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Sammanfattning 
 
Bakgrund: För att halitosis ska tas på större allvar och för att de drabbade individerna ska få rätt 

sorts stöd är det av stor vikt att identifiera samt uppmärksamma halitosis eventuella effekter på 

livskvaliteten. Syftet: Syftet med studien var att identifiera och sammanställa kunskap kring halitosis 

eventuella effekter på upplevd livskvalitet med speciellt avseende på oralhälsorelaterad livskvalitet, 

social ångest och sociala relationer. Metod: Examensarbetet är en allmän litteraturstudie där 

systematiska och manuella sökningar användes för att finna artiklar. Resultat: Studiens resultat är 

baserat på 17 vetenskapliga originalartiklar. Gemensamt visar artiklarna en negativ korrelation mellan 

halitosis och oralhälsorelaterad livskvalitet, halitosis och social ångest eller halitosis och sociala 

relationer. Majoriteten av artiklarna visar att individer med halitosis anpassar sina sociala liv efter 

symptomet. Slutsats: Halitosis kan konstateras vara mer än bara dålig andedräkt. Genom att bland 

annat ha en negativ påverkan på en individs självförtroende kan halitosis leda till psykisk ohälsa i form 

av social ångest, försvårade sociala relationer och försämrad oral hälsorelaterad livskvalitet vilket kan 

påverka livskvaliteten. Det är därför av stor vikt att tandvårdspersonal beaktar den orala hälsan ur ett 

bredare perspektiv där halitosis kan uppmärksammas.  

 

Nyckelord: Dålig andedräkt, oralhälsorelaterad livskvalitet, psykisk ohälsa, social fobi.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

Summary 

 

Halitosis and quality of life 

- a general literature study 

 

Background: In order for halitosis to be taken more seriously and for the affected individuals to 

receive the right kind of support, it is important to identify and pay attention to halitosis's possible 

effects on the quality of life. Aim: The aim of the study was to identify and compile knowledge about 

halitosis possible impact on perceived quality of life particulary regarding oral health related quality of 

life, social anxiety and social relationships. Method: The study was a general literature study where 

systematic and manual searches, in three different databases, were used to find articles. The selection 

of articles where made in three steps. Results: The study results is based on 17 scientific original 

articles. The articles mutually show a negative correlation between halitosis and oral health-related 

quality of life, halitosis and social anxiety or halitosis and social relationships. Conclusion: By 

affecting an individual's self- esteem, halitosis can lead to psychological distress in terms of social 

anxiety, impaired social relationships and impaired oral health related quality of life, which can affect 

the general quality of life. It is therefore at the utmost importance that dental professionals take oral 

health into account from a broader perspective where halitosis can be noted. 

 

Keywords: Halitosis, oral health related quality of life, oral malodor, psychological distress, social 

phobia. 
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Inledning 

Oral hälsa, psykisk hälsa och sociala relationer är en stor del av människans upplevda livskvalitet 

(Lund, 2015; Nationell samordnare, 2016; Strang, 2014; WHO1, u.å). Halitosis kan vara en faktor som 

påverkar livskvalitet och för att individer med halitosis ska få rätt stöd behövs kunskap om samband 

mellan dessa faktorer (Bollen & Beikler, 2012; Froum & Rodriguez Salaverry, 2013). Därför var 

avsikten med den här litteraturstudien att studera sambandet mellan halitosis och livskvalitet med 

hjälp av vetenskapliga studier. 

 

Dålig andedräkt, även benämnt halitosis, är ett vanligt tillstånd som kan förekomma hos alla individer 

oavsett ålder och kön (Villa et al., 2014). Uppkomsten av symptomet grundar sig i att bakterier bryter 

ner proteiner i munhålan vilket resulterar i illaluktande svavelgaser (Erovic Ademovski, 2017). 

Halitosis är ingen sjukdom i sig, utan ett symptom som uppkommer till följd av andra sjukdomar eller 

tillstånd (Winkel, 2008). 

Bakgrund 

Oral hälsa 

Oral hälsa definieras enligt FDI (World Dental Federation) som mångfacetterad och inkluderar 

förmågan att prata, le, lukta, smaka, röra, tugga, svälja och förmedla en rad känslor genom 

ansiktsuttryck med förtroende och utan smärta, obehag och sjukdom i kraniofacialkomplexet (FDI, 

u.å). Oral hälsa innebär mer än att ha bra tänder. Det är integrerat i allmän hälsa och väsentlig för 

välbefinnande. Orala sjukdomar kan ha psykosociala effekter vilka kan begränsa vardagliga aktiviteter 

såsom skola, jobb och i hemmet (WHO1, u.å). 

