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Sammanfattning 
 

Bakgrund: För att underlätta kommunikationen med barn och ungdomar i tandvården används ibland 

bilder. I vilken utsträckning det används är dock relativt okänt. Syftet med examensarbetet var att 

kartlägga användandet av bildstöd och metoden samtalsmatta på specialistavdelningar för barn- och 

ungdomstandvård i Sverige. Metod: Arbetets design var en tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats 

där mätinstrumentet var en enkät som skickades till klinikchefer vid respektive specialistavdelning, vid 

tillfället 41 till antalet. Enkäten bestod av nitton egenformulerade frågor om bildstöd/samtalsmatta, 

femton slutna och fyra öppna frågor. Det insamlade materialet analyserades i Microsoft Excel och 

deskriptiv statistik presenterades i text och figurer. Resultat: Antal returnerade enkäter var 37 stycken, 

vilket gav en svarsfrekvens på 90%. En klar majoritet av respondenterna, 36 av 37 (97%) svarade att 

bildstöd användes i verksamheten och att det upplevdes som ett mycket bra hjälpmedel. Samtalsmatta 

användes endast på 5 (13%) av de 37 specialistavdelningar för barn och ungdomstandvård som 

medverkade i studien. Båda metoderna används främst vid behandling av barn med 

funktionsnedsättning. Slutsats: Klinikchefer skattade att bildstöd förekommer i mycket hög grad på 

specialistavdelningar för barn och ungdomstandvård i Sverige. Metoden samtalsmatta användes i liten 

utsträckning. 

Nyckelord: AKK, barn, kommunikation, tandvård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 

Abstract 

Pictorial aid and Talking mats in pediatric dentistry 

Background: In order to facilitate communication with children and adolescents in dental care, 

sometimes pictures are used. However, the extent to which it is used is relatively unknown. The aim of 

the study was to give a description of the use of pictorial aid and talking mats at specialist clinics in 

pediatric dentistry in Sweden. Method: The design was a cross-sectional study with a quantitative 

approach. The measuring instrument, a questionnaire, was sent to managers in each clinic, which at the 

time was 41 in number. The questionnaire consisted of nineteen self-formulated questions about 

pictorial aid/talking mats. The collected material was analyzed in Microsoft Excel and descriptive 

statistics were presented in text and figures. Results: The number of returned questionnaires was 37, 

giving a response rate of 90%.  A majority, 36 out of 37 (97%) responded that pictorial aid was used in 

clinics and perceived as a very good tool. Talking mats was used in 5 (13%) of the 37 clinics which 

participated in the study. Both methods are used primarily in the treatment of children with disabilities. 

Conclusion: Managers estimated that pictorial aid often was used at specialist clinics in pediatric 

dentistry in Sweden.  

Talking mats was used to a small extent. 

 

Keywords: AAC, children, communication, dental care. 
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Inledning 

Barn och ungdomar som kommer till tandvården har olika bakgrund och förutsättningar, de har som 

alla människor individuella behov och intressen. För ett lyckat besök - för både dem själva, för deras 

föräldrar eller ledsagare samt för vårdgivaren, är det viktigt att möta just den individens förväntningar 

och önskemål. Ibland kan det, av olika anledningar, vara svårt att förstå varandra. Inom både 

allmäntandvård och specialisttandvård förekommer användande av bilder för att underlätta 

kommunikation med barn och ungdomar. Information saknas dock om i vilken utsträckning bildstöd 

används. Det finns indikationer på att de professioner inom vård och tandvård som arbetar med bilder 

upplever det som ett bra hjälpmedel och att det är framgångsrikt när det gäller förståelse och samarbete 

med barn (1 - 2). Barn verkar dessutom ofta tycka att det är roligt med bilder vilket är en framgångsfaktor 

(1 - 3).  

Bakgrund 

Tandvård för barn och ungdomar 

Enligt svenska pedodontiföreningens kvalitetskriterier för barn- och ungdomstandvård är ett av de 

övergripande målen att patienten ska känna stor trygghet i behandlingssituationen när de kommer till 

tandvården. En målsättning är att barn med särskilda behov såsom psykiska eller fysiska 

funktionshinder eller kronisk sjukdom ska erbjudas anpassad tandvård till de förutsättningar och behov 

som finns (4).   

Enligt FN:s barnkonvention är ett barn varje människa under arton år. Alla barn har samma rättigheter 

och är lika mycket värda. Inget barn får diskrimineras. Alla barn har rätt till att uttrycka sina åsikter i 

frågor som rör dem själva och dessa ska beaktas i hänsyn till deras mognad och ålder. Enligt svensk 

lagstiftning som är utformad i enlighet med dessa konventioner har vårdnadshavaren och barnet rätt 

att få information och ta ställning till barnets tandvård (5, 6). En artikel i barnkonventionen handlar om 

personer med funktionsnedsättning och deras lika rätt till självbestämmande, att på samma villkor 

kunna deltaga i samhället samt lika möjligheter och vård av samma kvalitet (5).   

De professioner som barn och ungdomar möter i den svenska tandvården består av tandläkare, 

tandhygienister och tandsköterskor. Tandläkare har med sin utbildning och legitimation det yttersta 

ansvaret för patienten och ska arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet för att kunna 

göra en helhetsbedömning, diagnostiseringar samt utföra behandling. Tandhygienisten har legitimation 

och formell kompetens att diagnostisera karies och parodontala sjukdomar. I yrket finns en extra 

kompetens kring hälsofrämjande arbete med förebyggande vård och beteendeförändringar. 

Tandsköterskans roll är att assistera tandläkare eller tandhygienist samt att utföra olika moment i 

behandling som är delegerat av tandläkare. Tandtekniker tillhör också tandvårdsgruppen men arbetar 

inte kliniskt på patienten och ingår inte i tandvårdsteamet (7).  
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Specialisttandvård för barn och ungdomar 

När allmäntandvårdens resurser eller kunskaper inte räcker till i mötet och vid behandling av barn och 

ungdomar bör en remiss skickas till specialisttandvården för att de riktlinjer som finns ska kunna 

fullföljas (4).  

Det som skiljer professionerna i specialisttandvård för barn och ungdomar från allmäntandvård är att 

det finns övertandläkare specialiserade inom pedodonti. De har genomgått en treårig 

specialiseringstjänstgöring med handledning och kompletterande utbildning både kliniskt och 

teoretiskt. Under perioden används titeln ST-tandläkare. I socialstyrelsens målbeskrivning står bland 

annat att ”Specialistutbildning i pedodonti skall leda till fördjupade kunskaper om barns utveckling, 

beteende och behov för att kunna förstå och ta hänsyn till hur barnets kroppsliga, känslomässiga, 

intellektuella och sociala utveckling påverkas av konstitution, sjukdomstillstånd och sociala faktorer” 

(8). Klinikchefer för specialistavdelningar för barn och ungdomstandvård behöver inte vara 

pedodontister, de kan ha en annan utbildning och bakgrund och det förekommer ofta i dessa fall en 

ämnesansvarig övertandläkare på avdelningen. Den ämnesansvarige ska bland annat företräda den egna 

specialiteten, vara uppdaterad gällande utveckling och forskning och vara kontaktperson för 

avdelningen (Göthberg C, Ahl M, Helkimo AN. Direktiv för ämnesansvar i odontologisk specialitet. 

Jönköping: Odontologiska Institutionen; 2017). På en specialistavdelning för pedodonti bör det finnas 

tandvårdspersonal i alla kategorier som har ett extra intresse och en stor kunskap om barn och 

ungdomar, så kallad barnkompetens (4).  

Det förekommer att allmäntandläkare arbetar på specialistavdelningar, till exempel om behov finns av 

en extra resurs i verksamheten. Det kan också vara ett sätt för en tandläkare att meritera sig eller för att 

fördjupa sin kunskap (9). Samarbete mellan specialisttandvård och sjukvård förekommer men i vilken 

utsträckning är inte känt. Det innebär att det kan finnas andra professioner än tandvårdspersonal som 

träffar tandvårdspatienter på kliniken, till exempel psykolog eller logoped. 

