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Sammanfattning 

Bakgrund: För att främja en god oral och allmän hälsa så har nationella och internationella mål 

utarbetats. Ett sätt för att uppnå målen kan vara att samarbeta och samverka mellan olika 

yrkeskategorier.  

Syfte: Syftet för studien var att undersöka hälso- och sjukvårdspersonals kunskap om oral hälsa 

vid astma hos barn och ungdomar.  

Resultat: Totalt besvarade trettiosju personer enkäten. Hälften av deltagarna svarar att 

astmasjukdom innebär en ökad risk för försämrad munhälsa. Resultatet visar att 

patientinformationen som ges av hälso- och sjukvårdspersonalen främst innehåller information 

om medicinering, lungfunktion och den allmänna hälsan. Resultatet visade att sjuksköterskor i 

lägre grad än läkare innefattar oral hälsa i sin patientinformation. Resultatet uppvisar både 

kunskap och okunskap för kliniska symptom, tecken, åtgärder och behandlingar aktuella vid 

karies och muntorrhet. Hälften av deltagarna ser vikten av mer kunskap om oral hälsa. 

Slutsats: Läkare och sjuksköterskor har delvis kunskap om de orala hälsoriskerna som finns. 

Samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvårdspersonal kan resultera i gemensamt 

preventiva åtgärder som främjar oral hälsa hos barn och ungdomar med astma. En undersökning 

i en större population förordas för att kunna generalisera resultatet.  
 

Nyckelord: Astma, Kunskap, Munhälsa, Samverkan, Unga  

  



 
 

Summary 

Healthcare professionals' knowledge about caries and which patient information is given on 

oral health in meetings with children and adolescents with asthma. 

 
A pilot study 
 
Background: In order to promote good oral and general health, national and international goals 

has been developed. One way of achieving the goals can be to cooperate and collaborate 

between different occupational categories.  

Purpose: The purpose of the study was to investigate healthcare professional’s knowledge of 

oral health by children and adolescents with asthma.  

Result: In total, thirty-seven people answered the questionnaire. Half of the participants 

respond that asthma disease is an increased risk of impaired oral health. The results show that 

patient information provided by healthcare professionals mainly contains information on 

medication, lung function and general health. The results showed that nurses, to a lesser degree 

than medical doctors, include oral health in their patient information. The result shows both 

knowledge and ignorance for clinical symptoms, signs, actions and treatments relevant to caries 

and dry mouth. Half of the participants can see the importance of more knowledge of oral 

health. 

Conclusion: Medical doctors and nurses have some knowledge about the oral health risks that 

exist. Collaboration between dental and healthcare professionals can result in corporate 

preventive measures that promote oral health in children and adolescents with asthma. A survey 

in a larger population is proposed to be able to generalize the result. 
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Bakgrund 

Inledning 
 
Inspirationen till examensarbetet har sitt ursprung från studier i en svensk avhandling [1] som 

påvisade att barn och ungdomar med astma hade en högre kariesförekomst och fler riskfaktorer 

för karies jämfört med barn utan astma. Studier kring samband mellan astma och oral hälsa är 

ett relativt nytt forskningsområde och kan vara ett okänt samband för hälso-och sjukvårds 

personal. Läkare och sjuksköterskor möter barnen tidigt i sjukdomsförloppet och ger 

patientundervisning kring astmasjukdomen. Patientinformationen syftar till att erhålla hälsa och 

kan inkludera information kring oral hälsa [1, 2, 3-8]. 

Utifrån denna bakgrund är det intressant att undersöka vilken kunskap hälso- och 

sjukvårdspersonal har om oral hälsa för att kunna inkludera oral hälsa i patientdialogen.  

Astma 
 
Astma är en sjukdom vars huvudsymtom är regelbundna attacker av andningssvårigheter, som 

ger en pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta. Orsaken är 

bronkobstruktion, dvs. förträngning av hålrummet i de mindre bronkerna (luftrören) framkallad 

av tre skeenden, det vill säga kontraktion av glattmuskelcellerna i bronkväggen (bronkospasm), 

svullnad i slemhinnan och ökad bildning av visköst slem. Det är främst flödet av utandningsluft 

som försvåras. Om det inte finns någon annan sjuklig process i luftrören eller lungorna är 

bronkobstruktionen fullt reversibel. Grundorsaken till astma är i många fall allergi. Andra 

orsaker för astma kan vara genetiskt betingade, kön eller fetma, alternativt kan astma orsakas 

av miljöfaktorer som allergener, sensibiliserande ämnen förenat till yrke, infektioner, 

tobaksrök, luftföroreningar i inom-/utomhus luft eller via kost [9]. 

Allergi är en överkänslighet, där immunsystemet reagerar onormalt mot ett visst (eller flera) 

främmande ämnen, allergen som kan utlösa en astmaattack. En överkänslig person har en 

sjukligt ökad känslighet för sådana yttre faktorer som inte framkallar några obehag alls hos 

flertalet av människor [10]. Allergiska reaktioner grundar sig i immunologiska reaktioner efter 

kontakt med viss substans vilken är ogynnsam för individen [10]. Astma kan vara en allergisk 

överkänslighetsreaktion när kroppen utsätts för främmande substanser exempelvis för pollen. 

Barnet med allergi har utvecklat speciella typer av antikroppar respektive T-lymfocyter som 

utlöser den allergiska reaktionen vid kontakt med allergenet [10]. Allergisjukdom utgör en dold 
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funktionsnedsättning och leder ofta till inskränkningar i vardagen med försämrad livskvalitet 

för det berörda barnet eller ungdomen och dess familj [11]. 

Andningsbesvär utlösta av ansträngning är vanligt förekommande vid astma, där just fysisk 

ansträngning tillhör de absolut vanligaste triggerfaktorerna. Ansträngningsutlöst astma ingår i 

all astma vilket medför att ansträngningsastma är svårdefinierat. Därför förordas att skilja 

mellan ansträngningsutlösta andningsbesvär hos personer diagnostiserade med astma och för i 

övrigt friska personer som upplever ansträngningsutlöst bronkobstruktion i samband med fysisk 

aktivitet, ofta i kombination med kyla [12]. 

Prevalens och incidens 
 
Astma är en vanlig sjukdom som förekommer i alla länder och i alla åldrar, ungefär 334 miljoner 

i världen har astma [4, 13]. Sverige hör till de länder där astma och andra allergibetingade 

sjukdomar har ökat i förekomst under en lång följd av år. Denna ökning bedöms emellertid ha 

avstannat under de första åren av 2000-talet [9]. I  Sverige har omkring 8 % av befolkningen 

läkardiagnostiserad astma. Sjukdomen kan vara lindrig, med långa intervall mellan anfallen, 

men kan också vara allvarlig, med ofta återkommande attacker med långsam eller ofullständig 

effekt av läkemedel. Astmaanfall kan bli livshotande och i Sverige dör varje år omkring 200 

personer i astma. Bland Sveriges 4 -åringar har astma diagnosen ökat med över 50 % mellan 

åren 2003-2011 [10, 14-16]. Enligt statistiska centralbyrån (SCB) har ca 330 000 barn i åldrarna 

3-15 år, med fördelningen 4 % utav flickorna och 6 % utav pojkarna, allergisk astma [17]. Barn 

drabbade av astma diagnosticeras tidigare idag och behandlingen av astma har effektiviserats 

vilket innebär att antalet sjukdagar har minskat med 90 % under åren 1985-2000 vilket förklaras 

av nya effektiva behandlingar och läkemedel [18]. 

Diagnostik och behandling 
 
I de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL beskrivs det att det i dag råder en stor 

underdiagnostik vilket innebär att många personer är utan effektiv behandling med sämre hälsa 

som följd. Hälso- och sjukvården förväntas följa upp och utreda de barn som haft obstruktiva 

andningsbesvär som varit så allvarliga att de krävt sjukhusinläggning eller besök på 

akutmottagning. Lungfunktionsmätning (Spirometri) anses vara grundläggande för vård av 

astma och KOL där patientens aktiva medverkan är viktig för resultatet av mätningen. Svenska 

barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergi har tagit fram vårdprogram 

(stenciler) för både underhållsbehandling och akutbehandling av barn med astma [12, 19].  
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Barnet som är allergisk bör om möjligt undvika att utsätta sig för det eller de allergen som 

framkallar astma symtomen, vilket i vissa fall är nästintill omöjligt om man exempelvis 

föreställer sig vara överkänslig mot pollen i utomhusluften. När inflammation och tillhörande 

symtom framkallas av allergi dämpas den genom läkemedel av olika slag.  