 

De mest förekommande orala sjukdomarna är karies, gingivit och parodontit (Fejerskov, Nyvad & 

Kidd, 2015), där gingivit och parodontit kan orsaka halitosis (Bollen & Beikler, 2012). Att parodontala 

sjukdomar såsom gingivit och parodontit visar på ett samband med halitosis beror på att 

gemensamma bakterier ligger bakom problemen. De mest aktiva bakterierna i processen är 

Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola and Tannerella forsythia (De Geest, Laleman, 

Teughels, Dekeyser & Quirynen, 2016). Även djupa karieslesioner kan ha ett samband med halitosis 

(Winkel, 2008).  
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Halitosis  

Uppkomst och prevalens 

I vardagligt språk benämns halitosis som dålig andedräkt. Begreppet halitosis härstammar från 

latinets “halitus” som betyder andedräkt och grekiskans “osis” som betyder onormal eller sjuklig 

(Winkel, 2008). De vanligaste orsakerna till halitosis är dålig munhygien, gingivit samt beläggningar 

på tungan (Erovic Ademovski, 2017; Villa et al., 2014). Andra riskfaktorer för halitosis kan vara 

muntorrhet, systemiska sjukdomar, infektioner i övre- och nedre luftvägar, morgonandedräkt, hunger, 

stress, tobak, mag- och tarmsjukdomar samt intag av läkemedel, alkohol, svavelhaltig föda eller andra 

orala sjukdomar (Winkel, 2008; Luqman, 2012; Porter, 2011). Halitosis uppkommer när proteiner i 

munhålan bryts ner av bakterier vilket bildar illaluktande svavelgasföreningar, så kallade volatile 

sulphur compounds (VSC). Vätesulfid, dimetylsulfid och metylmercaptan är exempel på olika 

svavelgasföreningar som ingår i paraplybegreppet VSC. Volatile Sulphur Compounds är den 

dominerande orsaken till både intra- och extraoral halitosis. Vanligast förekommande vid intraoral 

halitosis är vätesulfid och metylmercaptan. Vid extraoral halitosis är dimetylsulfid mest 

förekommande (Tangerman & Winkel, 2013). 

 

Symptomet delas in i objektiv- och subjektiv halitosis. Objektiv halitosis mäts med hjälp av kliniskt 

objektiva mätningar av svavelgasföreningar. Subjektiv halitosis är en individs egen tolkning och 

uppfattning av utandningsluftens lukt. Diagnos av symptomet kan ställas först efter en kontroll med 

hjälp av både objektiva och subjektiva mätningar. Halitosis kan innefatta olika diagnoser såsom 

genuin halitosis, halitofobi och pseudo-halitosis (Winkel, 2008). 

 

Halitosis kan förekomma hos individer i alla åldrar men är mer vanligt hos äldre än hos barn och 

ungdomar. Hittills saknas tillräcklig evidens för prevalens av halitosis hos barn och ungdomar. Den 

evidens som finns fokuserar mestadels på halitosis som följd av infektioner i de övre luftvägarna (Villa 

et al., 2014). Förekomsten av symptomet tros öka med åldern (Miyazaki, Sakao, Katho, Takehara, 

1995). 

Olika former av halitosis 

Genuin halitosis 

Genuin halitosis brukar delas in i två kategorier, intraoral och extraoral, beroende på ursprunget. I 90 

% av fallen har genuin halitosis intraoralt ursprung. Vanliga orsaker till intraoral halitosis är 

beläggningar på tungan, muntorrhet, gingivit, parodontit, djupa karieslesioner, morgonandedräkt, 

läkemedel, stress (Winkel, 2008) samt hunger (Luqman, 2012). Genuin halitosis har i 10 % av fallen 

extraoralt ursprung. Extraoral halitosis beror framförallt på systemiska sjukdomar såsom diabetes 

mellitus, hiatusbråck och levercirros men kan också förekomma vid infektioner i de övre och de nedre 

luftvägarna, så som kronisk bihåleinflammation, nästäppa, bronkit och lunginflammation. Det är 
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också vanligt förekommande vid mag- och tarmsjukdomar samt vid intag av läkemedel, alkohol, tobak 

och viss kost (Winkel, 2008). 

 

Pseudo-halitosis 

Pseudo-halitosis är en diagnos som innebär att en individ är övertygad om att hen har halitosis trots 

att objektiva mätningar visar motsatsen (Winkel, 2008; Seemann, Bizhang, Djamchidi, Kage, 

Nachnani, 2006). Pseudo-halitosis är en subjektiv form av halitosis som diagnostiseras först efter en 

klinisk objektiv mätning för att utesluta objektiv halitosis (Winkel, 2008). Utveckling av pseudo-

halitosis eller halitofobi har främst psykologiska riskfaktorer, såsom oro och stress (Porter, 2011). 