Enligt en studie från år 2010 var den största anledningen till remiss på barn och ungdomar från 0 - 19 

år tandvårdsrädsla och behandlingsproblematik i kombination med ett tandvårdsbehov, i 27% av fallen, 

på de trettio specialistavdelningar som deltog. Medicinska tillstånd/funktionsnedsättning förekom i 18 

% av remisserna. Hög kariesförekomst angavs som anledning i 15 % av remisserna och i övrigt rörde det 

sig om eruptionsstörningar, avvikande bettutveckling, trauman, sjukdom i pulpa/alveol, käkledsbesvär, 

malocklusion, sjukdomar i mjukvävnad och gingivit/parodontit (10).  

Barn med särskilt omhändertagande 

Många patienter på specialistavdelningar för barn- och ungdomstandvård kan ha en kommunikativ 

funktionsnedsättning och därför ett behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) där 

bildstöd och samtalsmatta ingår. Det kan finnas ett behov av dessa hjälpmedel även hos barn och 

ungdomar utan diagnos, till exempel gruppen tandvårdsrädda barn och ungdomar men även hos barn 

med låg ålder och behandlingsomognad. Barn och ungdomar med utländsk härkomst kan också vara 

hjälpta när det talade språket begränsar kommunikationen (11). Barn i vårdsituationer förstår inte alltid 
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vad som sägs och känner sig exkluderade när det gäller information och beslutsfattande men när de 

tilltalas på ett sätt de förstår blir de lugnare och mer förberedda (12).  

Funktionsnedsättningar för språk och tal kan vara medfödda eller uppstå efter skada. Några medicinska 

orsaker till kommunikativ funktionsnedsättning kan till exempel vara medfödd motorisk 

funktionsnedsättning som cerebral pares och ryggmärgsbråck, eller intellektuell funktionsnedsättning 

(utvecklingsstörning) som till exempel Downs syndrom. Det kan även bero på trauma mot huvud, en 

infektion med komplikationer eller en hjärntumör. Det finns även neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) och autism (11). Barn med 

funktionsnedsättning i vården kan ha svårigheter att uttrycka åsikter gällande symtom och kan ha svårt 

att förstå information och ställa frågor (13). Behov är alltid individuella, ingen person är den andra lik. 

Personer med autism har svårt med samspel med andra människor. De kan ha svårt att uttrycka sig och 

att ta emot eller förstå andras information och har även ensidiga intressen, vanor och beteenden. Ofta 

förekommer samtidigt en intellektuell funktionsnedsättning. Flera andra diagnoser som till exempel 

epilepsi, Downs syndrom eller ADHD kan också förekomma i kombination med autism (14).  

Kommunikation  

För att kunna utföra tandvårdsbehandlingar där patienten är delaktig behövs en god kommunikation 

mellan behandlare och patient. En vanlig definition på kommunikation är ett överförande av budskap 

från en individ till en annan (11). För att kommunicera behövs alltså ett samspel med andra. Med hjälp 

av ord, ljud, blick eller kroppsspråk uppstår kommunikation mellan individer (15). Budskapet tolkas av 

en mottagare medvetet eller omedvetet. Talet utgör endast en del i kommunikation mellan individer 

men är något som upplevs lustfyllt och frivilligt och som ses som självklart för den som kan det (11). 

Personer med funktionsnedsättning kan ha svårigheter att läsa av eller själva använda kommunikativa 

beteenden (15).  

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett samlingsnamn för hjälpmedel, till exempel 

tecken, bilder eller speciellt utvecklade datorprogram, som kan underlätta kommunikation med andra. 

Gemensamt för alla former av AKK är att den individ som använder det är i behov av att andra 

människor i omgivningen också har kunskap om det för att de ska kunna kommunicera (15). Hjälpmedel 

som används som AKK kan vara avancerade eller enkla. Bilder räknas som ett lågteknologiskt 

hjälpmedel till skillnad mot ett högteknologiskt som till exempel en pratapparat eller dator (11). 

För ett bra bemötande av barn och ungdomar kan omgivningen behöva anpassas för att skapa den 

struktur och förutsägbarhet som krävs för att individen ska må bra. Förberedelser underlättar och 

behöver ibland upprepas inför varje besök. Att använda färre ord, enkelt tal samt att förstärka det som 

sägs med bilder, tecken eller i text gör att kommunikationen gynnas. Personer med autism förstår bättre 

och kommer lättare ihåg information när den kompletteras med bilder och/eller text (14).  
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Bildstöd  

Vid användning av bildstöd finns det en mängd olika alternativ att välja mellan. Enstaka bilder kan 

antingen användas en i taget eller läggas ihop till ett schema till exempel uppifrån och ned, från vänster 

till höger, sammankopplade i en nyckelring och så vidare. Ett schema kan visa olika moment eller ett 

flöde på vad som ska ske under ett visst moment, vid ett besök hos tandhygienisten eller en hel dag där 

det besöket ingår. På kartor med bilder i olika ämnen går det till exempel att pek-prata och välja de 

moment som ska göras utan att det är bestämt i förväg. Kallelser med bilder som är anpassade efter den 

specifika individens behov kan till exempel beskriva vägen hemifrån i bil, entrén, ett väntrum, att efteråt 

välja leksak och liknande. Bildstöd är sammanfattningsvis en beskrivning i bild och ibland med 

kompletterande skrift på vad som planeras eller ska utföras (bilaga 1) (16).  

Det finns flera bildbanker att välja på för att skapa bildstöd, bland annat windowsprogrammet Picto-

Selector (17) symbolprogrammet InPrint (tidigareWidget) (18) och bildstod.se (19) där bilder kan laddas 

ner efter önskemål. Egentagna fotografier kan också förekomma som bildstöd (11).  

Samtalsmatta  

Samtalsmatta är en slags intervjumetod; kommunikation genom bilder. Metoden används oftast på 

personer som har svårigheter att uttrycka åsikter på grund av kognitiva eller kommunikativa 

svårigheter. För att utföra en samtalsmatta enligt grundreglerna behövs en textilmatta och bilder och 

det ska finnas en visuell värdeskala, ett samtalsämne och bilder som fungerar som frågeställningar 

(bilaga 2). Att förbereda och förklara metoden och syftet med mattan för den som medverkar är viktigt. 

Den som leder samtalet ska ställa öppna frågor och förhålla sig neutral till svaren. Vad tycker du om…? 

Hur tycker du det är…? är exempel på inledningen i en fråga där bilden sedan blir avslutet. Personen 

som ska svara är också den som placerar ut bilderna och ”äger” mattan. Det går att svara även genom 

att peka på den visuella värdeskalan. Det är svårt att på förhand veta vad en person vill prata om och det 

ska därför finnas tomma lappar där nya frågeställningar kan formuleras efter hand. Personen ska också 

ges möjlighet att ändra sina svar och det görs vid den genomgång som alltid görs i slutet. Vid behov läggs 

en ny matta, en så kallad sub-matta, om det finns nya viktiga samtalsämnen som framkom vid samtalet. 

Svaren gäller endast den stunden samtalet pågår (20). 

Samtalsmatta förekommer oftast i verksamheter där det redan används bildstöd i stor utsträckning. Till 

skillnad från ”vanligt” bildstöd ges det med samtalsmattan en större möjlighet för barnet att säga nej till 

de moment de inte vill utföra och dessutom kan nya okända frågor uppstå. Enligt grundaren, logopeden 

Joan Murphy och hennes kollegor som utarbetat modellen sedan 1998 på Stirling University, ska de 

grundregler som tidigare beskrevs följas för att få kalla det ”samtalsmatta”. Det förekommer att metoden 

används på andra sätt än det är tänkt och då är det inte samtalsmatta som utförs, utan en variant av 

bildstöd (20).  
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DART och KomHIT 

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning vars 

uppdrag är att arbeta med AKK och med kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, 

ungdomar och vuxna. Det finns i Göteborg och tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset och där 

erbjuds bland annat handledning, utredningar och utbildningar och det bedrivs projekt och forskning. 