Läkemedelsbehandling av astma sker vanligtvis genom inhalationsbehandling och med rätt 

dosering och korrekt inhalationsteknik kan personen uppleva symtomfrihet [19]. Idag 

medicinerar barn yngre än 6 år med spray via en så kallad spacer vilket innebär en tätslutande 

mask kring näsa och mun i vilken barnet andas normalt medans barn äldre än 6 år medicinerar 

med pulver inhalator [21]. Astma är kronisk inflammatorisk lungvägssjukdom som är viktig att 

diagnostisera tidigt [20, 21]. Ett vanligt förekommande inflammationshämmande läkemedel 

ingår i gruppen kortikosteroider, ofta kallade kortisonpreparat. Andra vanligt förekommande 

läkemedel är de bronkdilatoriska som har till uppgift att verka avsvällande vid 

slemhinnesvullnad och öppna upp luftvägarna igen [4, 12]. 

Omhändertagande 
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen [22] avses vården vara medicinskt förebyggande, utredande 

och behandlande. Patienterna ska enligt lag bli behandlade på lika villkor oavsett vem man är 

och vilken bakgrund personen har. Patienten och dess närstående har rätt att få den information 

[23] som behövs för att minimera väsentliga risker för komplikationer och biverkningar samt 

få insikt och kunskap i metoder för att förebygga komplikationer, följdsjukdom eller skada.  

Enligt Patient lagen och Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) 

[23, 24] finns bestämmelser, skyldigheter, behörighets- och legitimationsregler om att arbetet 

ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall få 

sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller kraven. Vården ska så långt som 

möjligt genomföras i samråd med patienten och för barn med dess föräldrar. Barnets behov ska 

särskilt beaktas gällande information, råd och stöd speciellt om barnets föräldrar visar sig 

oförmögen att ta hand om sitt barn.  

 

Den legitimerade läkaren har ansvaret för patienten och ska se till att individuellt anpassa 

information om hälsotillståndet, vilka metoder för undersökning, vård och behandling som 

finns [22-25]. Läkarens grundutbildning utformas av lärosätena med utgångspunkt från 

Högskoleförordningens examensbeskrivning, och kursplaner med målbeskrivningar för varje 

kurs formuleras i den sexåriga utbildningen [26]. Vidare kan läkaren specialisera sig till 

barnläkare med fördjupad kunskap och förståelse på symtom, diagnoser och behandlingar, 
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vilket innebär ytterligare fem Specialist Tjänstgörings år (ST) i vilka individuella vägar planeras 

som kan innehålla, kurser, aktiviteter och konsultationer i samråd med specialistkompetent 

handledare, studierektor och de professionella organisationerna. Professionen läkare innebär ett 

livslångt lärande [27].  

 

Den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande omfattar tre typer av kunnande; Kunskaper 

kopplade till den direkta yrkesutövningen (den arbetstekniska delen), kunskaper om de 

tekniska, ekonomiska, organisatoriska och sociala principer, traditioner och konventioner som 

arbetet är baserat på den (yrkesteoretiska delen), och kunskaper omkring, vilka avser kunskaper 

som gör det möjligt att tolka och förstå de sammanhang i vilket arbetet ingår samt kunskaper 

av kommunikativ art (den allmänbildande delen) [28]. Hälso- och sjukvårdspersonal bär själva 

ansvaret för hur de fullgör sina arbetsuppgifter [22, 23]. Legitimationen är ett bevis på 

yrkesutövarens kompetens inom hälso- och sjukvården, den anger att yrkesutövaren står under 

samhällets tillsyn och har godkänts för att utöva sitt yrke inom sitt område med hänsyn till 

kunskaper och personliga förmågor [28]. Oavsett vilken profession inom hälso- och sjukvård 

eller tandvård, så har legitimerad vårdgivare en ledande roll och ett ansvar att initiera och 

samordna interprofessionell samverkan för att tillgodose patientens individuella vård [26, 27, 

29-30]. 

 

Barn med astma har behov av flera insatser och åtgärder. Vilket innebär att information och 

utbildning behövs från olika professioners perspektiv vilket underlättas om samverkan sker 

kring barnets tillstånd och behov. De professioner som kan vara aktuella är läkare, 

specialistutbildad sjuksköterska, sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, dietist, kurator, 

psykolog och allergikonsulent, den interprofessionella samverkan styrs oftast upp av astma- 

och KOL-sjuksköterskan [31]. Samverkan anses även vara viktig med barnavårdsmottagning 

(BVC), förskola och skolhälsovård (SHV) [32]. Region Jönköpings län är först ut i landet med 

att addera tandvården i sitt vårdprogram som samverkanspartner kring barnet med astma [33, 

34]. 

 

Ett barn med astmasjukdom behöver kontinuerligt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, och 

en engagerad sjuksköterska upplevs ha betydelse för de individuella mål och behov patienten 

har. Sjuksköterskans pedagogiska metod när budskap förmedlas är ofta avgörande [29-30, 35]. 

Barnsjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen, ytterligare 60 högskolepoäng, har 

inriktning att genomföra folkhälsoarbete mot barn och ungdomar utifrån FNs konvention om 
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barnens rättigheter och efter Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB) [29-30, 37-38]. 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och KOL 

poängteras vikten av patientcentrerad vård med individuell behandlingsplan för patientens 

behov och mål [30]. 

 

I en studie [39] beskrivs hälsan och beteendet kring astma förbättras om patienten tränas upp 

gällande vardagliga vanor, i rätt inhalationsteknik och egenvårdsrutiner. Enligt Orem [35, 40- 

42] som är känd för sin omvårdnadsteori beskriver egenvård som ett viktigt medel för att främja 

hälsa. Genom att påverka patienten till att känna kontroll, engagemang och medbestämmande 

som är viktiga delar i empowermentprocessen vilket medför en ökad självkänsla hos patienten 

som i sin tur medför att patienten får egenkontroll över sitt liv och sin kunskap gällande sin 

sjukdom.  
 
Enligt Värmlands läns allergi och/eller astma, vårdprogram för barn och ungdomar (giltig under 

tidsperioden 2013-09-03- 2016-09-03) anges att varje barn med astma skall ha sin egen läkare 

och kontrolleras regelbundet oavsett vårdnivå. Tillväxt och inhalationsteknik ska kontrolleras 

vid varje besök. Varje barn ska ha ett individuellt anpassad skriftlig behandlingsplan. En 

regelbunden patientutbildning är en del utav omhändertagandet. Yngre barn än 7 år sköts 

primärt av barn och ungdomsmottagningar. Barn äldre än 7 år kan skötas både inom 

barnmedicin och också allmänmedicin. Om det finns en astma mottagning att tillgå på 

vårdcentralen så kan barnet med fördel kontrolleras där. Tonåringar har sin huvudsakliga 

kontakt inom primärvården men vid svårare besvär kan de fortsätta besöka barnmottagningen 

[43]. Inom tandvården anses barn och ungdomar med astma vara i behov av individuellt 

anpassade profylaxprogram, vilka oftast innebär extra fluortillförsel, efter noggrann anamnes i 

vilken frekvensen av medicinering skall framkomma [20]. 

Astma och oral hälsa 
 
Oral hälsa medverkar till allmän hälsa och livskvalitet. Oral hälsa innebär ett tillstånd fri från 

symtom, värk, infektion, sår, sjukdom, förluster och biverkningar som annars kan begränsa 

individen att bita, tugga, le och tala och/eller påverka det psykosociala välbefinnandet negativt. 

Hos ett barn eller ungdom med astmadiagnos kan risken minimeras för karies och muntorrhet 

vid preventivt arbete och på så sätt medverka till bättre livskvalitet och allmän hälsa [44]. 

I en avhandling [1] med fyra studier kring barn och unga i olika åldersgrupper, där barn och 

unga med och utan astma har undersökts med avseende på tandhälsa. Redovisades för 
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åldersgruppen 12–16 år med medelsvår till svår astma som medicinerat under en längre tid att 

endast en av tjugo i astmagruppen var helt kariesfri jämfört med 13 av 20 i kontrollgruppen. En 

förklaring anses vara att barnen med astma munandades mer, vilket kan leda till muntorrhet [1, 

46]. Även medicineringen kan leda till viss muntorrhet [3-4, 21] samt medverka till en pH 

sänkning av saliven [3]. Utöver de indirekta biverkningarna så kan astma inhalatorerna 

innehålla laktosmonohydrat som lyfter smaken av läkemedlet, vilka kan öka risken för karies 

[4]. Kariesrisken ökar om barnet frekvent konsumerar söta drycker för att reducera smaken efter 

läkemedlet, i kombination med bristande munhygien och därtill ett tillåtande frekvensintag och 

attityd från föräldrar gällande barnets sockerintag [3-6]. Medicineringen kan även öka risken 

för erosionsskador då salivens skyddande funktion kan reduceras på grund av en lägre 

salivsekretion [7]. En person med astma tenderar ha en ökad risk för gastroesofageal reflux 

vilket i sin tur kan bidra till dentala erosioner [8].  