 

Halitofobi 

Halitofobi är en typ av subjektiv halitosis där individen efter att ha behandlats för genuin halitosis eller 

pseudo-halitosis, är rädd för att återigen drabbas av genuin halitosis. Detta trots tidigare behandling 

(Winkel, 2008; Seemann, Bizhang, Djamchidi, Kage & Nachnani, 2006). Vid halitofobi 

rekommenderas tandvårdspersonal att inte råda patienten till att använda särskilda produkter mot 

halitosis, då patienten kan uppfatta råd som att behandlaren har hittat något som tyder på halitosis. 

Precis som vid pseudo-halitosis ställs diagnosen halitofobi först efter en klinisk objektiv mätning för 

att utesluta objektiv halitosis (Winkel, 2008). 

 

Tillfällig halitosis 

Tillfällig halitosis är dålig andedräkt som gradvis försvinner av sig självt. Den här sortens halitosis 

uppkommer ofta vid muntorrhet, morgonandedräkt, hunger, stress, rökning, dålig munhygien och vid 

intag av specifik kost, till exempel vitlök. Den dåliga andedräkten försvinner av sig självt vid matintag 

samt om tobaksrökning, vitlök och annan stark mat undviks (Winkel, 2008). 

Mätmetoder 

Halitosis kan mätas både subjektivt och objektivt. En subjektiv mätning görs genom att till exempel en 

tandhygienist luktar på patientens utandningsluft på cirka tio centimeters avstånd och sedan bedömer 

lukten på en ”organoleptisk scoring” mellan noll till fem. I skalan bedöms noll som att det inte finns 

någon dålig lukt medan fem står för extremt dålig andedräkt där den som undersöker instinktivt håller 

för sin näsa. För att avgöra om det rör sig om extra- eller intraoral halitosis jämförs lukten på 

utandningsluften från munnen respektive näsan. Detta då utandningsluften från munnen beror på 

intraoral halitosis och utandningsluften från näsan beror på extraoral halitosis (Winkel, 2008). Den 

objektiva mätningen görs med hjälp av en sulfidmätare, en så kallad halimeter. Med halimetern mäts 

den sammanlagda förekomsten av flyktiga svavelföreningar (T-VSC) i luften som en individ andas ut 

(Tangerman & Winkel, 2013). Det är viktigt att göra en klinisk parodontal undersökning samt en 

klinisk undersökning av munnens hård- och mjukvävnader innan användning av någon av de ovan 

nämnda mätmetoderna, för att kunna avgöra om patienten har andra orala hälsoproblem som behöver 

beaktas (Winkel, 2008). 
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Prevention och behandling 

Individer som lider av halitosis uppsöker oftast tandvården i fråga om hjälp. Då det är tandläkarens 

eller tandhygienistens ansvar att ge patienten behandlingsråd är det viktigt att personalen är väl 

införstådd med vad som orsakar symptomet. Förändringar av livsstil och munhygien samt hjälp från 

tandvården i form av professionell tandrengöring är exempel på olika behandlingsråd (Froum & 

Rodriguez Salaverry, 2013). Anledningen till att munhygienen spelar en väsentlig roll i uppkomsten av 

halitosis beror på bakteriernas lokalisation. Bakterierna som producerar illaluktande svavelgaser 

lokaliserar sig ofta till tändernas gropar och fissurer samt i tandköttsfickorna, mellan tänderna och 

mellan papillerna på tungan (Seemann, Passek, Bizhang, Zimmer, 2004). Att rengöra tungan har visat 

sig ha en signifikant effekt på nivån av svavelgaser. Rengöring av tungan görs för största optimala 

effekt med en tungskrapa eller genom att borsta på tungryggen med en tandborste (Winkel, 2008). 

Andra behandlingsalternativ är mekanisk icke-kirurgisk infektionsbehandling med scaling och 

debridering samt användning av munskölj innehållande zink och klorhexidin (Erovic Ademovski, 

2017). I en studie där olika behandlingsmetoder och dess effektivitet testades, drogs slutsatsen att 

kombinationen av mekaniska- och kemiska terapier är mest effektiva vid behandling av halitosis. 

 

Behandlingsplanen ska individanpassas efter patientens behov och vilja. Är patienten i behov av 

assistans vid utförande av munhygienrutiner är det också viktigt att instruera aktuell behandlare eller 

vårdgivare (Froum & Rodriguez Salaverry, 2013). Oral hälsa är en viktig bestämningsfaktor för 

välbefinnande och livskvalitet (WHO1, u.å).  