En grundkurs i metoden samtalsmatta är en av utbildningarna som erbjuds. Deltagarna i kursen, 

motsvarande grundkursen på Stirling University i Skottland, blir licensierade att använda metoden (16).  

För att bidra till ökad delaktighet för barn i kontakt med vård och tandvård genom att se till barnets rätt 

till kommunikation startades 2013 ett bildstödsprojekt som pågick under tre år: KomHIT 

(Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård) (21). 

Målgruppen var framförallt barn med funktionsnedsättning men även barn eller föräldrar som har 

svårigheter med kommunikation på grund av brister i svenskt tal- och skriftspråk. Projektet har även 

resulterat i en nationell webbresurs med möjlighet till utbildning genom filmer och skriftlig information 

på hemsidan (www.kom-hit.se). Speciella utbildningspaket finns efter behov och önskemål. Bildbanken 

(bildstod.se) finns tillgänglig för alla som är intresserade, både privatpersoner och yrkespersoner, helt 

kostnadsfritt. Det som behövs är en e-postadress och inloggningsuppgifter för tillgång till en stor mängd 

bilder och olika mallar. Bildstöd ska vara individuellt anpassat till den person det är tänkt för (21). I en 

pilotutvärdering av KomHIT där syftet var att utvärdera bilder som kommunikationsstöd inför och 

under sjukvårdsprocesser inom barnsjukvård visade resultatet att personal tyckte att bildstöd var ett bra 

hjälpmedel men inte i alla situationer och inte på alla barn (22). 

Effekter av bildstöd 

Forskningsstudier om bildstöd inom tandvården är få men i en magisteruppsats från 2016 där två 

allmäntandvårdkliniker ingick, undersöktes bildandvändning hos barn mellan 0 - 13 år. 

Tandvårdspersonal som hade fått utbildning i bildstöd och sedan använt bildkartor och bildschema i 

mötet med barn, efter att dessa fått hem kallelser med bild, upplevde att förförståelse och förståelse 

underlättades. Det var dock inte någon skillnad när det gällde att ställa frågor och prata. Föräldrar till 

barnen upplevde att bildstöd främjade delaktighet. Barnen som medverkade i studien genom intervjuer 

i grupper berättade att de trodde att bildkallelser kunde minska oro inför tandvårdsbesök samt att de 

vill bli lyssnade på (2). I en studie där bildstöd användes som AKK i arbete med barn med autism i 

förskoleålder i olika vårdsituationer visade resultaten att personalen upplevde att det underlättade 

kommunikationen (1). Barn och föräldrar var mer förberedda inför besöket och för de moment som 

skulle utföras. Barnen tycktes mer fokuserade och både de och föräldrarna var mer avslappnade. Barnen 

tyckte om bilderna och upplevdes ha mer kontroll över situationen. Det framkom dock att en fortsatt 

utveckling av metoden behövs och att personalen inte i alla situationer hade hjälp av redskapen. På det 

stora hela bedömdes dock bildstöd vara en viktig del av framtidens vårdbesök då antalet personer som 

hade nytta av det var mycket större än någon räknat med före studien (1).  
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I en pilotstudie där användandet av bildstöd för barn och ungdomar mellan 3 - 17 år inom barn- och 

ungdomspsykiatrin undersöktes och där individuella bildstöd skapades efter diagnos och typ av besök 

fanns indikationer på att det främjade barns delaktighet men det konstaterades att mer forskning behövs 

(23). 

När barn mellan 3 - 5 år introducerades för ett interaktivt kommunikationsverktyg i form av en 

applikation (IACTA) visade en undersökning att barnen deltagit genom nyfikenhet, självbekräftelse och 

tankfullhet i detta moment. Syftet med studien var att möjliggöra yngre barns delaktighet i 

vårdsituationer. Applikationen som utgick från barnets perspektiv användes tillsammans med 

vårdpersonal genom en surfplatta där det gavs en tydlig bild av hur det kan gå till vid ett vårdbesök vid 

olika moment. Det kunde leda till en minskning av stress och oro/ångest och främja samarbete (24).  

Effekter av samtalsmatta 

Flera forskningsstudier finns (25 - 27) om hur samtalsmatta används i olika verksamheter men främst 

på vuxna individer. I en studie utförd i Skottland följdes en vuxen kvinna med en mildare form av 

funktionsnedsättning som både hade tal och kunde uttrycka sig men ändå inte lyckades kommunicera 

sina problem och önskemål gällande sin hälsa vid besök hos sin psykolog. Användning av samtalsmatta 

gjorde att hon kunde samla tankarna och bättre uttrycka sina åsikter (27).  

En svensk studie hade som syfte att undersöka om samtalsmatta fungerade som stöd för kommunikation 

och delaktighet för individer med Huntingtons sjukdom, anhöriga samt tandhygienist i samtal om 

munvård. Resultatet visade att tandhygienisten upplevde mattan som ett stöd i rådgivningen och att ny 

och fördjupad kunskap framkom. Delaktigheten ökade för alla medverkande och samtalsmatta 

bedömdes vara ett stöd vid konsultation om munvård (28). 

I ett examensarbete från 2012 undersöktes 103 typiskt utvecklade barn mellan 4 - 8 år. Syftet var att 

validera ett bildmaterial, med hjälp av samtalsmatta, för att tillfråga barnen om deras känslotillstånd 

vid sjukhusvistelse. Resultatet visade att barnen i stor utsträckning förstod värdeskalan och dess 

skalsteg samt hade god förståelse för det positiva respektive det negativa (3). Författarna till arbetet 

föreslog att redskapet ska provas på både typiskt utvecklade barn och barn med funktionshinder då 

förhoppningen är att det kan vara en stor hjälp i möte med bland annat flerspråkiga barn, blyga barn 

och de med kommunikationssvårigheter på grund av funktionsnedsättning (3).  

En studie på förskolebarn på 4 – 5 år där samtalsmatta användes i grupper om fyra barn och en pedagog 

visade att barnen lättare höll sig till ämnet när mattan användes och att barnens egna åsikter 

uppmärksammades mer av de andra barnen i gruppen (29).  

Problemformulering 

Barn och ungdomar med kognitiva, emotionella och sociala problem behandlas ofta på 

specialisttandvården och behöver få ett så gott omhändertagande som möjligt där AKK bör erbjudas vid 

behov (10, 11). Eftersom forskning indikerar att bildstöd och samtalsmatta är bra redskap som stöd i 
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kommunikation (1 - 3, 23 - 29) finns det anledning att undersöka användningen hos svenska 

specialisttandvårdskliniker för barn och ungdomar.  

Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga användandet av bildstöd och metoden samtalsmatta på 

specialistavdelningar för barn- och ungdomstandvård i Sverige. 

Frågeställningar:  

- Vilka personalkategorier använder sig av bildstöd och/eller samtalsmatta? 

- På vilka patientkategorier används bildstöd och/eller samtalsmatta? 

- Hur ofta används bildstöd och/eller samtalsmatta i mötet med patienter?  

Material och metod 

Design 

Examensarbetets design är en tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats där mätinstrumentet var en 

enkät. En tvärsnittsstudie ger information om hur det ser ut vid tidpunkten för undersökningen, det vill 

säga det tillfället när enkäten besvarades av deltagarna. Den kvantitativa ansatsen ger möjlighet att 

undersöka olika variabler (30).  

Urval 

För att få en övergripande bild av användning av bildstöd och samtalsmatta bestod studiens urval av 

klinikchefer för specialistavdelningar för barn och ungdomstandvård i Sverige. Klinikchefen bedöms 

vara den med störst insyn över samtliga medarbetare i verksamheten och besitter dessutom kunskap 

om hur tandvården bedrivs och med vilka hjälpmedel det görs. Samtliga avdelningar skulle finnas listade 

på Svenska pedodontiföreningens hemsida, vilket var inklusionskriteriet. Det fanns under tidpunkten 

för enkätutskicket 42 stycken specialistavdelningar, privata aktörer medräknade (4). De eventuella 

specialiserade avdelningar för pedodonti och enstaka pedodontister som inte fanns listade på 

pedodontiföreningens hemsida exkluderades.  