Problemformulering 
 
Då studier har visat ökad risk för karies, muntorrhet, gingivit och candidos [1, 3-8, 46] hos barn 

med astma ses behov av att hälso- och sjukvårdspersonal som diagnostiserar och/eller 

informerar om ökade hälsorisker på grund av astmasjukdom och även inkluderar den orala 

hälsan. Inga studier har påträffats som ger indikation på att hälso- och sjukvårdspersonal 

informerar kring den orala hälsan. Vilket har till följd ett intresse för att undersöka hälso- och 

sjukvårdspersonalens kunskap om oral hälsa. Ett tidigt gemensamt samarbete förordas och 

krävs mellan olika professioner för att upprätthålla den goda munhälsan bland barn och 

ungdomar i Sverige med eller utan astma sjukdom. Därför kan en enkätundersökning visa på 

vilken kunskap och vilka behov som finns och vilka åtgärder som kan tänkas krävas för att 

inkludera oral hälsa till det förebyggande arbetet för den allmänna hälsan hos ett barn med 

astma [21, 28-30,48].  

Syfte 

Syftet är att undersöka hälso- och sjukvårdspersonals (läkare och sjuksköterskor) kunskap om 

oral hälsa relaterat till astmasjukdom och vilken patientinformation/åtgärder som ges till barn, 

ungdomar och vårdnadshavare med astma.  
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Frågeställningar:  

• Vilka skillnader eller likheter finns det mellan läkare och sjuksköterskors 

uppfattning/kunskap och åtgärder/behandlingar av karies och muntorrhet?  

• Vilka skillnader eller likheter finns avseende läkares och sjuksköterskors 

patientinformation vid astma sjukdom? 

Material och metod 

Studiedesignen har en kvantitativ ansats utformad som en pilotstudie [47] med en webbenkät 

bestående av tjugotre frågor som mätinstrument med syfte att prövas för att kunna användas vid 

ett senare tillfälle och i ett större sammanhang [50,51].  

Population 
 
Populationen bestod av läkare och sjuksköterskor yrkesverksamma i tre regioner/län i Sverige 

som alla i sitt arbete kommer i kontakt, informerar och behandlar barn diagnosticerade med 

astma. 

Urval/undersökningsgrupp 
 
Verksam hälso- och sjukvårdspersonal med inriktning mot barn, vilket innebar ett icke- 

slumpmässigt urval som förväntades resultera i ett urval med olika kön, olika ålder, med olika 

erfarenhet från arbetet, arbetat olika länge, med olika kunskap, med olika erfarenheter av 

information och/eller åsikter om vilken information som ges till barn med astma [49]. Den totala 

populationen var 13 335 personer och utav dessa kom 176 deltagare från vårdcentraler och 

barnmottagningar och 13159 personer var potentiella deltagare från intresse föreningar på 

Facebook.  

Datainsamlingsinstrument 
 
Enkätfrågorna formulerades i ett webbaserat enkätformulär via Google Drive [50]. Webbenkät 

motiverades av och valdes på grund av att distributionen förenklas, förfaringssättet är 

kostnadseffektivt och miljövänligt [49-50, 52] Inspirationen till de tjugotre enkätfrågorna 

kommer från en magisteruppsats genomförd 2013 på Malmö högskola där enkätfrågorna 

uppgavs vara egenkonstruerade [52]. Enkätfrågorna formulerades om och anpassades från att 

undersöka om och när vårdgivare ger information om parodontit till individer med typ 2 

diabetes till att undersöka vårdgivares kunskap kring orala hälsorisker hos barn med astma 
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(Bilaga 5). Enkätens frågeställningar var av demografisk art, likerttyp och flervalsfrågor med 

intention att undersöka vilken kunskap hälso-och sjukvårdspersonal har om de orala 

hälsoriskerna hos ett barn med astma [51,52].  

Datainsamling 
 
I början av februari 2017 kontaktades vårdcentraler och två barnmottagningar på sjukhus per 

telefon i två svenska regioner och län, för att få en uppfattning om vilka verksamheter som 

kunde tänka sig låta sina anställda medverka i studien genom att fylla i en enkät. Flera 

vårdcentraler gav nekande svar på grund av en uttalad enkättrötthet. Slutligen svarade totalt sex 

verksamheter positivt till att låta sina medarbetare tillfrågas om att fylla i enkäten. Antalet 

potentiella informanter i det här skeendet var okänt för författaren. Verksamhetschef/-er 

ombads godkänna och samtycka till sin personals medverkan genom att signera 

informationsbrevet tillika samtyckesblankett och i vilken också det summerade antalet anställda 

för respektive verksamhet uppmanades att anges (Bilaga 1). Datainsamlingen konkretiseras 

genom ett flödesschema Figur 1. 

Datainsamlingen gick motsträvigt så därför förbereddes en plan B, med avsikt att nå ut med 

enkäten till fler läkare och sjuksköterskor. Webbsidor för Svenska Läkarsällskapet, 

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening på Facebook ansågs 

vara lämpliga med tanke på syftet. Sidornas kommunikatörer meddelades via meddelande 

funktionen och länken publicerades på respektive sida under en och halv veckas tid i slutet av 

mars och i början av april. Svenska Läkarsällskapet har 2169 följare, Riksföreningen för 

barnsjuksköterskor har 604 följare och Svensk Sjuksköterskeförening har 7613 följare vilket 

totalt innebär 10386 eventuella vårdgivare/informanter vid den aktuella tidpunkten våren 2017 

[53-55]. Inte ett enda enkätsvar inkom under tidsperioden. Inlägget angående studien plockades 

bort från Facebook och respektive sida dagen efter insamlingsperiodens slut.  

Datainsamlingsperioden pågick slutligen under fyra veckor, femton dagar längre än studiens 

ursprungliga tidsplan, och antalet potentiella informanter var n=176 stycken summerade utifrån 

samtyckesblanketter och godkännande mail. 

Enkätens svar sammanställdes och redovisades automatiskt i ett Excel ark från Google 

formuläret [50] vilket underlättade i överföringen av data till statistikprogrammet [49].  
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Figur 1 Visualisering av datainsamlingen under våren-17.  

 

 
 

Databearbetning 
 
Enkäternas svar bearbetades i statistikprogrammet IBM Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 22. Avsikten var att mäta vårdgivarnas kunskap genom skillnader och 

samband mellan olika variabler, testerna utfördes genom Fishers exakta test då datamängden 

var liten på grund av få enkätsvar. De ursprungligt planerade testerna med chi2 test med en 

signifikansnivå 0,05 (α=<0.05) och regressionsanalys kräver en större datamängd [56,57]. 

Enkätfrågorna i pilotstudien testades med syfte att mäta kunskap samtidigt som de kunde 

utvärderas om de är anpassade för ett större sammanhang. Från Google Formuläret listades 

enkätsvaren i Excelfil, datamaterialet fördes över till SPSS programmet där data bearbetades 

och analyserades [49]. Bland de tjugotre enkätfrågorna fanns det frågor som informanter valt 

att inte besvara. Vilket ses som ett internt bortfall under datainsamlingen [57]. 

Etiska överväganden 
 
Vid kursens start och inför examensarbetet studerades och begrundades Hälsohögskolans i 

Jönköpings information om de etiska aspekterna avseende forskning samt reglerna för 

studentarbeten [58,59]. En ”etisk egengranskning vid examensarbete” har utförts tillsammans 

med handledare. Verksamhetscheferna fick ett informationsbrev per mail i vilket samtycke till 

Tre utav sev verksamheter 
samtycker till att låta sina 
sexton anställda delta i 

undersökningen under första 
datainsamlingsperioden i mars 

2017

En första  påminnelse 
mailades ut  i slutet av första 

datainsamlingsperioden i 
mars.

