 

vid uppföljning hade EG en signifikant högre self-

efficacy, lägre PLI, längre borstningstid och en högre 

frekvens i användning av mellanrumsrengöring 

jämfört med KG (p <0,001). Inga signifikanta 

skillnader hittades i tandborstfrekvens. 

PubMed 

 

Periodonti

tis AND 

transtheor

etical 

model OR 

behavioral 

change 

AND oral 

hygiene. 

Medelhög 

 

 

 

 

Clarkson et 

al. 

 

(2009). 

 

Skottland. 

 

 

 

 

How to 

influence 

patient oral 

hygiene 

behavior 

effectively 

 

 

 

 

 

 

Att jämföra 

psyklogiska teorier 

jämfört med 

rutinmässiga i 

tandvården för att 

påverka munhygien 

hos patienter.  

 

RCT, kluster RCT 

n =778 

EG =385 

KG 393  

 

Urvalsmetod är ej 

beskrivet 

 Inom RCT 

(EG=149, KG=151) 

Kluster RCT 

(EG=244, KG=393) 

 
Social kognitiv teori 

Implemention 

intention theory 

Vuxna patienter. 

 

 

 

Evidensbaserade interventionen baserad på den 

social kognitiva teorin samt implemention Intention 

theory. Tell-show-do metoden användes och tillägg 

av delen ”plan”. Interventionen gavs i olika steg 

(fem min). KG fick rutinmässig behandling, med 

munhygien rekommendationer. Framkommer inte 

under hur lång tid interventionen pågick, hur ofta 

den gavs etc. 

 

Medel risk för bias. 

 

 

 

 

EG jämfört med KG rapporterade en ökad self-

efficacy, bättre planering kring munhygien, en mer 

frekvent och tidsmässigt längre tandborstning i både 

RCT och kluster RCT studierna men inte med 

statistisk signifikant skillnad.  De kliniska 

mätningarna visade ingen signifikant skillnad 

gällande gingivit. Kluster RCT studien visade en 

signifikant skillnad i plackförekomst där en 

minskning sågs (< 0,001) men inte RCT studien.  

 

 

 

PubMed 

 

psychologi

cal theory 

AND oral 

hygiene 

AND 

interventio

n 

 

Medelhög 



        
 

 

 

 

Blake et al. 

 

(2015). 

 

 

England. 

 

 

 

School-Based 

Educational 

Intervention to 

Improve 

Children’s 

Oral Health–

Related 

Knowledge. 

 

 

Att utvärdera en kort 

hälsofrämjande 

intervention som 

syftar till att förändra 

oral egenvårds 

kunskaper och orala 

hälsorelaterade 

beteenden hos barn 

Kohortstudie 

n =150. 

 

En kohort studerades 

 

Theory of planned 

behvaior [TPB]. 

Evidensbaserad 

utbildningssession. 

 

Barn i klass 5-6 (10 – 

11 år gamla) från tre 

skolor. 
 

 

 

Interventionen med TPB modell bestod av en 

evidensbaserad utbildningssession (60 min) och 

gavs i grupper av 20-30 barn. Fem områden 

användes. Interventionen var designad till att 

påverka attityder positivt, kunskap, 

rekommendationer för hälsosamma beteenden, 

gruppdiskussioner och beteendekontroll m.fl. 

Frågeformulär användes. Data samlades in vid 

studiens start precis innan interventionen, efter 

interventionen samt 6 veckor efter interventionen. 

Medel risk för bias. 

 

 

Kunskap om oral hälsa ökade signifikant från 

studiens start efter interventionen och bevarades efter 

6 veckors uppföljning. Fler barn rapporterade att de 

använde tandtråd jämfört vid studiens start. Inga 

signifikanta skillnader hittades i tandborstning och 

kostvanor. Vid uppfölningen rapporterade 85 % av 

deltagarna att de hade förändrat sina orala 

beteendevanor antigen lite (55,7%) eller mycket 

(28,9%). P <.001 användes för alla ovanstående 

signifikanta skillnader 

Psyc 

INFO 

 

behavior 

OR 

behaviour 

change 

AND 

dental 

education 

 

Medelhög 

 

 

 

 

Pakpour & 

Sniehotta. 

(2012). 

 

Iran. 

 

 

 

Perceived 

behavioural 

control and 

coping 

planning 

predict dental 

brushing 

behaviour 

among Iranian 

adolescents. 