Livskvalitet  

Definition av livskvalitet 

Då livskvalitet är en subjektiv upplevelse och någonting individuellt är det svårt att definiera 

begreppet. Tillfredsställelse, välbefinnande, lycka, glädje, psykisk hälsa och harmoni är andra begrepp 

som ofta förknippas med livskvalitet. Livskvalitet har både en kognitiv och affektiv aspekt. En persons 

tankar, värderingar och tillfredsställelse i vissa konkreta situationer eller i livet hör till den kognitiva 

aspekten. En persons upplevelse av positiva eller negativa känslor hör till den affektiva aspekten. En 

persons mål och förväntningar har stor påverkan på hur en bedömer sin livssituation och andra 

händelser i livet (Jahren Kristoffersen, 1998). 

 

Trots att begreppet livskvalitet är svårt att definiera förklarar WHO2 (u.å) det som: 

 

En personsuppfattning om deras ställning i livet i samband med de kultur- och värdesystem där de 

bor och i förha ̊llande till deras ma ̊l, förväntningar, normer och bekymmer. Det är ett brett spridande 

koncept som pa ̊verkas pa ̊ ett komplicerat sätt av människans fysiska hälsa, psykologiska tillsta ̊nd, 
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personliga övertygelser, sociala relationer och deras förhållande till framträdande kännetecken 

ideras miljö. 

 

Att mäta livskvalitet är svårt men ett sätt att mäta det på är genom att använda ett så kallat Short Form 

Health Survey (SF-36), vilket är ett väletablerat mätinstrument med god validitet och reliabilitet (SBU, 

2011; 2012). SF-36 kan användas som självskattningsformulär eller i form av en intervju. Instrumentet 

består av 36 frågor vilka alla behandlar fysisk och psykisk hälsa. Totalt behandlar 47 % av dessa frågor 

allmän hälsa, mental hälsa och social funktion. Resterande frågor rör fysisk funktion, fysisk 

rollfunktion, smärta, vitalitet och emotionell rollfunktion. Frågorna i SF-36 har olika svarsalternativ 

som i sig är värda olika poäng. Sammanställningen av poängen kräver en hel del engagemang och 

uträkningar, men i slutändan innebär noll sämsta möjliga livskvalitet och 100 bästa möjliga livskvalitet 

(CHAP, 2018). 

Oralhälsorelaterad livskvalitet  

OHRQoL (eng. Oral health related quality of life, OHRQoL) är svårt att mäta då många faktorer spelar 

in. Begreppet betyder oral hälsorelaterad livskvalitet och handlar i stora drag om hur den orala hälsan 

påverkar livskvaliteten via sociala- och psykologiska aspekter. Även funktioner som att tugga och att 

kunna tala samt att vara fri från smärta och obehag kan påverka (Folkhälsovetenskapligt centrum, 

2004). OHRQoL är inget mätinstrument i sig, utan någonting som mäts. För att mäta OHRQoL går det 

förslagsvis att använda sig av ett så kallat Oral Health Impact Profile (OHIP), vilket är ett 

frågeformulär. Frågorna behandlar olika funktionsnedsättningar, fysisk smärta, psykologiska problem, 

fysisk oförmåga, psykisk oförmåga samt social oförmåga. Frågorna besvaras genom att individen 

rankar de eventuella tillstånden och dess intensitet, frekvens, hur länge tillståndet varat samt graden 

av påverkan på individens vardag och vardagliga aktiviteter. Rankningen görs på en sexgradig skala 

från “aldrig” till “hela tiden”. Även det här mätinstrumentets sammanställning avskalorna och dess 

värde kräver en hel del engagemang och uträkningar. I stora drag innebär resultatet att ett högre 

totalvärde påverkar hur försämrad livskvaliteten är på grund av det orala 

tillståndet/symptomet/sjukdomen. OHIP tar även hänsyn till sociala, fysiska och psykiska 

dimensioner av livskvaliteten (Locker & Allen, 2007). 

Psykisk hälsa och ohälsa 

Hälsorelaterad livskvalitet inbegriper begreppet psykisk hälsa. Andra faktorer som inkluderas i den 

hälsorelaterade livskvaliteten är välbefinnande, symtom och funktion i dagliga aktiviteter. I ett 

uppdragsdokument från Sveriges regering (2016) beskrivs psykisk hälsa som ett självupplevt tillstånd 

där ett psykologiskt välbefinnande är centralt. Psykisk hälsa beskrivs som ett tillstånd där individen 

kan nå sin fulla potential, bidra till samhället, hantera motgångar i vardagen och har förmåga att leva 

sitt liv i sociala sammanhang, som tidigare nämnt är oerhört viktigt för människan. I samma 

dokument uppges risken att drabbas av psykisk ohälsa under sin livstid vara 50 %. Enligt WHO:s 

beräkningar kommer psykisk ohälsa redan år 2030 stå som världens största sjukdomsbörda (Nationell 
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samordnare, 2016). Hälsa är en stor del av och har stor betydelse för livskvaliteten. Det finns också 

andra delar av en persons tillvaro som spelar in, såsom familj och umgänge, ekonomi, boende, 

utbildning, arbete och fritid, ekonomi, boende och samhörighet med andra människor (SBU, 2012). 