Svarsfrekvens från första 
insamlingsperioden var 8 

enkätsvar från 3 
verksamheter. (Hälften av  
verksamheternas angivna 

personal besvarade enkäten) 

En plan B planerades och 
prövades i slutet av mars i och 

början av april via 
intresseföreningar på 

Facebook.

Facebook var resultatlöst, 
inga svar inkom, trots det 

höga antalet följare på de tre 
sidorna; 10386 potentiella 

informanter. 

Under samma tidsperiod i 
slutet av mars i början av april 
mailades de sex ursprungliga 

verksamheterna på nytt.

Vilket resulterade i att en 
ytterligare verksamhet 

samtyckte till deltagande vilket 
innebar 130 ytterligare  

potentiella informanter.

Det totala antalet är nu uppe i 
146 potentiella  informanter 

för studien

Insamlingsperiod förlängdes 
ytterligare en vecka i april och 
slutade med tjugoen inkomna 

enkätsvar från de nu fyra 
medverkande verksamheterna 

utav de sex ursprungligt 
tillfrågade verksamheterna.

Under samma förlängda 
tidsperiod togs direktkontakt 
med verksam sjuksköterska i 

ett tredje län som också är 
aktiv i ett nätverk med trettio 

stycken astma och Kol 
sjuksköterskor.

Vilket resulterade i 9
ytterligare enkätsvar.

Enkätstudiens population är till 
antalet 176 stycken och totalt 

svarade 37 personer på 
enkäten vilket innebär en
svarsfrekvens på 21 %.
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personalens medverkan togs genom att signera och anteckna antalet anställda för respektive 

verksamhet och därefter sända informationsbrevet åter per mail (Bilaga 1).  

Hälso- och sjukvårdspersonalen informerades via en informationstext i webblänken i direkt 

anslutning till enkätfrågorna där forsknings etiska frågor berördes såsom frivillighet, 

anonymitet och anonymiserade svar samt samtycke till deltagandet som visades och togs i och 

med att fylla i enkätfrågorna. Svaren hanterades efter Sekretesslagen, 24 kap 8§ och 

Offentlighets- och sekretesslagen 7§ Offentlighets- och sekretessförordningen [60, 61]. De svar 

som returnerades sammanställdes i form av text och statistiska tabeller och de enskilda svaren 

kunde inte urskiljas. All analys skedde på gruppnivå. 

Informationstexten innehöll även text om att studiens resultat kan läsas genom att söka arbetet 

via DIVA portalen efter godkänt resultat i kursen samt slutligen möjligheten att avbryta 

deltagandet närhelst informanten själv vill (Bilaga 1-3).  

Resultat 

Totalt besvarades 37 enkäter vilket motsvarar en svarsfrekvens på 21 %. Fördelningen mellan 

deltagarna var fyra män och trettiotre kvinnor. Sju läkare och trettio sjuksköterskor i olika 

åldrar, som varit yrkesverksamma under olika lång tid, i tre olika regioner/län i Sverige, med 

olika utbildningsbakgrund och kompetens samt olika långa arbetsdagar. Bland läkarna svarar 

sex (17 %) av sju att de specialiserat sig mot barn och bland sjuksköterskorna har tjugotre (64 

%) av de totalt trettio sjuksköterskorna specialiserat sig mot barn.  

Bland de trettiosju enkätsvaren har några deltagare valt att inte besvara fem utav de tjugotre 

enkätfrågorna vilket ses som ett internt bortfall och dessa fem frågor besvarades således av färre 

deltagare totalt. 

Vårdgivares uppfattning/kunskap om karies och muntorrhet vid astma 
 
Majoriteten av deltagarna 73 % anser att munhälsan är viktig i förhållande till allmänhälsan och 

70 % anser att det är viktigt att kontinuerligt besöka tandläkaren samt 69 % anser att det är 

viktigt att kontinuerligt besöka tandhygienisten. Majoriteten av deltagarna 84 % anser sig ha 

Ganska bra kunskaper om vad god munhälsa är. 

Av deltagarna svarade 57 % av läkarna och 53 % utav sjuksköterskorna att astma sjukdom 

innebär en ökad risk för försämrad munhälsa. Rörande kunskap om astma ökar risken för karies 

instämmer absolut 43 % utav läkarna och 33% utav sjuksköterskorna. Huruvida astma bidrar 

till ökad risk för muntorrhet fördelas läkarnas svar mellan instämmer absolut 43 % och 
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instämmer delvis 43 % till skillnad mot sjuksköterskorna vars svar instämmer absolut till 27 % 

och instämmer delvis till 30 % samt att svaren visar på en högre andel osäkra sjuksköterskor 37 

% som uppger sig vara osäkra på om risken ökar för muntorrhet vid astma sjukdom.  

Däremot svarar majoriteten av läkarna 71 % och 70 % av sjuksköterskorna att muntorrhet 

ökar risken för karies. Ungefär hälften av deltagarna 49 % instämmer absolut och 46 % 

instämmer delvis till att mer kunskap om oral hälsa är viktigt.  

Vårdgivares uppfattning/kunskap om åtgärder/behandlingar av karies och muntorrhet 
vid astmasjukdom 
 

Mellan läkare och sjuksköterskor finns en statistisk signifikant skillnad gällande inspektions-

frekvensen oralt, där 71 % av läkarna uppger sig inspektera oralt varje gång i samband med 

en träff med astma sjukt barn till skillnad mot 23 % av sjuksköterskorna som uppger att de 

aldrig inspekterar oralt när de träffar ett astma sjukt barn Tabell 1.  

 

Tabell 1 Fördelning mellan antalet läkare (n= 7, gula staplar) och antalet sjuksköterskor 

(n=28, röda staplar) beträffande hur ofta de inspekterar oralt (totalt n=35). 
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Läkare och sjuksköterskor anser sig osäkra på de kliniska tecknen för muntorrhet och 

resultatet visar att 29 % av läkarna och 43 % utav sjuksköterskorna känner sig osäkra. 

Det var ingen skillnad mellan läkarna eller sjuksköterskorna rörande kunskap beträffande 

vilka symtom och kliniska tecken som associeras med karies och muntorrhet. Oberoende 

yrkeskategori svarade flest att tandvärk associeras till karies. Beträffande muntorrhet 

associerade majoriteten till beläggningar på tungan och sveda i munslemhinnan/tandköttet 

Tabell 2. 

 
Tabell 2 Läkares och sjuksköterskors kunskap gällande karies och muntorrhet 

 
 

Deltagarna besvarade flervalsfrågor i enkäten rörande vilken sorts undersökning och åtgärd 

karies och muntorrhet kan kräva. Resultatet visade på en spridning mellan säkerhet och 

osäkerhet i sin uppfattning/kunskap för vilka undersökningar och åtgärder karies och 

muntorrhet kan kräva. Deltagarna visar till viss del kunnighet för fluorbehandling, 

salivstimulering, skölja med vatten, lagning av hål, rengöring approximalt, information och 

instruktion samt röntgen. För åtgärder som salivprov, bakterieprov, blödningsindex och 

plackindex svarar majoriteten vet ej Tabell 3. 
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Tabell 3 Visar sammantagen fördelning av resultatet för undersökning och åtgärd vid karies 

och muntorrhet. 

 

Vårdgivares skillnader och likheter avseende information vid astma sjukdom.  
 
Läkare och sjuksköterskor bedömer sig till 57 % ha ganska bra kunskaper för att informera 

patienterna om de orala hälsoriskerna samtidigt som 24 % uppger sig osäkra. Likvärdig 

procentuell fördelning ses i resultatet då deltagarna 51 % svarat granska bra och 24 % uppgav 

sig vara osäkra i fråga om att informera om astmaläkemedlens biverkningar och orala 

hälsorisker. I tabell 4 redovisas fördelningen av resultatet med avseende på vilket fokus 

patientinformationen har i mötet med patient med astma sjukdom. En skillnad i resultatet ses 

mellan de tre länen för i ett utav länen uppger tre av tre läkare och tio utav elva sjuksköterskor 

att de informerar om oral hälsa. I de andra två länen uppger en utav de tre läkarna och en utav 

de tio sjuksköterskorna att de informerar om oral hälsa. I det sista länet uppger fem av de nio 

sjuksköterskorna sig informera om oral hälsa. Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad 

mellan vad läkare respektive sjuksköterskor informerar sina astmapatienter om Tabell 4.  
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Tabell 4 Visar fördelningen av resultat beträffande vad hälso- och sjukvårdspersonal informerar om vid 

astma oberoende av yrkesroll och län. 