 

 

Att undersöka om 

delar i theory of 

planned behaviour 

tillsammans kunde 

förutsäga förändringar 

i hos ungdomars 

tandborstbeteende. 

 

 

 

 

Prospektiv 

tvärsnittstudie 

 

Kluster randomiserat 

urval n = 983 

 

Theory of planned 

behaviour [TPB], 

Perceived behavioural 

control [PBC] 

 

14-18 åringar 

 

 

 

Deltagarna fick fylla i ett frågeformulär vid 

studiens start och efter en månads tid. Frågorna var 

baserade av de olika teorierna och behandlade 

bland annat self-efficacy, upplevd beteendekontroll, 

beteende avsikt, handlande och coping planering. 

PLI utfördes vid start och efter en månad. 

Medel risk för bias. 

 

 

 

 

 

Regelbundna tandborstsbeteenden hade ett samband 

med de olika delarna i TPB modellen (upplevd 

beteendekontroll, beteende avsikt, handlande och 

coping planering). Likaså stämde självrapporterade 

tandborstvanor in med de kliniska mätningarna 

gällande plackmängd både vid studiens start och efter 

uppföljning (p < 0,01). Samspelande effekter mellan 

de olika delarna i modellen stärkte förutsägbarheten 

till tandborstbeteende. 

PubMed 

 

Psycholog

ical theory 

AND oral 

hygiene 

AND 

interventio

n 

Medelhög 

 

 

 

Aleksejunien

e, et al. 

 

 (2016). 

 

Litauen. 

 

 

Theory-guided 

school-based 

intervention in 

order to 

improve 

adolescents’ 

oral self-care: 

a cluster 

randomized 

trial 

 

 

 

Att utvärdera 

effektiviteten med 

social kognitiv teori, 

guidad för munhygien 

interventioner hos 

ungdomar samt för att 

identifiera 

förutsägbarhet av 

ungdomars 

egenvårdsvanor. 

 

Kluster RCT 

 

n =197 

 

Klusterurval 

EG=98  

KG=99 

 

Social kognitiv teori 

 

15-16 åringar från två 

skolor 

 

 

 

EG fick intervention baserat på den social kognitiva 

teorin i stöd och lärande genom observation. Tre 

sessioner i par gavs inom tre första veckorna. Plack 

färgades in med infärgningstabletter. I slutet på 

varje session svarade tandläkaren på eventuella 

frågor och funderingar och gav råd om egenvårds 

vanor. KG fick ingen intervention. 6 månaders – 

och ett års uppföljning. 

 

Låg risk för bias. 

 

 

 

 

 

 

Vid studiens svart fanns det inte någon statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna i plackmängd 

(p= 0,0183). Vid 6 månaders uppföljning hittades en 

minskad plackmängd hos EG jämfört med KG 

(p=0,047) men inga signifikanta skillnader hittades 

vid tolv månader.  

CINAHL  

 

gingivitis 

AND 

social 

cognitive 

theory OR 

self-

efficacy 

AND oral 

health 

 

Medelhög 



        
 

 

 

 

Huebner & 

Milgrom.  

 

(2015). 

 

USA. 

 

 

 

Evaluation of a 

parent-

designed 

programme to 

support tooth 

brushing of 

infants and 

young 

children. 

 

 

 

 

Att utveckla och testa 

en intervention för att 

hjälpa föräldrar att 

upprätta en rutin till 

att borsta sina unga 

barns tänder två 

gånger om dagen 

 

Icke randomiserad 

studie 

 

Urvalsmetoden bestod 

av intervju och i 

fokusgrupper. 

n =67 

 

Beteendepåverkande 

program. 

 Föräldrar till barn 

under 6 års ålder 

 

 

Beteendepåverkande program (4 sessioner) en gång 

i veckan under fyra veckor. Totalt bestod 

sessionerna av 90 min vardera. Sessionerna bestod 

av information om orala sjukdomar och fördelarna 

med borstning, stärka oral hälsa, kunskap, kostval 

och tandborstbeteende samt övning för 

tandborstning. Föräldrarna fick en barnbok om 

tandborstning. 4-8 veckors mätning.  

Hög risk för bias. 

 

 

 

Föräldrar som angav att de borstar sina barns tänder 

två gånger dagligen ökade signifikant från 59 % före 

beteendeförändrings interventionen till 89 % efter 

interventionen (P = 0,002). Statistiskt signifikanta 

ökningar hittade också i föräldrars förtroende till att 

borsta sina barns tänder två gånger om dagen, 

inställning om vikten av tandborstning och deras self-

efficacy för tandborstning (p <0,001). Föräldrars 

synsätt om karies visade inte signifikanta skillnader. 