Social ångest  

Social ångest eller social fobi är den vanligaste typen av ångestsyndrom och har en prevalens på 

omkring 18 % i den allmänna befolkningen. Social ångest eller social fobi definieras som en bestående 

rädsla för sociala situationer där individen kan bli föremål för utvärdering av andra. Rädslan för att bli 

negativt utvärderad tros ligga som grund och leder ofta till irrationell och överdriven ångest i sociala 

sammanhang (Ryan, Moles, Shute, Clarke & Cunningham, 2016). Komorbiditeten på social ångest, 

humörstörningar och andra psykiska störningar är hög och har en signifikant ogynnsam effekt på en 

individs funktion i vardagen samt välmående. Social ångest har ofta sin början i barndomen eller 

under ungdomsåren och kan, ifall den förblir obehandlad, bli kronisk, livslång och svårbehandlad. 

Sömnproblem är vanligt hos individer som lider av ångestsyndrom, vilket kan ha en negativ effekt på 

hälsan, allmänna och känslomässiga funktioner samt livskvaliteten (Kushnir, Marom, Mazar, Sadeh & 

Hermesh, 2014). 

 

Social ångest kan mätas med hjälp av en så kallad Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) vilket har 

visat sig ha hög validitet samt reliabilitet. Testet fungerar så att en individ ska föreställa sig 24 olika 

sociala situationer som sedan ska rankas på en skala av rädsla mellan noll (ingen) och tre (allvarlig), 

samt känslan av att vilja undvika situationen på en skala mellan noll (aldrig) och tre (vanligtvis) 

(Kushnir et al., 2014). 

Vikten av sociala relationer 

Gemenskap och sociala relationer har visat sig öka livslängden hos människan. I boken “Att höra 

till”behandlar Peter Strang (2014) frågor som rör ofrivillig ensamhet. Det har visat sig att ofrivillig 

ensamhet ökar risken för nedstämdhet och hjärt-kärlsjukdomar. Redan för hundratusentals år sedan 

insåg människan att det innebar trygghet att ingå i en grupp med andra människor. Att ingå i en grupp 

och känna trygghet innebar en stor överlevnadsfördel för människan. För att undvika ensamhet och 

söka gemenskap utvecklades starka mekanismer som finns kvar hos människan än idag. Ett exempel 

på dessa mekanismer är den smärta som kan upplevas vid ofrivillig ensamhet. Den formen av smärta 

och ångest är evolutionärt sett till för att leda människan tillbaka till flocken och gemenskapen, på 

samma sätt som den positiva upplevelsen av att vara en del en grupp ska få människan att stanna kvar 

i flocken. Att bli socialt exkluderad kan ge upphov till samma känslor som vid fysisk smärta då de har 

visat sig aktivera samma delar av hjärnan (Lund, 2015; Strang, 2014).  
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Problemformulering 

Dagligen undersöker och informerar tandvårdspersonal patienter om deras munhygienstatus, men allt 

för lite uppmärksammas halitosis och patientens subjektiva upplevelse av symptomet (Bornstein, 

Kislig, Hoti, Seemann, Lussi, 2009). Halitosis kan påverka livskvaliteten hos de drabbade individerna 

och kan bli ett socialt samt psykologiskt hinder för många individer (Erovic Ademovski, 2017). Att 

identifiera samt uppmärksamma symtomets eventuella effekter på livskvaliteten är viktigt för att 

symptomet ska tas på större allvar och för att de drabbade individerna ska få rätt sorts stöd samt 

prioriteras högre (Bollen & Beikler, 2012; Froum & Rodriguez Salaverry, 2013).  

Syfte 

Syftet med studien var att identifiera och sammanställa kunskap kring halitosis eventuella effekter på 

upplevd livskvalitet med speciellt avseende på oralhälsorelaterad livskvalitet, social ångest och sociala 

relationer. 

Material och metod 

Design 

Studiedesignen för examensarbetet var en allmän litteraturstudie. Designen allmän litteraturstudie 

valdes för att identifiera och redovisa kunskapsläget inom det specifika området samt för att få en 

djupare förståelse av det aktuella kunskapsläget (Forsberg & Wengström, 2016). Examensarbetet 

baseras på tidigare studiers resultat i form av vetenskapliga originalartiklar och resultatet redovisas i 

text. 