 
 

Resultatet visar inga statistiska signifikanta skillnader mellan hur ofta läkare och sjuksköterskor 

informerar om munhälsa men däremot procentuella skillnader i spridningen mellan läkarna och 

sjuksköterskornas informationsfrekvens Tabell 5. Där fler läkare uppger sig aldrig informera 

och fler utav sjuksköterskorna uppger att de informerar vid varje träff . 

 

Tabell 5 Fördelningen mellan antalet läkare (n=7, gula staplar) och antalet sjuksköterskor 

(n=29, röda staplar) och varderas informationsfrekvens gällande munhälsa 
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Diskussion 

Majoriteten av deltagarna anser att den orala hälsan är viktig i förhållande till den allmänna 

hälsan. I huvudsak anser deltagarna sig vara kunniga om vad god munhälsa är och att astma 

kan innebära ökad risk för karies och muntorrhet. Majoriteten av både läkare och sjuksköterskor 

har svarat att muntorrhet ökar risken för karies men sjuksköterskor uppger sig vara mer osäkra 

än läkarna om att astma kan öka risken för muntorrhet. Hälften av deltagarna anser det 

värdefullt att få mer kunskap om munhälsa. Resultat visar en statistisk signifikant skillnad 

beträffande hur ofta läkare och sjuksköterskor inspekterar oralt. Resultatet visar på tvetydighet 

huruvida information kring oral hälsa sker. Samt att resultatet till viss del visar på kunskap 

angående symptom, kliniska tecken, åtgärder och behandlingar vid karies och muntorrhet. 

Metoddiskussion 
 
Pilotstudien validerar de mot syftet omformulerade enkätfrågorna och visar på att enkäten kan 

fungera som underlag för planering av en studie med ett större urval. Men enkäten bör 

modifieras och kompletteras med svarsalternativ som Vet ej och möjlighet att fylla i och skriva 

om där finns Annat svar på frågeställningen. Valet av webbenkät ökar risken för låg 

svarsfrekvens på grund av att mail och länk till en enkät lätt kan glömmas i det dagliga rikliga 

mailflödet hos respektive verksamhetschef och anställd [49-50, 52]. Pilotstudien har ett internt 

bortfall och enligt litteraturen är internt bortfall mer en regel än undantag [57]. De enkäterna 

med obesvarade svar borde ha exkluderats från den slutliga resultatredovisningen. Webbenkät 

ses positivt genom att det eventuella grupptryck som kan uppstå vid fysiska möten i en 

arbetsgrupp undviks, vilket skulle kunna innebära att en informant svarar på enkäten fast den 

egentligen inte vill. Samt att det är enklare att vara helt anonym i undersökningen till skillnad 

om arbetsgruppen enbart besöks i syftet att få en besvarad enkät [49]. I de etiska överväganden 

som författaren gjort inför studien talar de för enkät via webblänk [49, 50, 55] framförallt då 

deltagandet bygger på anonymitet och frivillighet [Bilaga 2, 4]. Enligt Statistiska centralbyrån 

(SCB) angående enkäter finns mycket att ta hänsyn till för att enkätundersökningen ska 

stimulera, locka och fungera på ett önskat sätt bl.a. omnämns sättet att ställa frågor, layout och 

vikten av påminnelser [63]. Fyra påminnelser krävdes för att få in de trettiosju svaren av 

deltagarna, pilotstudien bortser helt från det resultatlösa datasamlandet genom Facebook. 

Enkätfrågorna kan även modifieras om de används i ett större sammanhang senare så att 

kunskapen hos hälso- och sjukvårdspersonalen undersöks för fler symptom och diagnoser 

såsom erosionsskador och parodontala sjukdomar associerat till astma [7-8].  
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Med tanke på de skyldigheter organisationen och den legitimerade vårdgivaren åläggs i sitt yrke 

att medverka och/eller delta i forskning för att utveckla vårdinsatser [22, 24, 29-30, 37] i 

kombination med den utbredda och uttalade enkättröttheten. Så kommer det att krävas nya 

metoder och angreppssätt framöver, för att få yrkesverksamma legitimerade vårdgivare att vilja, 

ha tid och intressera sig för att forska och/eller delta i de undersökningar och i den forskning 

som pågår i landet. Ett sätt för att öka deltagarantalet är att gå ut och informera och skaffa 

personligt ansvariga personer i verksamheten som kan medverka till att motivera arbetstagare 

till att delta i forskningen samt att rikta planerade studiers introducerande information till högre 

chefer i organisationen [49, 51, 63]. 

Resultatdiskussion 
 
Den orala hälsan inverkar på den allmänna hälsan och livskvalitén och målet är att arbeta 

förbyggande så att risken för hälsorisker som karies och muntorrhet undviks hos barnet och 

ungdomen med astma [44]. Ett sätt för att uppmärksamma läkare och sjuksköterskor att bli mer 

kunnig och säker rörande patientinformation kring oral hälsa och astmaläkemedlets 

biverkningar är att de orala hälsoperspektiven tydliggörs i FASS. I dagens faktatexter, bi 

packsedlar och FASS nämns biverkningen av astmaläkemedlet som ökad risk för candidos 

vilket minimeras genom att skölja med vatten efter inhalering av pulver [8, 21-22]. Däremot 

saknas biverkningarna i FASS faktatext, som de få utförda studier hittills konstaterat, såsom 

lägre saliv sekretion, karies och erosion. Om det hade framgått i FASS skulle kanske 

biverkningar och orala hälsorisker oftare och i större utsträckning informeras av vårdgivare [1, 

3-8, 45-47]. I synnerhet då pilotstudiens deltagare främst uppger sig informera patienten om 

dess medicinering Tabell 4. 

Relativa skillnader mellan länen/regionerna ses beträffande hur ofta patientinformationen 

innehåller oral hälsa. Vilket kan förklaras av att fler deltagare i studien är verksamma i den 

region där samverkan mellan hälso- och sjukvård och tandvårdens personal påbörjats, 

förverkligats och troligen medverkat till en ökad medvetenhet hos läkarna och 

sjuksköterskorna. Vilket ökar intresset för att utveckla, studera huruvida samverkan mellan 

professioner kan utvecklas vidare [33, 62]. En väg att gå kan vara den som professioner påbörjat 

i södra Sverige där professioner samverkar och inkluderar tandvården och den orala hälsan i 

regionens vårdprogram och i sina skrivna rekommendationer så kallade Faktablad och på 1177 

ges information om ökade orala hälsorisker hos barn med astma [1, 3-8, 33, 45-47, 62]. 

Pilotstudien pekar på vikten att mäta kunskapen hos personalen vilket som i sin tur kan ge 
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ytterligare vägledning på vilken riktning samverkan mellan olika professioner kan ha i 

framtiden.  

Hälften av deltagarna uppger att de vill ha mer kunskap om vad oral hälsa är. Frågan är vad de 

syftar på? Vad anser läkarna och sjuksköterskorna vara god munhälsa och vad exakt känner de 

sig säkra på? I magisteruppsatsen av Cronholm från Malmö högskola uppgav deltagarna sig 

vara okunniga på vad god parodontal hälsa är. Deltagarna uppgav sig också osäkra på om sina 

kunskaper var tillräckliga för att informera om parodontal hälsa associerad till diabetes typ 2 

[52]. Vad anser de att informationen bör innehålla för att förebygga orala hälsorisker? Det 

framgår inte av enkäten. Vilket medför en tolkning av resultatet att det ändå råder en osäkerhet 

hos hälso- och sjukvårdspersonal om vad exakt en förebyggande information förväntas 

innehålla för att undvika orala följdsjukdomar. Resultatet visar dock att deltagarna är överens 

om att munhälsan är viktig i förhållande till allmänhälsan. Majoriteten anger att astma ökar 

risken för försämrad oral hälsa vilket borde innebära att läkare och sjuksköterskor kan se 

positivt på och vikten av samverkan om det initieras på fler platser i landet, vilket även 

Cronholms studie visar [52] 

 

Sjuksköterskor bör uppmärksammas på vikten av och tränas i att inspektera barnet/ungdomen 

i munnen för att kunna ge den patientcentrerad vård med individuell behandlingsplan som 

förordas [30]. Troligtvis sker klinisk undersökning mer naturligt för läkaren då det ingår i dess 

kompetens att undersöka och ställa diagnos. Samtidigt kan teamet sjuksköterska och läkare 

stärkas om sjuksköterskan uppmärksammar och vet vilka kliniska tecken och symptom som 

kan undersökas [22-33]. Resultatet visar på att tandvårdens specifika kunskap och kompetens 

om oral hälsa är av vikt för patienten och för hälso- och sjukvårdspersonalen. Vid behov av 

andra professioner ska den legitimerade vårdgivaren initiera och samordna interprofessionell 

samverkan för att tillgodose patientens individuella behov [26-30]. Tandvårdens medverkan i 

teamet kring det astmasjuka barnet med ökad kariesrisk kan undvika terapeutiska åtgärder. 