Mätinstrument 

Data samlades in med hjälp av en enkät som skickades till klinikchefer vid respektive 

specialistavdelning. Enkäten bestod av 19 egenformulerade frågor utifrån syftet, 15 slutna och fyra 

öppna frågor (bilaga 4). De inledande frågorna gällde ämnesansvar hos klinikchefen samt den 

personalstyrka som arbetade på avdelningen: en öppen fråga om hur många anställda det fanns och 

därefter flera svarsalternativ på personalkategorier. Dessa åtföljdes av frågor om de olika metoderna - 

först om samtalsmatta (sex till antalet) och sedan om bildstöd (sju till antalet). Frågor ställdes om 
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utbildning av de två olika metoderna, om någon i personalen har fått en sådan samt om metoden 

användes i verksamheten. Om metoden inte användes uppmanades respondenten att hoppa över 

nästföljande tre frågor som handlade om vilka personalkategorier som använder sig av respektive metod 

samt på vilka patienter och hur ofta. Antal svarsalternativ på patientkategorier byggde delvis på den 

statistik som fanns om vilka patienter som remitteras (10). Flera alternativ kunde ges som anledning till 

varför respektive metod inte används. En skattning efterfrågades på hur ofta metoderna används i 

verksamheten samt slutligen om hur det upplevdes som hjälpmedel. Hänsyn togs till att klinikchef inte 

säkert kan svara för sin personals räkning genom att ge svarsalternativet ”kan inte skatta”.  

Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes med tre övertandläkare inom pedodonti med syftet att validera mätinstrumentet 

genom utvärdering av enkätfrågorna. För att få ett tillförlitligt resultat bör frågorna kunna tolkas och 

besvaras på det sätt som är tänkt för studiens syfte. Det kan finnas behov av justeringar både i frågor 

och svarsalternativ (32).  

Efter feedback från deltagarna gjordes ett tillägg till fråga tre som avsåg personal då det enligt uppgift 

kan finnas övriga professioner knutna till specialistavdelningar som inte är tandvårdsutbildade, till 

exempel psykolog. Det gjorde att även fråga åtta och femton fick tillägget ”övrig personal”. På fråga nio 

och sexton utökades svarsalternativen med ”barn med låg ålder/behandlingsomognad”. Enkäten 

uppgavs ta cirka fem till tio minuter att fylla i vilket stämde bra med den ursprungliga bedömningen. 

Uppskattad tidsåtgång skrevs i den information som bifogades enkäten (bilaga 3).  

Tillvägagångssätt  

Efter utförd pilotstudie och godkännande av handledare gjordes ett första utskick av enkäter. 

Adresserna till specialistavdelningarna togs från svenska pedodontiföreningens hemsida (spf.nu) Tre 

brev kom i retur efter cirka en vecka med besked om avflyttning. Efter att ha kontrollerat adress på 

avdelningarnas egna hemsidor gjorde ett nytt utskick till dessa. Adresser till övriga kliniker 

kontrollerades för säkerhets skull före andra utskicket för att säkerställa rätt mottagare. Deltagarna fick 

totalt sex veckor på sig att besvara enkäten. Eftersom det blev ett svarsbortfall skickades två påminnelser 

för att öka svarsfrekvensen (30). Den första efter drygt två veckor och den andra efter ytterligare två 

veckor med viss tidsförskjutning på grund av de brev som kom i retur. I första utskicket skrevs 

klinikchefens namn ut enligt lista på spf.nu men efter att ha fått indikationer på att alla namn inte 

stämde skrevs i andra och tredje utskicket endast ”till klinikchef”. Enligt listan på svenska 

pedodontiföreningens hemsida fanns det klinikchefer som ansvarade för fler än en specialistavdelning 

och i de fallen skickades brev till var och en av dessa adresser med tanken att enkäten skulle besvaras 

för respektive avdelning. 

En blank enkät returnerades med ett bifogat meddelande om att klinikchefen, som är ansvarig för fler 

specialistavdelningar, redan svarat. Då det inte fanns någon enkät mottagen från aktuell avdelning togs 

kontakt med respondenten i fråga som gav beskedet att det är samma specialistavdelning men med två 
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arbetsplatser, med samma tandläkare som arbetar på båda ställen. De två avdelningarna kan räknas 

som en och därmed ändras antalet specialistavdelningar från 42 till 41.  

En respondent meddelade att svaren i en enkät skulle gälla som svar även för två andra 

specialistavdelningar med delvis samma personal (tandläkare). Uppgifterna bekräftades en extra gång 

med respondenten som räknar avdelningarna som tre separata. 

Dataanalys 

Det insamlade materialet analyserades i Microsoft Excel (Microsoft Corporation) och presenteras i text 

och figurer. Deskriptiv statistik där siffor redovisas i antal och procent användes då det i detta arbete 

avsågs att ge en översiktlig kartläggning som beskriver hur situationen såg ut vid tillfället (32).  

Etiska överväganden 

 
Hälsohögskolans etiska egengranskning utfördes tillsammans med handledare.  

Hänsyn togs under arbetets gång till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (33). Mätinstrumentet godkändes av handledare innan utskick och utförd pilotstudie 

kontrollerade reliabilitet och validitet. Enkäten hade en informationstext bifogad där syftet med studien 

tydligt framgick samt att den var anonym och helt frivillig att medverka i. Genom att svara på enkäten 

gavs samtycke till medverkan. Uppgifterna som samlades in används endast i den aktuella uppsatsen 

och har bearbetats konfidentiellt. Resultaten presenteras på gruppnivå och enskilda kliniker och 

personer kan inte identifieras. Enkätsvaren förvarades i ett kuvert, inlåsta och separerad från lista med 

sifferkodning för att säkerställa sekretess. Information gavs om att resultaten presenteras på gruppnivå 

och att svaren efter bearbetning förstördes (bilaga 3) (33). Enkätens frågor och innehåll bedömdes inte 

vara av känslig karaktär. Medverkande i studien har fått information om var de kan ta del av 

examensarbetet efter genomförande, antingen i DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) eller genom att 

kontakta ansvariga för arbetet, författare eller handledare. 

Resultat  

Bakgrundsinformation 

 
Sammanlagt returnerades 37 (90%) enkätsvar av de totalt 42 inbjudna specialistavdelningarnas 

klinikchefer och det externa bortfallet blev fyra deltagare (10%). I första utskicket kom 19 enkätsvar 

tillbaka, den andra omgången gav 13 svar och det sista 5 svar.  

Av de klinikchefer som svarade (N=37) uppgav 22 av dem att de var ämnesansvariga och åtta att de inte 

är det. I sju fall hade ämnesansvarig, klinikansvarig, övertandläkare eller resurs-tandläkare fyllt i 

enkäten istället för klinikchef eller tillsammans med denne.  

 

Specialistavdelningarna varierade i storlek när det gäller personal som arbetade kliniskt med patienter, 

från 25 personer till de med minst styrka på 2 personer. Medelvärdet på antal personal på avdelningarna 

var 9 och medianen 8. Totalt fanns 334 personer anställda som arbetade med patienter. Det fanns 

övertandläkare på 35 av 37 specialistavdelningar (95%). De övriga två avdelningarna bemannades av 
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ST-tandläkare/resurs.  För tandsköterskor gällde samma som för övertandläkare, de fanns på 35 

avdelningar av 37 (95%). När det gällde ST-tandläkare/resurs fanns de på 27 (73%) och tandhygienister 

på 24 (65%) specialistavdelningar för barn och ungdomstandvård. Personal som inte tillhörde 

tandvårdsprofessionen förekom på fem avdelningar (14%) där psykolog fanns på fyra arbetsplatser och 

logoped på en. En respondent uppgav att personal från allmäntandvården lånades in som extra resurs 

till exempel i narkostandvård och två har svarat allmäntandläkare på övrig personal.  

Användning av bildstöd och samtalsmatta 

 
En klar majoritet (97%) av respondenterna uppgav att bildstöd används i den egna verksamheten. 

Endast 1 av 37 specialistavdelningar för barn och ungdomstandvård använde sig inte av detta hjälpmedel 

(figur 1).  