Datainsamling och urvalsprocess 

Via databaserna DOSS, - Dentistry & oral sciences source, Medline och Cinahl gjordes systematiska 

sökningar för att få fram vetenskapliga originalartiklar. Sökord valdes ut; halitosis, social relations, 

prevalence, impact, life quality, social impact, ohrqol, quality of life, anxiety, relationships samt sf-36 

health survey, och användes i olika kombinationer. Booleska operatorn AND användes för att styra 

sökningen, det vill säga, för att göra sökningen mer begränsad mellan de olika sökorden. Trunkering 

användes också för att få fram fler träffar på varje ord, då symbolen gör att fler synonymer, plural och 

singular används på valt ord (Kristensson, 2014). För att redovisa vilka databaser och sökord som 

använts samt i vilka kombinationer utformades en tabell, se bilaga 1. Via referenslistor i tre olika 

studier gjordes manuella sökningar för att få fram vetenskapliga originalartiklar, se bilaga 2. En 

sammanställning av vilka artiklar som använts till examensarbetets resultat finns bifogat i en tabell, se 

bilaga 3. För att välja artiklar fanns också inklusions- och exklusionskriterier; 

 

Inklusionskriterier: 
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• Artiklarna fick vara utförda i vilket land som helst, men skulle vara skrivna på svenska eller 

engelska. 

• Artiklar som svarade på studiens syfte. 

• Vetenskapliga originalartiklar som hade en kvalitativ eller kvantitativ ansats. 

• Peer-review granskade artiklar. 

 

Exklusionskriterier 

• Artiklar som var skrivna innan år 2003. 

• Artiklar som inte var etiskt godkända av en etisk nämnd eller liknande. 

• Artiklar som ansågs ha låg kvalité utifrån kvalitetsgranskningmallens poängsystem. 

 

Urvalsprocessen bestod av tre delar; 

 

Urval 1: 

I urval nummer ett valdes originalartiklar baserat på titel, det vill säga vars titlar innehöll ord såsom 

halitosis, quality of life, oral health related quality of life, social relations, anxiety eller liknande 

synonymer. Beroende på hur relevant eller irrelevant artiklarnas titel var för litteraturstudiens syfte 

blev de inkluderade eller exkluderade. Antalet artiklar som inkluderades efter urval nummer ett var 43 

st.  

 

Urval 2: 

I det andra urvalet inkluderades de artiklar vars abstract svarade på- eller verkade mest relevant för 

studiens syfte, motsvarande artiklar exkluderades. Totalt inkluderades 14 artiklar efter urval nummer 

två. 

 

Urval 3: 

I det tredje urvalet läste författarna de inkluderade artiklarna fullständigt och avgjorde om de följde 

mallen för en vetenskaplig rapport. Det var 14 artiklar som inkluderades i urval nummer tre. De 

aktuella artiklarna kvalitetsgranskades av författarna med hjälp av en modifierad 

kvalitetsgranskningsmall, se bilaga 4. Originalversionen av kvalitetsgranskningsmallen varfrån boken 

“Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys och presentation avomvårdnadsforskning” 

av Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2016). Kvalitetsgranskningsmallen och dess frågor 

modifierades för att underlätta kvalitetsgranskningen och för att vissa frågor inte ansågs vara 

relevanta för studiens bedömningskriterier, se bilaga 5. Frågorna i kvalitetsgranskningsmallen 

besvarades med svarsalternativen ”ja” eller ”nej”, där svarsalternativet ”ja” innebar en poäng medan 

svarsalternativet ”nej” innebar noll poäng. Poängen summerades och beroende på artikelns 

poängsumma efter granskningen kunde den anses ha; låg kvalitet (0–5), medelhög kvalitet (7–9) eller 

hög kvalitet (10–12) (Forsberg & Wengström, 2016). Även poäng- kriterierna modifierades för att 

anpassas till mallen. Samtliga artiklar som kvalitetsgranskades inkluderades i studien då de enligt 
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kvalitetsgranskningsmallen ansågs ha medelhög- eller hög kvalitet. Sex av artiklarna hade en hög 

kvalitet medan elva av artiklarna bedömdes ha en medelhög kvalitet. Artiklarna och dess kvalitetsnivå 

presenterades i en tabell (se bilaga 3).  

Etiska överväganden 

Samtliga artiklar som användes i litteraturstudien var etiskt godkända av en etisk nämnd eller 

liknande. Alla artiklar som svarade på studiens syfte inkluderades och resultatet redovisades objektivt 

utan egna värderingar från författarna då författarna beaktade god vetenskaplig sed. Någon hypotes 

användes heller inte (Forsberg & Wengström, 2016).  