Kariesrisken kan minimeras om vanor och rutiner uppmärksammas såsom till exempel om 

barnet frekvent konsumerar söta drycker för att reducera smaken av läkemedlet, i kombination 

med bristande munhygien samt i kombination med ett tillåtande frekvensintag och attityd från 

föräldrar gällande barnets sockerintag [3-6]. Om det orala hälsoperspektivet ingår i läkaren och 

sjuksköterskans anamnesupptagning kan rätt riskbedömning fastläggas, upptäckas och rätt 

åtgärd planeras. Beteendet kring astma förbättras om patienten tränas upp gällande vardagliga 

vanor, i rätt inhalationsteknik och egenvårdsrutiner. Orem [41,42] beskrev att egenvård är ett 

viktigt medel för att främja hälsa. Varje barn ska ha ett individuellt anpassad skriftlig 
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behandlingsplan. En regelbunden patientutbildning är en del utav omhändertagandet [30]. 

Samarbetet och kommunikationen med patienten och familjen förbättras med ett 

patientcentrerat förhållningssätt med lekfull pedagogik i vilken patienten/familjen själva är 

delaktiga och får fundera över fördelar/nackdelar utifrån informationen och ta egna beslut efter 

dialogen som förts [35,39].  

 

Läkare och sjuksköterskor informerar sina barnpatienter med astma och dess närstående på 

liknande sätt Tabell 4. Men resultatet ger en missledande bild om vad, hur och när 

informationen kring oral hälsa sker och vad informationen innehåller. Ett resultat där deltagarna 

fått kryssa för angivna svarsalternativ uppger sig hälften av deltagarna oberoende yrkesroll att 

de informerar om oral hälsa vid patientinformationen medan resultatet för en annan enkätfråga 

visar på att informationsfrekvensen kring oral hälsa skiljer sig mellan läkare och sjuksköterskor 

där flera utav läkarna svarar att de aldrig informerar Tabell 5. En tolkning av resultatet kan vara 

att deltagarna tänkte när de kryssade i angående information om oral hälsa i flersvarsalternativet 

att de informerar patienten om att skölja med vatten efter inhalering och kopplingen till 

candidos som nämns i FASS [21]. För att senare när riktad enkätfråga uppkommer om hur ofta 

information om munhälsa sker svarar populationen annorlunda mot tidigare och de flesta svarar 

att de aldrig informerar om munhälsan medan de flesta sjuksköterskorna fortsatt svarar att de 

informerar vid varje träff. Ur oralt hälsoperspektiv gäller det att få hälso- och sjukvårdspersonal 

att informera och poängtera rätt sak till rätt patient vilket kan göras efter samverkan med 

tandvården. På så sätt kan den orala hälsan inkluderas och resultera i att patienten och dess 

närstående får den information den har rätt till [23, 39-30, 33-38]. En reflektion angående 

personalens låga informationsfrekvens kring tobak kan troligtvis förklaras av att patientfokus i 

enkäten var barn och ungdomar vilket medför att risken för ett tobaksbruk då ansågs vara 

obefintligt hos barnet självt. Enkäten kunde med fördel haft enkätfrågor om vad 

anamnesupptagningen innehåller, exempelvis anamnesfrågor kopplade till familjens hälsa, 

vanor och beteende som är intressanta, såsom t.ex. finns tobaksbruk hos anhöriga och föräldrar, 

släktingar? Speciellt då studier på senare tid har visat på sambandet att barn till rökande 

föräldrar och morföräldrar ökar risken för astma [64]. 

Med tanke på de åtaganden och skyldigheter gällande individuellt anpassad information om 

metoder för undersökning, hälsotillståndet, vård och behandling som ryms inom de 

legitimerade professionerna [22-30] ställs krav på engagemang inför varje patientsituation. 

Frågan är ställs det för höga krav, för många skyldigheter och för många åtaganden i förhållande 

till arbetsschema, rutiner och metoder inom hälso- och sjukvård? Har varje vårdgivare 
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möjlighet att påverka tiden som krävs för varje individuellt möte då det troligtvis är så att möten 

med olika barn och dess närstående och familj tar olika tid i anspråk? Dessa tankegångar 

besvaras inte av enkäten men är likväl intressanta om studien skulle utföras som en 

tvärsnittsstudie med en större population vid ett senare tillfälle. Vilket skulle medföra 

justeringar av enkätfrågorna för att täcka in läkare och sjuksköterskors uppfattning om 

möjligheten att planera efter individuella behov hos barnet/ungdomen och dess närstående. 

Slutsatser 

Pilotstudien visar att en stor del av läkare och sjuksköterskor vet att astmasjukdom medför en 

ökad risk för försämrad munhälsa och har till viss del kunskap om de orala hälsoriskerna som 

finns hos barn med astma. Hälso- och sjukvårdspersonal har till viss del kunskap om karies och 

muntorrhet, om vad som ska informeras, när åtgärder sätts in, och vilka åtgärder olika orala 

tillstånd kräver. Studien visar på att deltagarna informerar om oral hälsa och sjuksköterskorna 

uppger sig informera oftare än deltagande läkare. Pilotstudien visar på skillnader mellan läkare 

och sjuksköterskor där exempelvis läkare uppger sig mer kontinuerligt inspektera oralt. Med 

utgångspunkt från resultatet föreslås samarbete och utbildning av sjuksköterskor för att 

uppmärksamma och stärka sjuksköterskan till att känna sig mera säker och trygg i att inspektera 

oralt efter synliga tecken på karies och muntorrhet. För att kunna generalisera och dra slutsatser 

förordas en större undersökning och ytterligare studier med fler deltagare från fler län/regioner.  

Slutligen föreslås ett samarbete och en samverkan med tandvårdens personal vilket troligen kan 

medföra bredare kunskap och förståelse hos hälso- och sjukvårdens personal för vilken 

information och vilka åtgärder som kan medverka till att förebygga att orala följdsjukdomar 

uppkommer på grund av astmasjukdom.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev verksamhetschefer 
 

Bästa verksamhetschef  

 

Bakgrund och syfte 

Under vårterminen 2017 pågår och genomförs en kurs på distans i examensarbete vid 

Magisterprogrammet Oral Hälsa på Hälsohögskolan i Jönköping (HHJ) I kursen är jag student 

och mitt namn är Charlotte Johansson. Jag är Legitimerad Tandhygienist och bosatt i 

Björneborg i Värmland.  

Barn med astma har en ökad risk att få karies i sina tänder jämfört med barn utan astma. För att 

kunna upprätthålla och utveckla en god munhälsa hos dessa barn har samarbete mellan 

sjukvården och tandvården en stor betydelse. Utifrån denna bakgrund är därför avsikten med 

mitt examensarbete att genom en enkätstudie, undersöka vårdgivares kunskap om oral hälsa 

hos barn diagnosticerade med astma.  

 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas om din personals deltagande i denna enkätstudie mot bakgrund av att de träffar 

barn med astmadiagnos i sitt arbete. 

 

Finns det några fördelar? 

Studien har inga direkta fördelar för dig som verksamhetschef men din verksamhets deltagande 

kan ge en bild om vårdgivares kunskap om munhälsa hos barn med astma vilket på sikt kan 

medföra strategier för att samverka mellan hälso- och sjukvården och tandvården.  

 

Hur går studien till samt hantering av data och sekretess 

Enkäten består av tjugotre frågor och uppskattas ta max tio minuter att fylla i. Undersökningen 

görs anonymt och resultatet kommer att redovisas på gruppnivå. Länken till webbenkäten sänds 

till dig som ansvarig verksamhetschef som distribuerar webbenkäten till respektive vårdgivare 

i verksamheten under tidsperioden 16/3-26/3 att fylla i enkäten. På så vis kommer varken jag 
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eller min handledare att veta vem som svarat vad. Svaren kommer att hanteras efter 

Sekretesslagen, 24 kap 8§ och Offentlighets- och sekretesslagen 7§ Offentlighets- och 

sekretessförordningen. När svaren returnerats till mig/oss kommer de att sammanställas i form 

av statistiska tabeller och de enskilda svaren kommer inte att kunna urskiljas. All analys sker 

på gruppnivå. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Uppsatsen kommer efter godkänt resultat i juni månad 2017 att publiceras på DIVA portalen 

för studentuppsatser http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=8608. 