CINAHL.  

gingivitis 

AND 

social 

cognitive 

theory OR 

self-

efficacy 

AND oral 

health 

Låg 

 

 

 

Gholami et 

al.  

 

 (2015). 

 

Iran. 

 

 

 

A Brief Self-

Regulatory 

Intervention 

Increases 

Dental 

Flossing in 

Adolescent 

Girls. 

 

Att utvärdera 

effekterna av en 

självreglerande 

intervention för att 

öka tandtråd bland 

ungdomar samt att 

undersöka 

komponeter som 

ligger bakom 

beteendeförändringar. 

 

 

Kluster RCT 

n =166 

 

Klusterurval 

EG (n=69) 
KG (n=97). 

 
Health action process 

approach [HAPA]. 

 

Flickor i 5-8 årsklass. 

 

 

EG fick intervention enligt HAPA modellen genom 

komponenter för att locka motivation, de fick 

information, instruktion, utförandeplan genom att 

specificera var och när de ville använda tandtråd 

samt en self-efficacy mätning utfördes. Deltagarna 

fick skapa två situationer som kan hindra det 

planerade beteendet och en strategi att övervinna 

barriär (coping planering). KG fick fylla i 

frågeformulär. Studien pågick under en månad. 

Låg risk för bias. 

 

 

 

Studien visade att deltagarna i EG ökade deras 

tandtrådning medan deltagare i KG visade samma 

vanor som vid studiens start. Self-efficacy ökade hos 

deltagarna i EG marginellt (p=0,06) men över tid 

hittades inga skillnader. Inga signifikanta skillnader 

hittades mellan grupperna i coping planering och 

avsikt från studiens start och efter interventionen. 

 

 

CINAHL  

 

health 

behavior 

theory 

AND  oral 

care or 

mouth 

care or 

oral 

hygiene 

Medelhög 

 

 

Münster 

Halvari et al.  

 

(2012). 

 

Norge. 

Self-

determined 

motivational 

predictors of 

increases in 

dental 

behaviors, 

decreases in 

dental plaque, 

and 

improvement 

in oral health: 

A randomized 

clinical trial. 

 

Att utreda om 

autonom motivation 

har en varaktig positiv 

effekt på oral hälsa 

mätt i minskning av 

plackförekomst och 

gingivit samt 

undersöka The Self-

Determination Theory 

Process Model of 

Change. 

 

RCT 

 

Icke slumpmässigt 

urval 

n =158  

EG=79  

KG =79. 

 

Beteendepåverkande 

modell “The Self-

Determination Theory 

Process Model of 

Change” 

 

 

EG fick beteendepåverkande modell för förändring 

” The Self-Determination Theory Process Model of 

Change”. Samtliga deltagare fick 

tandstensborttagning efter den kliniska 

undersökningen vid studiens start och båda 

grupperna fick intervention som stärkte autonom 

motivation men KG fick inte intervention enligt 

modellen ovan. Uppföljning vid 5,5 månader. 

 

Låg risk för bias. 

 

 

 

 

 

EG i förhållande till KG hade ökningar av uppfattad 

kunskap, inställningar till munhygien, 

tandvårdsbeteende och minskningar i plack och 

gingivit. Det fanns inga skillnader gällande autonom 

motivation mellan grupperna. P<001 användes för 

ovanstående variabler 

Psyc 

INFO 

 

behavior 

OR 

behaviour 

change 

AND 

dental 

education 

 

Hög 



        
 

 

 

 

Dufour et al. 

 

(2011). 
 

Frankrike. 

 

Application of 

self-regulation 

theory and 

motivational 

interview for 

improving oral 

hygiene: a 

randomized 

controlled 

trial. 

Att undersöka om 

motiverande samtal 

genom fem perspektiv 

av Leventhal’s teori 

gav bättre resultat än 

konventionella 

standard instruktioner 

för att förbättra 

plackkontroll hos 

patienter med 

parodontit. 

RCT 

n=51 

 

Randomiserat urval 

EG= 27 

KG=24 

 

Motiverande samtal 

[MI] med fem 

perspektiv av 

Leventhal’s teori. 

 

Vuxna patienter. 