 
 

  
Figur 1. Svarsalternativen fördelade i procent när det gäller respondenternas svar om användning av bildstöd och 
samtalsmatta förekom i verksamheten (N=37). 

 

 ”Annan anledning” uppgavs som skäl där övriga alternativ var att kunskap saknas på avdelningen, att 

det inte finns tillgängligt material, tidsbrist samt att det inte upplevs effektivt.  

 

Många i personalstyrkorna på specialistavdelningarna uppgavs ha fått utbildning i bildstöd, 

sammanlagt 268 personer av 317 möjliga på 34 avdelningar. I tre fall förekom inte utbildning i bildstöd 

(8%) men de flesta respondenterna uppgav att samtlig personal på avdelningarna hade utbildning. 

Samtalsmatta användes på 5 (13%) av de 37 specialistavdelningar för barn och ungdomstandvård som 

medverkade i studien (figur 1). 

Sammanlagt uppgavs 31 personer av 66 möjliga på 6 specialistavdelningar ha fått utbildning i metoden 

samtalsmatta.  
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Vid tvetydiga svar i två fall gällande det antal personal som arbetade med patienter i relation till 

utbildning i bildstöd och samtalsmatta gick information att hitta på respektive specialistavdelningars 

hemsidor.  

Anledningen som gavs till att samtalsmatta inte används var främst att det inte fanns kunskap om 

metoden på avdelningen (84%). Inget tillgängligt material var ett annat förekommande svar (26%) samt 

tidsbrist (6%) och ”annan anledning” (16%). Ingen av de tillfrågade gav svaret ”upplevs inte effektivt”.  

Alla specialistavdelningar som hade samtalsmatta som metod använde även bildstöd i verksamheten.  

Yrkeskategorier som använder de olika metoderna  

 
 

 
Figur 2. De olika metoderna bildstöd och samtalsmatta relaterat till professioner som använde sig av dessa, angivet i procent 
(N=37). 

Bildstöd användes av samtliga yrkeskategorier medan samtalsmatta endast förekom hos 

övertandläkare, tandsköterskor och tandhygienister (figur 2). Samtalsmatta användes inte av någon 

profession utanför tandvården men det förekom i tre fall att bildstöd användes av övrig personal, i dessa 

fall logoped, allmäntandläkare och en ej specificerad ”övrig personal”, troligen inom tandvård (figur 2). 

Barn och ungdomar som erbjöds bildstöd och samtalsmatta 

 
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning var de som i störst utsträckning (92 - 100%) fick hjälp 

genom bildstöd eller samtalsmatta när de kom till specialisttandvården. Barn med medicinska 

tillstånd var de som erbjöds minst bildstöd (35%) och inte alls metoden samtalsmatta. Bildstöd 

användes i högre utsträckning än samtalsmatta (figur 3).  

Alternativet ”alla barn” vars betydelse inte var definierad förekom i 16 % när det gäller bildstöd och 

20% på samtalsmatta. 
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Figur 3. Tillstånd/diagnoser där bildstöd (N=36) och samtalsmatta (N=5) användes och i vilken omfattning, angivet i procent. 

Olika modeller av bildstöd  

 
När det gällde vilken sorts bildstöd som används förekom till största del bildschema där 84 % av 

respondenterna (n=36) uppgav detta alternativ, tätt följd av enstaka bilder på 81%. 

Kallelser med bilder användes på 59% av specialistavdelningarna och sex respondenter har svarat 

”annat” (16%). Trots att frågan inte var öppen har tre respondenter som svarade ”annat” gjort egna 

tillägg om vad det kan bestå av: ”Sagoböcker och storytelling”, ”Film” och ”Föräldrar som fotograferar 

och förbereder hemma med Ipad”. 

Användning i verksamheten 

 
Både bildstöd och samtalsmatta användes till stor del dagligen, i 58% respektive 60% på avdelningarna. 

Användning av dessa hjälpmedel förekom även i relativt hög grad någon gång per vecka, när det gäller 

bildstöd 22% och för samtalsmatta i 40%, vilket innebar att när det gällde bildstöd endast var i 17% 

någon gång i månaden. När det gällde bildstöd var det en respondent (3%) som inte kunde skatta hur 

ofta det användes i verksamheten (figur 4). 
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Figur 4. Respondenternas svar i procent hur ofta de två metoderna bildstöd (N=36) och samtalsmatta (N=5) användes i 
verksamheten. 

Upplevelser av bildstöd och samtalsmatta i verksamheten 

 

Många respondenter har valt att kommentera hur bildstöd och samtalsmatta fungerade i den dagliga 

verksamheten. Få har nämnt metoden samtalsmatta men de flesta hade något att förmedla om bildstöd.  

I många fall upplevdes det framförallt som ett bra hjälpmedel i det dagliga arbetet. 

Ett urval av respondenternas citat: 

”Vi upplever att bildstöd är en stor hjälp och fungerar väldigt väl i vår verksamhet”  

”Bildstöd används i mycket stor omfattning. Mycket värdefullt hjälpmedel.”  

”Det är ett mycket bra hjälpmedel och komplement i alla situationer (visuellt och tydligt)” 

”Bildstöd: viktigt hjälpmedel för att förmedla, förstå, planera, säkra förståelse.” 

”Det fungerar utmärkt som hjälpmedel i vårt vardagliga arbete med barn som är i behov av 

alternativa kommunikationssätt” 

 

Kommentarerna från respondenterna handlade även om fördelarna med bildstöd när det gällde 

kommunikation och förståelse av varandra. 

”Bildstöd fungerar utmärkt som hjälpmedel i vårt vardagliga arbete med barn som är i behov av 

alternativa kommunikationssätt” 

”Underlättar kommunikationen med patienter med funktionshinder och/eller språksvårigheter”  

”Bildstöd skapar en bättre kontakt med patienten” 

”Ett mycket effektivt och bra hjälpmedel för barn och tandvård. Passar många kategorier av barn. 

Underlättar förståelse och förväntningar.  Kommunikation är så viktigt” 

 

Respondenterna upplevde att samarbetet med patient och vårdnadshavare blev bättre och att tandvård 

gick lättare att utföra. Förberedelser kunde göras hemma i förväg och besöken för inskolningar och 

behandling kunde minska i antal. 

Respondenternas citat: 

”Stort stöd i kommunikation med barn. Bra som förberedelse inför tandvård och narkostandvård.” 
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”Förtydligar det budskap vi har till patienter och möjliggör vård på patientgrupper som tidigare ej 

klarat behandling.” 

”Ett nödvändigt hjälpmedel vid all behandling som underlättar tvåvägskommunikation, förståelse och 

inlärning. Hjälper föräldrar att förbereda barnen hemma inför behandling. Minskar inskolningstid 

och behandlingstid på klinik.” 

 

Respondenterna upplevde även att det strukturerade besöket och skapade trygghet för patienten och 

deras föräldrar samt kunde anpassas för varje individ. 

”Bildstöd = ovärderligt. Ger ett strukturerat arbetssätt utifrån individens behov, ger många vinster.” 

”Bildstöd är ett mycket viktigt redskap i vår dagliga verksamhet. Det skapar trygghet, tydlighet och 

struktur för både patienter och föräldrar.” 

 

I några fall hade respondenterna en något mer avvaktande inställning. 

”Har inte behövt bildstöd så ofta” 

”Bra i de fall vi använder det. Finns säkert fler patienter som skulle ha nytta av bildstöd” 

 

Få respondenter angav att de inte använt metoden samtalsmatta i verksamheten.  

Deras citat: 

”Har ingen utbildning på samtalsmatta” 

”Absolut ingen erfarenhet av samtalsmatta” 

Diskussion  

Bildstöd förekommer vid majoriteten av specialistavdelningar för barn och ungdomstandvård i Sverige. 

Ord från respondenterna som ”nödvändigt”, ”underlättar” och ”möjliggör” visar att det är ett hjälpmedel 

som upplevs fungera bra. Metoden samtalsmatta används mer begränsat och endast i liten utsträckning. 