 

Frivilligt 

Din verksamhet och din personals personliga deltagande i studien är frivilligt och anledning till 

avböjande behöver inte anges. 

 

Ansvariga 

Jag tackar för att du tog dig tid att läsa informationsbrevet,, 

skulle du vilja komma i kontakt med mig för att ställa frågor, kan du antingen maila mig 

charlotte.johansson@kau.se alternativt ringa mig via mobiltelefon; 070-669 1750 

 

Samtyckesformulär 

Du som verksamhetschef har kontaktats och samtyckt till att yrkesverksamma läkare och 

sköterskor inom verksamheten frivilligt kan delta, du har fått uppgifter om hur ansvariga kan 

kontaktas för eventuella frågor angående enkäten/studien. Forskningspersonerna kommer 

informeras om att deltagandet bygger på frivillighet och informanten kommer att kunna läsa en 

informations text i samband med enkätfrågorna i webblänken. Tacksam för din underskrift och 

scanning av dokument som mailas åter till mig på charlotte.johansson@kau.se 

Verksamhetschefs underskrift 

 

_______________________________________________________ 

Summerat antal yrkesverksamma läkare och sjuksköterskor i din verksamhet; 

 

___________________________________________________________ 

Med vänliga hälsningar 

Charlotte Johansson  Malin Stensson 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=8608
mailto:charlotte.johansson@kau.se
mailto:charlotte.johansson@kau.se
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Leg. Tandhygienist  Lektor, Leg. Tandhygienist 

Student   Handledare 

Bilaga 2 

Informationsbrev vårdgivare 
 

Bästa vårdgivare 

 

Bakgrund och syfte 

Under vårterminen 2017 pågår och genomförs en kurs på distans i examensarbete vid 

Magisterprogrammet Oral Hälsa på Hälsohögskolan i Jönköping (HHJ) I kursen är jag student 

och mitt namn är Charlotte Johansson. Jag är Legitimerad Tandhygienist och bosatt i 

Björneborg i Värmland.  

 

Barn med astma har en ökad risk att få karies i sina tänder jämfört med barn utan astma. För att 

kunna upprätthålla och utveckla en god munhälsa hos dessa barn har samarbete mellan 

sjukvården och tandvården en stor betydelse. Utifrån denna bakgrund är därför avsikten med 

mitt examensarbete att genom en enkätstudie, undersöka vårdgivares kunskap om oral hälsa 

hos barn diagnosticerade med astma.  

 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas om deltagande i denna enkätstudie mot bakgrund av att du träffar barn med 

astmadiagnos i ditt arbete. 

 

Finns det några fördelar? 

Studien har inga direkta fördelar för dig som informant men ditt deltagande kan ge en bild om 

vårdgivares kunskap om munhälsa hos barn med astma vilket kan medföra strategier för att 

samverka mellan hälso- och sjukvården och tandvården.  

 

Hur går studien till samt hantering av data och sekretess 

Enkäten består av tjugotre frågor och uppskattas ta max tio minuter att fylla i. Undersökningen 

görs anonymt och resultatet kommer att redovisas på gruppnivå. Länken till webbenkäten sänds 

till ansvarig verksamhetschef som distribuerar webbenkäten till respektive vårdgivare i 

verksamheten som under tidsperioden 16/3-26/3 kan fylla i enkäten. På så vis kommer varken 
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jag eller min handledare att veta vem som svarat vad. Svaren kommer att hanteras efter 

Sekretesslagen, 24 kap 8§ och Offentlighets- och sekretesslagen 7§ Offentlighets- och 

sekretessförordningen. När svaren returnerats till mig/oss kommer de att sammanställas i form 

av statistiska tabeller och de enskilda svaren kommer inte att kunna urskiljas. All analys sker 

på gruppnivå. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Uppsatsen kommer efter godkänt resultat i juni månad 2017 att publiceras på DIVA portalen 

för studentuppsatser http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=8608. 

 

Frivilligt 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och anledning till avböjande behöver inte anges. 

 

Ansvariga 

Jag tackar för att du tog dig tid att läsa informationsbrevet och skulle du vilja komma i kontakt 

med mig för att ställa frågor, kan du antingen maila mig charlotte.johansson@kau.se alternativt 

ringa mig via mobiltelefon; 070-669 1750 

 

Samtyckesformulär 

Din verksamhetschef har kontaktats och samtyckt till att yrkesverksamma läkare och sköterskor 

inom verksamheten kan deltaga och att deltagandet är frivilligt. Du har fått uppgifter om hur 

ansvariga kan kontaktas för eventuella frågor angående enkäten/studien och genom att besvara 

enkäten ger du oss ditt samtycke. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Charlotte Johansson  Malin Stensson 

Leg. Tandhygienist  Lektor, Leg. Tandhygienist 

Student                   Handledare 

  

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=8608
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Bilaga 3 

Informationsbrev till vårdgivare via Facebook 
 

Bästa vårdgivare – möter du barn och ungdomar med astma?  

 

Bakgrund och syfte 

Under vårterminen 2017 pågår och genomförs en kurs på distans i examensarbete vid 
Magisterprogrammet Oral Hälsa på Hälsohögskolan i Jönköping (HHJ) I kursen är jag student 
och mitt namn är Charlotte Johansson. Jag är Legitimerad Tandhygienist och bosatt i 
Björneborg i Värmland.  

 

Barn med astma har en ökad risk att få karies i sina tänder jämfört med barn utan astma. För 
att kunna upprätthålla och utveckla en god munhälsa hos dessa barn har samarbete mellan 
sjukvården och tandvården en stor betydelse. Utifrån denna bakgrund är därför avsikten med 
mitt examensarbete att genom en enkätstudie, undersöka vårdgivares kunskap om oral hälsa 
hos barn diagnosticerade med astma.  

 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas om deltagande i denna enkätstudie mot bakgrund om du träffar barn med 
astmadiagnos i ditt arbete som läkare eller sjuksköterska. 

 

Finns det några fördelar? 

Studien förväntas med ditt deltagande ge en bild om vårdgivares kunskap om munhälsa hos 
barn med astma vilket kan medföra strategier för att samverka mellan hälso- och sjukvården 
och tandvården.  

 

Hur går studien till samt hantering av data och sekretess 

Enkäten består av tjugotre frågor och uppskattas ta max tio minuter att fylla i. 
Undersökningen görs anonymt och resultatet kommer att redovisas på gruppnivå. Länken till 
webbenkäten anslås via Svenska läkarsällskapets och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor 
på Facebook där yrkesaktiva vårdgivare i hälso- och sjukvårdsverksamhet tillfrågas att fylla i 
enkäten under tidsperioden 29/3-3/4. På så vis kommer varken jag eller min handledare att 
veta vem som svarat vad. Svaren kommer att hanteras efter Sekretesslagen, 24 kap 8§ och 
Offentlighets- och sekretesslagen 7§ Offentlighets- och sekretessförordningen. När svaren 
returnerats till mig/oss kommer de att sammanställas i form av statistiska tabeller och de 
enskilda svaren kommer inte att kunna urskiljas. All analys sker på gruppnivå. 
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Hur får jag information om studiens resultat? 

Uppsatsen kommer efter godkänt resultat i juni månad 2017 att publiceras på DIVA portalen 
för studentuppsatser http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=8608. 

 

Frivilligt 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och anledning till avböjande behöver inte anges. 

 

Ansvariga 

Jag tackar för att du tog dig tid att läsa informationsbrevet och skulle du vilja komma i 
kontakt med mig för att ställa frågor, kan du antingen maila mig charlotte.johansson@kau.se 
alternativt ringa mig via mobiltelefon; 070-669 1750 

 

Samtyckesformulär 

Du har fått uppgifter om hur ansvariga kan kontaktas för eventuella frågor angående 
enkäten/studien och genom att besvara enkäten ger du oss ditt samtycke. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Charlotte Johansson  Malin Stensson 

Leg. Tandhygienist  Lektor, Leg. Tandhygienist 

Student   Handledare  
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Bilaga 5 

Enkätfrågor 
 

Enkätfrågor kring den orala hälsan vid Astma 
 
Undersökande frågor kring kunskapen hos vårdgivare om den orala hälsan hos ett barn med Astma  

Informationsbrev 
 
Bästa vårdgivare – möter du barn och ungdomar med astma?  