 

Intervention på individnivå som styrdes efter 

Leventhal’s teorin av fem aspekter. MI-samtal gavs 

(cirka 15-20 min). Patienterna fick munhygien 

instruktion samt information. En månad senare 

hade patienterna en uppföljning och under 

uppföljningen gavs nya MI-samtal för att handskas 

med de svårigheter eller barriärer som uppstått 

under tandborstningen. KG fick standardiserad 

rådgivning (instruktion, information). 

 

Låg risk för bias. 

 

 

Studien visade att det inte fanns några statistiska 

signifikanta skillnader i plackmängd vid studiens start 

mellan grupperna. Efter interventionen fanns en 

statistiskt signifikant skillnad i EG (p<0,001) som 

uppgav minskad plackmängd. Studien visade att båda 

grupperna förbättrade munhygienen men EG med 

statistiska signifikanta skillnader jämfört med KG (p 

<0,001). KG visade ingen förbättring approximalt. 

 

 

Manuell 

sökning. 

 

 

 

Medelhög 

 

 

 
Ismail et al. 

 

(2011). 

 

USA. 

 

 

 

 
Evaluation of a 

brief tailored 

motivational 

intervention to 

prevent early 

childhood 

caries. 

Att utvärdera 

effektiviteten av en 

utformad utbildnings 

intervention genom 

motiverande samtal 

till att främja 

hälsosamma 

beteenden, inklusive 

tandborstning, 

kostvanor, kontroll för 

pre-kaviteter, 

tandläkarbesök och 

för att minska 

utvecklingen av nya 

obehandlade 

kariesskador.  

 

Pragmatisk RCT 

 

n=1021 

Randomiserat urval 

EG=506 

KG=515 

 

Social kognitiva 

teorin. 

Utbildningsprogram. 

 

Föräldrar till barn  

(0-5 år). 

 

 

Intervention på gruppnivå samt individnivå. EG 

ingick i utbildningsintervention där MI (40 min) i 

samband med social kognitiva teorin (15 min 

video) användes. KG fick se videon. Barriärer i EG 

diskuterades och hur de skulle handskas med dessa. 

Föräldrarna till barnen fick sätta mål (frivilligt). 

Efter 6 månader kontaktades föräldrarna igen. samt 

efter sju månader då MI pågick. Även 

frågeformulär användes för att följa upp efter 

interventionen. Studien pågick under sju år. 

 

Medel risk för bias. 

 

 

Vid 6 månaders uppföljning kontrollerade föräldrar 

till barn i EG sina barn för pre-kaviteter och att barnet 

borstat innan läggdags samt två gånger dagligen. De 

rapporterade även att de besökte tandvården mer 

regelbundet än KG, men inte med statistiskt 

signifikanta skillnader. Efter två år föll tandborstning 

två gånger dagligen. Det fanns inga statistiskt 

signifikanta skillnader i färre nya obehandlade 

kariesskador vid den slutliga utvärderingen. I EG 

hade barnen i genomsnitt fyra nya initiala-

kritkariesskador och 2,5 kariesskador. I KG hade 

barnen 4,1 initiala-kritkariesskador och 2,3 nya 

kariesskador.  

 

 

Manuell 

sökning. 

 

 

Hög 

 

 

 

Consuelo et 

al. 

 

 (2013). 

 

Spanien. 

 

Effectiveness 

of a 

motivational– 

behavioural 

skills protocol 

for oral 

hygiene 

among patients 

with 

hyposalivation. 

 

 

 

Att utvärdera 

effektiviteten 

i MI protokoll för 

plackkontroll 

hos patienter med 

hyposalivation. 

RCT 

n= 60 

 

Randomiserat urval 

EG=30 

KG=30 

 

Kognitiva 

beteendeprinciper, 

Self-efficacy med 

6stegs metod. 

 

Vuxna patienter. 

 

KG fick konventionella hygieninstruktioner i 20 

minuter baserat på oral hälsoutbildningsmetod. 

Interventionen i EG var baserat på self-efficacy 

teori i 6steges modell med MI. De olika stegen 

bestod av att: 1: Skapa förtroende/engagemang, 2: 

öka medvetenhet kring ett beteende. 3: Utveckling 

och genomförande av en handlingsplan. 4: 

utvärdering av planen. 5: bevara förändring.  6: 

förebyggande återfall. Båda grupperna fick 

instruktion i oral hygien totalt fyra gånger under 8 

veckor. Parodontala hälsan utvärderades vid första 

besöket respektive i slutet. Studien pågick i två 

månader. Låg risk för bias. 