Metoddiskussion 

 
Designen som valdes till det här examensarbetet var en tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats med 

en enkät som mätinstrument. Det var ett bra sätt att besvara syftet och de frågeställningar som fanns 

och gav möjlighet att översiktligt kartlägga situationen under en viss tidpunkt (32). Ett alternativ för att 

samla in data hade varit att använda en kvalitativ ansats där klinikchefer kunde ha kontaktats för en 

intervju. Att analysera och bearbeta det textmaterial som blir resultatet av en intervju kan vara 

tidskrävande och det gäller att förstå och tolka materialet efter sina egna erfarenheter (33). Den design 

som valdes upplevdes vara den bästa för att besvara arbetets syfte.  

 

Urvalet var klinikchefer eftersom de ansågs vara mest lämpliga att tillfråga för den kartläggning som var 

syftet. Ett alternativ som troligen skulle ha gett ett säkrare resultat hade varit att utöka urvalet och skicka 

enkäter till samtlig personal på respektive specialistavdelning för barn och ungdomstandvård.   

Att flera ämnesansvariga har besvarat enkäten istället för tillfrågade klinikchefer bedöms inte som 

negativt då de troligen har stor kunskap om verksamheten. Det står ingen anledning till varför 



15 
 

respondenterna har svarat istället för klinikchefer i dessa fall men är på olika sätt markerat med 

överstrykning eller i text av den person som fyllt i enkäten.  

Uppgifter om vilka specialistavdelningar som finns i Sverige tillsammans med adresser och uppgifter 

om klinikchef togs från Svenska pedodontiföreningens hemsida som inte var helt uppdaterad (4). Det 

gjorde att första enkät-utskicket i tre fall blev feladresserade och även att klinikchefer som inte fanns 

kvar på sina tjänster tillfrågades om att medverka. I vissa fall kan det ha varit ämnesansvarig och inte 

klinikchef som stod som kontaktperson på hemsidan. Samtliga specialistavdelningar med egen adress 

fick en enkät även när det i flera fall var till en och samma klinikchef. Sammanlagt kan detta ses som en 

brist men bedöms dock inte ha haft någon större inverkan då deltagandet var stort, 37 av 41 

specialistavdelningar medverkade. 

 

Svarsfrekvensen på 90% ger en hög tillförlitlighet till resultatet eftersom ≥ 70 - 75% besvarade enkäter 

räknas som en acceptabel siffra. Den pilotstudie som utfördes före utskick av enkät gav en indikation 

om att frågorna fungerade och gav en bra validitet då svaren motsvarade det som förväntades och mätte 

det som var avsett (32). När det gäller enkätfrågorna så fanns inga interna svarsbortfall, däremot blev 

vissa svarsalternativ felaktigt ifyllda när respondenter, trots att de uppmanats att hoppa över frågor, 

svarat ändå. Fråga 8 och 15 hade felaktiga svarsalternativ där alternativet ”ingen” inte skulle ha varit 

med, vilket eventuellt bidrog till detta. Det gäller även fråga 9 och 16 där alternativet ”inga barn och 

ungdomar” inte borde funnits med.  

Svårigheter med svarsalternativen var inget som upplevdes eller framfördes av de personer som 

medverkade i pilotstudien och det har heller inte påverkat resultatet negativt.  

 

Reliabiliteten i enkätstudien bedöms som god eftersom svaren i jämförelse med pilotstudien gav ett 

likvärdigt resultat och förväntas kunna ge ett liknande resultat vid en eventuell ny undersökning (32).  

 

Respondenterna fick inget slutdatum när enkäten skulle vara inskickad. Det gjorde att svarsperioden 

drog ut något i tid jämfört med projektplanens målsättning. Samtliga enkäter är dock inräknade, även 

de som kom efter sex veckor.  

Arbetet presenterades på gruppnivå och inga enskilda individer eller specialistavdelningar kan 

identifieras. Enkätsvaren har bearbetats konfidentiellt och har efter detta förstörts. Etiska överväganden 

har gjorts enligt de principer som finns (33). 

Resultatdiskussion 

 
Avsikten med enkäterna var att kartlägga användandet av bildstöd och metoden samtalsmatta på 

specialistavdelningar för barn- och ungdomstandvård i Sverige och har efter genomförande givit 

information om just detta. På 97% av de specialistavdelningar som medverkade används bildstöd, det 

vill säga alla avdelningar utom en. Samtalsmatta användes på fem (13%) av 37 specialistavdelningar. 

Frågeställningarna har kunnat besvaras väl avseende främst bildstöd. Det var svårt att dra några större 

slutsatser om metoden samtalsmatta eftersom det var ett litet antal utövare på få specialistavdelningar 

som använde sig av metoden.  
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Det här arbetet hade inte som avsikt att kartlägga antalet anställda i de olika yrkesgrupperna eller hur 

många pedodontister som var verksamma i Sverige. Det som beskrevs i det här arbetet är vilka 

yrkesgrupper som förekom och i vilken grad de var representerade på specialistavdelningarna för barn 

och ungdomar när det gällde i arbete med bildstöd och samtalsmatta.  

Det fanns vissa frågetecken om hur verksamheterna ser ut som inte heller besvarades i den här studien, 

till exempel när det gällde i vilken utsträckning samma personal bemannade olika avdelningar eller hur 

många patienter respektive specialistavdelning hade ansvar för.  

 

När det gällde användandet av metoden bildstöd är samtlig tandvårdspersonal representerad. Samtliga 

specialistavdelningar som använde metoden hade en eller flera övertandläkare som använde sig av detta 

och det gällde även tandsköterskor i samma grad, något som kan bero på att de ofta jobbar i ett team 

tillsammans. 

Det procentuellt mindre användandet i övriga grupper är svårt att veta orsakerna till, eventuellt kan 

barn och ungdomar vara i mindre behov av bildstöd på grund av ”enklare” diagnoser eller ha ett mindre 

behandlingsbehov i de fall de träffar tandhygienister och ST-tandläkare. Det finns inget självklart svar 

och är endast författarens egna reflektioner. 

Samtalsmatta användes endast av övertandläkare, tandsköterskor och tandhygienister. Det fanns inga 

enskilda kommentarer i enkäterna som påvisar att metoden fungerade bra som hjälpmedel men det kan 

bero på att respondenterna själva inte har kunskap om metodens för- och nackdelar. Kunskap saknades 

om metoden i 84% av fallen. Det är återigen författarens egna reflektion och kan inte stödjas med annan 

forskning.  

Ingen av respondenterna uppgav som orsak att samtalsmatta inte upplevs effektiv, vilket kan innebära 

att det trots liten utsträckning finns potential för metoden som ett alternativ att utveckla.  

 

Psykologer uppgavs arbeta på två specialistavdelningar men använde inte bildstöd och samtalsmatta 

enligt enkätsvaren. Även yrkeskategorin logoped förekom och uppgavs använda metoden bildstöd men 

inte samtalsmatta. Logopeder har med sitt yrke en central roll i de sammanhang AKK används genom 

att vara den som bland annat bedömer oralmotorik, kommunikativ förmåga och behov av 

kommunikativa alternativ och är den som utprovar lämpliga kommunikationssätt och utbildar både 

individen det gäller och dennes omgivning (11). Metoden samtalsmatta utarbetades av en logoped i 

Skottland och flera studier om samtalsmatta och bildstöd som det refereras till i det här examensarbetet 

är utfört av logopeder eller logopeder under utbildning (1 – 3, 20, 22, 23, 28, 29). Det går inte att dra 

några slutsatser av att en enstaka logoped som förekom i det här materialet inte använde samtalsmatta. 

Respondenten i just det fallet kunde inte svara på om någon i verksamheten hade utbildning på 

samtalsmatta, varken tandvårdspersonal eller övriga yrkeskategorier. 