Resultat 

Den här studiens resultat är baserat på 17 vetenskapliga artiklar. Artiklarnas ursprungsländer, årtal 

och författare var Sverige (Johansson & Östberg, 2015; Zellmer, Gahnberg & Ramberg, 2016; Oghli, 

List, John & Larsson, 2017), Holland (Buunk-Werkhoven, Dijkstra-le Clercq, Verheggen-Udding, de 

Jong, & Spreen, 2012; de Jongh, van Wijk, Horstman & de Baat, 2014; 2016), Japan (Kishi, Abe & 

Yonemitsu, 2005; Zaitsu, Ueno, Shinada, Wright & Kawaguchi, 2011), Turkiet (Kursun, Acar, Atakan, 

Öztas & Paksoy, 2014), Indien (Patel, Kulkarni, Doshi, Reddy, Reddy & Srilatha, 2017; Goel, 

Chaudhary, Kalsi, Bansal & Mahajan, 2017), Jordanien (Hammad, Darwazeh, Al-Waeli, Tarakji & 

Alhadithy, 2014), Saudiarabien (Alshehri, 2016), Kanada (McKeown, 2003), Brasilien (Troger, 

Laranjeira de Almeida & Pereira Duquia, 2014), Kina (Lu, Tang, Chen, Wong & Ye, 2014) och Italien 

(Romano, Pigella, Guzzi & Aimetti, 2010).  

 

Oralhälsorelaterad livskvalitet  

Att halitosis har en negativ påverkan på livskvaliteten visade en svensk studie. I studien deltog 1279 

individer och 39 % av dessa upplevde att de hade halitosis. Studien visade med hjälp av ett 

frågeformulär, så kallad Oral Health Impact Profile (OHIP), att halitosis i kombination med ett eller 

flera av följande; muntorrhet, munsveda/tungsveda eller temporomandibulär dysfunktion, kan 

försämra livskvaliteten ytterligare. Deltagarna fick även ranka sitt eventuella tillstånd och dess 

intensitet, frekvens, hur länge tillståndet varat och graden av påverkan på vardagen samt 

vardagligaaktiviteter på en sexgradig skala från “aldrig” till “hela tiden” (Oghli, List, John & Larsson, 

2017).  

 

Att halitosis har en negativ påverkan på livskvaliteten visade även en holländsk studie. Studien 

inkluderade en man med grav halitosis som angav att tillståndet påverkade hans livskvalitet negativt. 

Studien innebar att mannen under en tremånadersperiod skulle besöka tandvården tre gånger för att 

undersökas och för att få orala hygieninstruktioner. Instruktioner i munhygien gavs till mannen för att 

eventuellt förbättra hans halitosis samt oralhälsorelaterade livskvalitet. För att mäta mannens 
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livskvalitet användes ett OHIP-formulär vid det första och vid det tredje besöket. Vid det tredje och 

sista besöket hade mannens halitosis minskat avsevärt och hans självrapporterade livskvalitet hade 

ökat kraftigt. Mannen upplevde att han kunde fungera mer normalt och att livet i allmänhet var mer 

tillfredsställande (Buunk-Werkhoven, Dijkstra-le Clercq, Verheggen-Udding, de Jong & Spreen, 2012). 

En liknande studie utfördes i Japan. Ett SF-36 formulär användes för att mäta livskvaliteten hos 

deltagarna med halitosis vid deras första besök på en halitosis-specialiserad klinik. Deltagarna fick 

sedan ta del av information avseende halitosis, egenvård och renhållning för att kunna förbättra den 

dåliga andedräkten. Vid ett senare tillfälle mättes livskvaliteten återigen, med ett SF-36 formulär, på 

de deltagare som upplevde att deras halitosis hade förbättrats. Resultatet visade att deltagarna enligt 

SF-36 formuläret hade en ökad livskvalitet efter att ha fått ta del av informationen avseende halitosis, 

egenvård och renhållning. Livskvaliteten hade främst ökat avseende social funktion (Kishi, Abe & 

Yonemitsu, 2005).  