 

 

 

Både grupperna visade signifikant lägre plackindex 

och gingivalindex jämfört med vid studiens start. 

Statistisk signifikanta skillnader hittades i användning 

av approximalrengöring i EG (p = 0,016). 

Borstfrekvensen ökade i båda grupperna med 

signifikanta skillnader jämfört vid studiens start 

(p = 0,009). 

 

 

 

Manuell 

sökning. 

 

 

 
Medelhög 



        
 

Bilaga 5. Artiklar som inte uppfyllde kraven efter kvalitetsgranskning. 
Titel,  

Författare 

Design,  

antal deltagare (n) 

 

Orsak till bortsortering 
Self-efficacy and progression of periodontal disease: a 

prospective cohort study. 

 

Mizutani et al. (2015). 

 

Longitudinell kohortstudie. 

n= 533 

 

Den visar att self-efficacy som komponent har en påverkan på den orala hälsan med det 

finns metodologiska brister i utförandet, vilken intervention användes? Hur användes den? 

Visar på låg kvalité vid kvalitetgranskningen och sorteras bort. Hög risk för bias. 

Oral hygiene behaviours and readiness to change using the 

TransTheoretical Model (TTM). 

 

Wade, Coates, Gauld, Livingstone & Cullinan. (2013). 

 

Pilotstudie 

n= 105 

 

I studien har ingen intervention för att testa TTM eller stages of change i att öka/förbättra 

tandborstning och approximalrengöring utförts och besvarar inte syftet eller 

frågeställningarna i litteraturstudien. Det är en pilotstudie. Den får även mycket låga poäng 

vid kvalitetsgranskningen och sorteras därför bort.  Hög risk för bias. 

Interdental Cleaning Behaviour and Its Relationship with 

Psychological Constructs Based on the Transtheoretical 

Model. 

 

Morowatisharifabad, Fallahi, Nadrian, Haerian, Babaki. 

(2011) 

 

 

Tvärsnittsstudie 

n=361 

 

I studien har ingen intervention för att testa TTM modellen i att öka approximalrengöring 

används och besvarar därmed inte syftet eller frågeställningarna i litteraturstudien. Ingen 

intervention har utförts trots att syftet består av detta. Den uppnår inte nio poäng och får 

mycket låga poäng vid kvalitetsgranskningen och sorteras därför bort. Hög risk för bias. 

Modeling the theory of planned behavior for intention to 

improve oral health behaviors: the impact of attitudes, 

knowledge, and current behavior 

 

Dumitrescu, Wagle, Dogaru & Manolescu. (2011). 

 

 

Tvärsnittsstudie 

n= 153 

 

Uppnår inte nio poäng vid kvalitetgranskningen. De ska ha använt TPB modellen men det 

finns ingen beskrivning av interventionen, hur ofta den gavs och vad den innehöll. 

Metodologiska brister förekommer. Hög risk för bias. 

An individually tailored treatment programme for improved 

oral hygiene: introduction of a new course of action in health 

education for patients with periodontitis. 

 

Jönsson, Öhrn, Oscarson & Lindberg. (2009). 

 

Fallkontrollstudie 

n=2 

 

En fallkontrollstudie av två deltagare. Visar på låg kvalité. Enligt Forsberg & Wengström 

(2016) ska dessa inte tas med i litteraturstudier. Författarnas påbyggnadsstudier tas med. 

Hög risk för bias.  

Application of transtheoretical model to assess the 

compliance of chronic periodontitis patients to periodontal 

therapy.  

 

Emani , Thomas, Shah  & Mehta. (2016). 

 

Tvärsnittsstudie 

n = 150 

 

Det brister något i vad interventionen innehåller mer än frågeformulär. Hur hjälper de att 

leda patienterna vidare i stegen stages of change? Metodologiska brister förekommer. 

Studien visar på låg kvalité gränsfall till mycket låg. Hög risk för bias. 

The role of self-efficacy in health coaching and health 

education for patients with type 2 diabetes.  

 

Cinar & Schou. (2014). 

Prospektiv studie 

n=186 

I studien ska en typ av beteendepåverkande metod används jämfört med annan 

hälsoutbildning men studien beskriver inte interventionen av grupperna utan hänvisar till 

andra sidor som inte är nåbara. Hänvisar mycket till andra referenser. Det förekommer även 

metodologiska brister och visar på låg kvalité. Hög risk för bias. 

 