Bakgrund och syfte  

Under vårterminen 2017 pågår och genomförs en kurs på distans i examensarbete vid Magisterprogrammet Oral 
Hälsa på Hälsohögskolan i Jönköping (HHJ). I kursen är jag student och mitt namn är Charlotte Johansson. Jag är 
Legitimerad Tandhygienist och bosatt i Björneborg i Värmland.   

Barn med astma har en ökad risk att få karies i sina tänder jämfört med barn utan astma. För att kunna upprätthålla 
och utveckla en god munhälsa hos dessa barn har samarbete mellan sjukvården och tandvården en stor betydelse. 
Utifrån denna bakgrund är därför avsikten med mitt examensarbete att genom en enkätstudie, undersöka 
vårdgivares kunskap om oral hälsa hos barn diagnosticerade med astma.   

Förfrågan om deltagande  

Du tillfrågas om deltagande i denna enkätstudie mot bakgrund om du träffar barn med astmadiagnos i ditt arbete 
som läkare eller sjuksköterska.  

Finns det några fördelar?  

Studien förväntas med ditt deltagande ge en bild om vårdgivares kunskap om munhälsa hos barn med astma vilket 
kan medföra strategier för att samverka mellan hälso- och sjukvården och tandvården.   

Hur går studien till samt hantering av data och sekretess  

Enkäten består av tjugotre frågor och uppskattas ta max tio minuter att fylla i.  
Undersökningen görs anonymt och resultatet kommer att redovisas på gruppnivå. Länken till webbenkäten sänds 
till ansvarig verksamhetschef som distribuerar webbenkäten till respektive vårdgivare i verksamheten som under 
tidsperioden 4/4-10/4 kan fylla i enkäten. På så vis kommer varken jag eller min handledare att veta vem som 
svarat vad. Svaren kommer att hanteras efter Sekretesslagen, 24 kap 8§ och Offentlighets- och sekretesslagen 7§ 
Offentlighets- och sekretessförordningen. När svaren returnerats till mig/oss kommer de att sammanställas i form 
av statistiska tabeller och de enskilda svaren kommer inte att kunna urskiljas. All analys sker på gruppnivå.  

Hur får jag information om studiens resultat?  

Uppsatsen kommer efter godkänt resultat i juni månad 2017 att publiceras på DIVA portalen för studentuppsatser 
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=8608.  

Frivilligt  

Ditt deltagande i studien är frivilligt och anledning till avböjande behöver inte anges.  

Ansvariga  

Jag tackar för att du tog dig tid att läsa informationsbrevet och skulle du vilja komma i kontakt med mig för att 
ställa frågor, kan du antingen maila mig charlotte.johansson@kau.se  alternativt ringa mig via mobiltelefon; 070-
669 17 50.  

Samtyckesformulär  
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Du har fått uppgifter om hur ansvariga kan kontaktas för eventuella frågor angående enkäten/studien och genom 
att besvara enkäten ger du oss ditt samtycke.  

Med vänliga hälsningar  

Charlotte Johansson Malin Stensson  
Leg. Tandhygienist Lektor, Leg. Tandhygienist  
Student                 Handledare  

Enkätfrågor 
1. 

1 Sätt ett kryss för det som passar in på dig Markera alla som 
gäller. 

 Kvinna  Man  

2. 
2 I vilken åldersgrupp befinner Du dig idag? Markera endast en 
oval. 

 - 25 år  
 26-30 år  
 31-35 år  
 36-40 år  
 41-45 år  
 46-50 år  
 51-55 år  
 56-60 år  61 år eller äldre  

3. 
3 Vilken yrkesbefattning har du? Markera alla som gäller. 

 Läkare  
 Sjuksköterska  

4. 
4 Har du specialiserat dig på barn i ditt yrke? Markera endast en 
oval. 

 Ja som läkare  
 Nej som läkare  
 Ja som sjuksköterska  Nej som 

sjuksköterska  

5. 
5 Var är du yrkesverksam? Markera endast en oval. 
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 Region Jönköping  
 Värmlands län  
 Norrbottens län  
 Region Jämtland Härjedalen  
 Dalarna  
 Västmanland  
 Västra Götalandsregionen  
 Region Skåne  
 Region Gotland  
 Region Kronoberg  
 Region Östergötland  
 Uppsala län  
 Region Gävleborg  
 Västerbottens län  
 Västernorrland  
 Region Örebro län  
 Region Halland  
 Blekinge  
 Kalmar län  
 Sörmland  
 Stockholms län  
6. 
6 Hur många år har du varit yrkesverksam? Markera endast en oval. 

 - 5år  
 6-10 år  
 11-15 år  
 16-20 år  
 21-25 år  26 år eller fler  

7. 
7 Hur mycket arbetar du? Markera alla som gäller. 

 Heltid  
 80%  
 75 %  
 50 %  
 25 %  

8. 
8 Hur många barn med astma möter du per vecka?  

 

9. 
9 När du träffar patienter med astma, vad informerar du patienten om? Välj ett eller flera 
alternativ. Markera alla som gäller. 
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 Lungfunktionen  
 Allmänna hälsan  
 Medicinering  
 Fysisk aktivitet  
 Tobak  
 Oral hälsa  Övrigt: 10. 

10 Hur ställer du dig till följande påståenden? Kryssa i den ruta som bäst stämmer med din 
uppfattning. Markera endast en oval per rad. 

 

11. 
11 Hur viktig anser Du att munhälsan är i förhållande till den allmänhälsan? Markera 
endast en oval. 

 Oviktig  
 Ganska oviktig  
 Osäker  
 Ganska viktig  Mycket viktig  

12. 
12 Hur viktigt anser Du att det är att kontinuerligt besöka tandläkaren? Markera endast en 

oval. 

 Oviktig  
 Ganska oviktig  
 Osäker  
 Ganska viktig  
 Mycket viktig  
13. 
13 Hur viktigt anser Du att det är att kontinuerligt besöka tandhygienisten? Markera 
endast en oval. 
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 Oviktig  

 Ganska oviktig  

 Osäker  

 Ganska viktig  Mycket viktig  

14. 
14 Hur viktigt anser Du att munhygienen är när man har astma? Markera endast en oval. 

 Oviktig  

 Ganska oviktig  

 Osäker  

 Ganska viktig  Mycket viktig  

15. 
15 Mina kunskaper om vad som god munhälsa är : Markera endast en oval. 

 Dåliga  

 Ganska dåliga  

 Osäker  

 Ganska bra  Mycket bra  

16. 
16 Jag anser att mina kunskaper är tillräckliga för att kunna informera mina patienter med 
astma om de orala hälsoriskerna. Markera endast en oval. 

 Instämmer absolut inte  

 Instämmer delvis inte  

 Osäker  

 Instämmer delvis  

 Instämmer absolut  

17. 
17 Jag anser att mina kunskaper är tillräckliga för att kunna informera mina patienter med 
astma om medicinska biverkningarna och de orala hälsoriskerna. Markera endast en oval. 

 Instämmer absolut inte  

 Instämmer delvis inte  

 Osäker  

 Instämmer delvis  Instämmer absolut  

18. 
18 Jag anser att det vore värdefullt att ha mer kunskap om vad god oral hälsa är?  
Markera endast en oval. 
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 Instämmer absolut inte  

 Instämmer delvis inte  

 Osäker  

 Instämmer delvis  Instämmer absolut  

19. 
19 Hur ofta informerar Du om munhälsan till patienter med astma? Markera endast en 
oval. 

 Aldrig  

 Vid presentation av diagnos  

 Vid återbesök  Varje träff  

20. 
20 Hur ofta brukar Du titta i munnen på patienter med astma? Markera endast en oval. 

 Aldrig  

 Vid presentation av diagnos  

 Vid återbesök  

 Varje träff  

21. 
21 Jag anser att jag kan se om en patient med astma är muntorr? Markera endast en oval. 

 Instämmer absolut inte  

 Instämmer delvis inte  

 Osäker  

 Instämmer delvis  Instämmer absolut  

22. 
22 Vilka symptom och kliniska tecken känner du till kring karies och muntorrhet? Markera 
med ett kryss i de rutor som bäst stämmer med Din uppfattning.  
Markera endast en oval per rad. 

 

23. 
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23 Vilken sorts undersökning och åtgärd kan karies och muntorrhet kräva? Markera med 
ett kryss i de rutor som bäst stämmer med Din uppfattning.  
Markera endast en oval per rad. 

 
 

Tillhandahålls av 
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