Sammanlagt uppgavs 31 personer på sex specialistavdelningar ha fått utbildning men uppgifterna är 

tvetydiga.  En respondent hade skrivit ett frågetecken efter antal utbildade och en annan uppgav att 

samtliga 25 i personalen som arbetade kliniskt har fått utbildningen. I det andra fallet vet inte 

respondenten huruvida metoden används i verksamheten, inte av vilken kategori patienter, personal 

eller hur ofta. Sannolikheten att denna utbildning som görs på annan ort under flera dagar sedan inte 

skulle vara känd för klinikchefen kan ifrågasättas, framförallt eftersom det är okänt om metoden sedan 
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används i verksamheten. De andra specialistavdelningarna med personal som använde sig av metoden 

har 1 - 3 anställda med utbildning i samtalsmatta. Om urvalet i det här examensarbetet hade inbegripit 

all personal på avdelningarna och inte bara klinikchefer hade svaret troligen varit mer tillförlitligt.  

 

När det gällde allmäntandläkare i specialisttandvården för barn och ungdomar förekom det flera olika 

benämningar på dessa. I vissa fall kallades de ”resurs” och det förekom även ”nisch”-tandläkare och 

troligen kallas de som inlånade även enbart ”allmäntandläkare” som till exempel hjälper till med 

narkostandvård. Allmäntandläkare har angetts som övrig personal i två enkäter men förekommer även 

i kategorin ST-tandläkare/resurs i det här arbetet. Det gör att det har blivit svårt att avgöra i vilken 

utsträckning de fanns ute på specialistavdelningarna och hur många som arbetar med bildstöd. Antalet 

är okänt.  

 

Bildstöd användes på flera patientkategorier men i störst utsträckning på barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. Samma resultat gällde även för samtalsmatta.  

Det finns en tänkbar förklaring till varför det ser ut så. Patienter med autism finns i kategorin barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning. De är ofta i behov av tydlighet och struktur, rutiner som är samma 

från gång till gång och ett enkelt språk med få ord. Bilder är lätta att förstå och förenklar 

kommunikationen som ofta brister. Att ha kunskap om hur personer med autism kommunicerar är 

viktig för den personal som möter individen (14). För barn med autism kan ett sjukvårdsbesök vara 

stressande när de är ostrukturerade och oförutsägbara (13). Bilder kan förenkla både förberedelse och 

moment under besöket och är troligen till stor hjälp för många individer som är i behov av struktur och 

att få göra en sak i taget (14). I en studie där barn med autism i förskoleålder fick använda bildstöd i 

olika vårdsituationer underlättades kommunikationen och barnen var mer förberedda och upplevdes ha 

mer kontroll (1).  

 

Barn och ungdomar med medicinska tillstånd verkar vara den grupp som inte behöver bildstöd i lika 

stor utsträckning enligt enkätsvaren. Inte alls när det gällde metoden samtalsmatta och 35 % när det 

gällde bildstöd. Det kan bero på ytterligheter som att patienter antingen är för sjuka för att medverka i 

samtal och att kommunikationen i stället görs med föräldrar eller att barnet är fullt kapabel att 

kommunicera med tal och är samarbetande till den tandvård som behövs. Kanske används en annan 

kommunikationsform. Det finns inget självklart svar på frågan och är författarens egna reflektion.  

 

Bildstöd användes även till barn med språksvårigheter, med låg ålder, tandvårdsrädsla och 

behandlingsproblematik i ungefär samma utsträckning, 58 – 62% vilket tyder på att metoden är lätt att 

variera och anpassa. Det något otydliga alternativet ”alla barn” som kan innebära typiskt utvecklade 

barn utan diagnoser men eventuellt med karies, bettavvikelser eller liknande har angetts i 16%. Hur 

svarsalternativet ”alla barn” har tolkats går inte att veta säkert. I studier som gjorts finns det indikationer 

på att barn med olika diagnoser så väl som typiskt utvecklade barn kan vara hjälpta av bildstöd vid besök 

i vård och tandvård (1 - 3, 23, 29). 

Att det var svårt för respondenterna att skatta hur ofta bildstöd och samtalsmatta förekom i 

verksamheten är en aspekt att ta hänsyn till i resultatet. De svar som angavs av respondenten ger dock 
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en bild av att både bildstöd och samtalsmatta används dagligen eller någon gång i veckan vilket kan ses 

som ofta förekommande. 

 
En av respondenterna gav ett annat alternativ än de listade bildstödsalternativen: sagoböcker och 

storytelling. I en studie från Iran 2011 där barn i åldrarna 6 - 7 år fick lyssna på en saga med bilder om 

hur det var att gå till tandläkaren visade resultatet att det kan vara effektivt för att minska upplevelsen 

av smärta, minska oro och förbättra samarbetet under själva behandlingen (34).  

En applikation motsvarande den som utarbetats för små barn i vårdsituationer skulle kunna vara nästa 

steg i utvecklingen för tandvården (24). Barn och ungdomar har i stor utsträckning tillgång till smarta 

telefoner och surfplattor och en ”app” skulle kunna vara ett lättillgängligt hjälpmedel för både 

förberedelse hemma och vid besöket i tandvården. En metod som når fler barn och ungdomar är 

önskvärt med tanke på alla barns rätt till lika vård.  

När det gäller inskolning är ”tell-show-do”, en välbeprövad metod som leder barnet framåt genom att 

visa det som ska göras med ett moment i taget (35). Det kan med fördel göras i kombination med 

bildstöd som en första överenskommelse om det som ska göras.  

Ett alternativ som finns i gruppen AKK och kan förekomma inom tandvården är att använda enkla 

tecken (11). Det är okänt i vilken utsträckning det förekommer. 

 
Barnkompetens är ett begrepp som används i svenska pedodontiföreningens dokument om värdegrund 

och rekommendationer gällande etiska överväganden. Tandvårdspersonal som möter barn och 

ungdomar och deras anhöriga ska ha erfarenhet, kunskap och kompetens när det gäller bemötande och 

kommunikation (31). En svensk studie från 2017 visade att hälso- och sjukvårdspersonal ansåg att barns 

samarbete var en ovillkorlig förutsättning för att kunna utföra den vård som behövdes (36) något som 

även personal i tandvården troligen upplevt.  

Att meritera sig inom barn och ungdomstandvård genom till exempel auskultationer eller arbete som 

extra resurs i specialisttandvården kan vara ett bra sätt för att lära sig möta barns behov och förbättra 

sin barnkompetens, dock troligen mest förekommande för tandläkare inför specialisttjänstgöring (9). 

För övriga tandvårdsprofessioner som till exempel tandhygienister finns ingen motsvarande 

specialisttjänstgöring men barnkompetens kan även erhållas genom utbildningar och yrkeserfarenhet 

(31). Att arbeta med barn och ungdomar kräver fingertoppskänsla och lyhördhet. Framgångar i 

samarbetet bygger ofta på ett ömsesidigt förtroende som kommer med tiden. Med vilka redskap det görs 

är individuellt men att träffa samma personal vid varje besök är viktigt. AKK i form av bildstöd är en 

enkel och billig metod att använda för att förenkla och förbättra kommunikationen (11). 

En del barn har med sina sjukdomar eller funktionshinder begränsade möjligheter till att klara 

inskolning men har fortfarande rätt till kommunikation. Barnkonventionen har som helhet barnets 

bästa i beaktande (5). Det är därför självklart att varje patient som kommer till specialisttandvården för 

barn och ungdomar ges lika rätt och samma möjligheter. 

 

Examensarbetets resultat med respondenternas många positiva kommentarer ger en indikation på att 

det finns mycket att vinna på att använda bildstöd. Om det finns en tidsvinst vid inskolning och 

behandling förutom det uppenbara, att kommunikation och bemötande förbättras, är det något som bör 
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användas tillsammans med barn och ungdomar inte bara i specialisttandvården utan även i 

allmäntandvården. Det finns ingen aktuell forskning på vilka patienter som remitteras till 

specialisttandvården för barn och ungdomar i dag men en av slutsatserna i den senaste 

sammanställningen från 2010 var att remisserna stadigt ökade medan antalet pedodontister 

(övertandläkare) var densamma (10). Om ett hjälpmedel som bildstöd kan resultera i att färre barn 

behöver remitteras och istället kan gå kvar på sin hemmaklinik vore det en vinst för alla. 

 

Eftersom metoden upplevs som ett mycket bra hjälpmedel finns det skäl att utforska användandet av 

bildstöd även inom allmäntandvården där det i nuläget saknas uppgifter om hur vanligt förekommande 

det är. Möjlighet till utbildning i bildstöd för all personal som möter barn och ungdomar i tandvården 

är något som borde utvecklas. 

En fråga som uppstår i och med det här examensarbetet är hur huvudpersonerna - barn och ungdomar 

som kommer till specialisttandvården i Sverige, upplever bildstöd. Det går inte ta för givet att det 

fungerar bra för dem bara för att det upplevs bra för tandvårdspersonal. Forskning i ämnet skulle kunna 

ge kunskap om deras syn på saken.  

En viktig del i ett bra bemötande av patienten är en välfungerande kommunikation och det här arbetet 

visar att AKK i form av bildstöd är något som upplevs underlätta för tandvårdspersonal i arbete med 

barn och ungdomar.  

Med det här examensarbetet kan metoden samtalsmatta bli mer uppmärksammad och därför ha en 

utvecklingspotential inom främst specialisttandvården för barn och ungdomar. 

Slutsatser 

Den kartläggning som gjordes i det här examensarbetet gav besked om att respondenterna, till största 

del bestående av klinikchefer och ämnesansvariga, har skattat att 1) bildstöd förekommer i mycket hög 

grad på specialistavdelningar för barn och ungdomstandvård i Sverige, 2) det används av en majoritet 

av personalen och  3) på många patientkategorier. Det var tidigare okänt.  

Metoden samtalsmatta används enligt samma respondenter endast i liten utsträckning.  
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Bilaga 1 
Exempel på bildstöd (19). 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Bilaga 2 
Exempel på samtalsmatta (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Bilaga 3 

Hej!  

 

Mitt namn är Anna Jönsson och jag arbetar sedan 10 år som tandhygienist på avdelningen 

för pedodonti i Jönköping. För närvarande läser jag också mitt tredje år för en 

kandidatexamen vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Under våren 2018 kommer 

jag att skriva ett examensarbete som syftar till att kartlägga användandet av bildstöd och 

samtalsmatta (talking mats) i specialisttandvården för barn och ungdomar i Sverige. 

Arbetet kommer göras i form av en enkätstudie.  

Bildstöd är enstaka bilder, schema, kartor och kallelser. Samtalsmatta är en 

intervjumetod som görs med en textilmatta, en visuell värdeskala, ett samtalsämne och 

bilder som fungerar som frågeställningar. Dessa hjälpmedel används i många 

vårdsammanhang och på olika patientgrupper. Det är av intresse att undersöka i vilken 

utsträckning användningen sker i specialisttandvården för barn och ungdomar.  

Enkäten, som är bifogad tillsammans med ett svarskuvert, skickas till samtliga 

klinikchefer för specialisttandvård för barn och ungdomar i Sverige. Den består av 19 

frågor och beräknas ta cirka 5 - 10 minuter att besvara. 

Deltagandet är frivilligt och svaren kommer bearbetas konfidentiellt. I och med dina svar 

i enkäten ger du ditt samtycke till deltagande i studien. Endast ansvarig och handledare 

för studien kommer ha vetskap om vilka klinikchefer/kliniker som medverkar, resultaten 

kommer presenteras på gruppnivå. Enkätsvaren kommer att förstöras efter att resultaten 

har sammanställts. Resultatet kommer presenteras som en kandidatuppsats. Vid intresse 

kan denna rekvireras från DiVa, Jönköpings högskolebibliotek eller från ansvariga för 

studien.  

 

Vid eventuella funderingar besvaras frågor gärna av mig eller min handledare. 

 

Hälsningar Anna Jönsson 

Anna.M.Jonsson@rjl.se                                                       

joan1777@ju.student.se    

Handledare Malin Stensson, universitetslektor 

Malin.Stensson@ju.se 

Jönköping University    

School of Health and Welfare                                
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Bilaga 4 

 

Enkät om samtalsmatta och bildstöd 

 

1. Är Du som klinikchef ämnesansvarig inom pedodonti? 

o Ja 

o Nej 

 

2. Hur många anställda som arbetar med patienter finns på avdelningen?  

 

Svar_____________ 

 

3. Vilka personalkategorier arbetar med patienter på avdelningen?  

(flera svarsalternativ) 

o Övertandläkare 

o ST-tandläkare/resurs 

o Tandhygienist 

o Tandsköterska 

o Annat yrke. Vilket? _________________________________ 

 

4. Har någon i personalen fått utbildning på metoden samtalsmatta (talking mats)?  

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

5. Om ja, hur många? 

 

Svar________________ 

 

 

6. Används samtalsmatta i er verksamhet?  



 

 
 
 
 
 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

7. Om du svarat nej – Varför används inte samtalsmatta? 

 (flera svarsalternativ) 

o Ingen kunskap om det på avdelningen 

o Tidsbrist 

o Upplevs inte effektivt 

o Finns inte tillgängligt material på avdelningen 

o Annan anledning 

 

Om Du svarat ”nej” eller ”vet inte” på fråga 6 behöver nästkommande tre frågor 

inte besvaras. (8, 9, 10) 

 

 

8. Vilken personalkategori använder samtalsmatta?  

(flera svarsalternativ) 

o Övertandläkare 

o ST-tandläkare/resurs 

o Tandhygienist 

o Tandsköterska 

o Övrig 

o Ingen 

 

9. På vilken patientkategori används samtalsmatta?  

(flera svarsalternativ) 

o  Tandvårdsrädda barn/ungdomar 

o  Barn med låg ålder/behandlingsomognad 



 

 
 
 
 
 

o  Barn/ungdomar med behandlingsproblematik 

o  Barn/ungdomar med medicinska tillstånd 

o  Barn/ungdomar med funktionsnedsättning  

o  Utländska barn/ungdomar med språksvårigheter 

o  Alla barn/ungdomar 

o  Inga barn/ungdomar 

 

10.  Kan du skatta hur ofta i er dagliga verksamhet som samtalsmatta används?  

o Dagligen 

o Någon gång i veckan 

o Någon gång i månaden 

o Mer sällan 

o Kan inte skatta 

 

11.  Har personalen fått utbildning i bildstöd? 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

12.  Om ja, hur många? 

 

Svar_______________ 

 

13.  Används bildstöd i er verksamhet?  

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

14.  Om du svarat nej – Varför används inte bildstöd? 



 

 
 
 
 
 

(flera svarsalternativ) 

o Ingen kunskap om det på avdelningen 

o Tidsbrist 

o Upplevs inte effektivt 

o Finns inte tillgängligt material på avdelningen 

o Annan anledning 

 

 

Om Du svarat ”nej” eller ”vet inte” på fråga 13 behöver de nästkommande fyra 

frågorna inte besvaras (15, 16,17 och 18). 

 

 

 

15. Vilken personalkategori använder bildstöd?  

(flera svarsalternativ) 

o Övertandläkare 

o ST-tandläkare/resurs 

o Tandhygienist 

o Tandsköterska 

o Övrig personal 

o Ingen 

 

16.  På vilken patientkategori används bildstöd?  

(flera svarsalternativ) 

o Tandvårdsrädda barn/ungdomar 

o Barn med låg ålder/behandlingsomognad 

o Barn/ungdomar med behandlingsproblematik 

o Barn/ungdomar med medicinska tillstånd 

o Barn/ungdomar med funktionsnedsättning  



 

 
 
 
 
 

o Utländska barn/ungdomar med språksvårigheter 

o Alla barn/ungdomar 

o Inga barn/ungdomar 

 

17. Vilken slags bildstöd används?  

(flera svarsalternativ) 

o Enstaka bilder 

o Bildschema 

o Kallelser med bilder 

o Annat 

 

18. Kan du skatta hur ofta i er dagliga verksamhet som bildstöd används? 

o Dagligen 

o Någon gång i veckan 

o Någon gång i månaden 

o Mer sällan 

o Kan inte skatta 

 

19.  Hur upplever Du att bildstöd och/eller samtalsmatta fungerar som hjälpmedel i er 

verksamhet? Om möjligt - formulera gärna ett svar. 

Svar__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 