Social ångest 

Sambandet mellan halitosis och social ångest undersöktes i en turkisk studie. Urvalet bestod av 100 

individer som alla upplevde konstant subjektiv halitosis. Något som bör nämnas är att 90 % av 

individerna diagnostiserades med genuin halitosis och resterande 10 % diagnostiserades med pseudo- 

halitosis, detta efter subjektiva, kliniska mätningar. På de objektiva, kliniska mätningarna visade 59 % 

positivt för halitosis och 41 % visade negativt. För att mäta social ångest hos deltagarna användes 

Liebowitz Social Anxiety Scale vilket visade att 62 % av deltagarna led av social ångest medan 

resterande 38 % inte gjorde det. Hela 62 deltagare led alltså av social ångest och det visade sig att 98 % 

av individerna var diagnostiserade med genuin halitosis. Ett frågeformulär tilldelades deltagarna där 

bland annat frågor om sociala interaktioner skulle besvaras och deltagarna fick möjligheten att välja 

ett eller flera svarsalternativ. Endast 10 % av deltagarna upplevde halitosis som ett icke socialt problem 

medan 72 % av individerna inte kunde konversera med andra personer på ett bekvämt och avslappnat 

sätt. Att vistas med andra personer var omöjligt för 35 % av individerna och 25 % av deltagarna undvek 

andra människor. Av deltagarna hade 38 % grava problem med att skapa nära vänskapsrelationer och 

20 % hade svårigheter med att vara energiska och icke-pessimistiska i sociala sammanhang. I studien 

dras slutsatsen att det finns ett samband mellan halitosis och social ångest (Kursun, Acar, Atakan, 

Öztas & Paksoy, 2014).   

 

Sambandet mellan halitosis och social ångest undersöktes även i en japansk studie. Resultatet visade 

att individer med hög LSAS också hade större problem med social interaktion och kommunikation på 

grund av halitosis. Av de deltagarna i studien med halitosis kom det fram att 22,9 % av dessa visade 

tecken på- eller redan hade social ångest. Att halitosis har ett samband med dålig munhygien och 

tungbeläggningar är tidigare känt. Däremot finns det enligt tidigare forskares bedömning få studier 

som har undersökt sambandet mellan social ångest och subjektiv halitosis. Därför utfördes en indisk 

studie med syftet att undersöka sambandet social ångest, dålig munhygien och tungbeläggningar hos 

individer med halitosis. Studien visade att social ångest, dålig munhygien och tungbeläggningar kunde 
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associeras med subjektiv halitosis. Det konstaterades också att halitosis utgjorde ett allvarligt oralt 

hälsoproblem med stor social påverkan på de drabbade individerna (Patel et al., 2017).   

Sociala relationer 

En holländsk studie undersökte olika attityder gentemot individer med halitosis. Av 1002 deltagare 

ansåg 37,2 % att halitosis var den mest oattraktiva faktorn hos en annan människa (de Jongh, van 

Wijk, Horstman & de Baat, 2014).   

 

En indisk studie visade att halitosis kan ha stor negativ påverkan på individers sociala relationer. 

Enligt en enkät som delades ut till 200 personer upplevde 22 % att symptomet påverkade familjelivet 

och 35,5 % tvekade när det kom till att prata med andra människor, på grund av sin andedräkt. Cirka 

en tredjedel (31 %) av deltagarna kände oro när de pratade med andra människor och 22 % hade 

någon gång blivit undviken på grund av sin andedräkt (Goel, Chaudhary, Kalsi, Bansal & Mahajan, 

2017). Att halitosis kan få människor att tveka när det kommer till att prata med andra visade även en 

jordansk studie. Av de 42 deltagare som var medvetna om sin halitosis uppgav 18 personer att de 

tvekade när de skulle prata med andra människor (Hammad, Darwazeh, Al-Waeli, Tarakji & 

Alhadithy, 2014).   

 

En studie med liknande resultat utfördes i Saudiarabien. Studien visade ett signifikant samband 

mellan självupplevd halitosis och att individer undviker att träffa människor, tvekan att prata med 

andra människor, orolighetskänsla när någon annan är i närheten samt känslan av att bli undviken i 

sociala sammanhang på grund av sin dåliga andedräkt. Av alla individer med självupplevd halitosis 

angav 12% att de för det mesta undvek att prata med människor på grund av sin dåliga andedräkt och 

cirka 15 % angav att de för det mesta kände sig illa till mods när någon annan var i närheten. 

Resultatet visade även att cirka 13 % av individerna ibland upplevde att andra individer undvek dem 

på grund av den dåliga andedräkten samt att cirka 17 % ibland inte ville träffa andra människor på 

grund av samma anledning (Alshehri, 2016). Liknande resultat framkom i en holländsk studie. I 

studien angav en representativ andel av totalt 1139 deltagare, att de ibland eller ofta när de träffade en 

person för första gången reflekterade över att personen kunde känna av den dåliga andedräkten och 

höll därför ett rimligt avstånd. Ju sämre självupplevd halitosis, desto troligare var det att de skulle 

hålla ett visst avstånd. En oral lösning delades ut till deltagarna för att motverka halitosis, den gjorde 

också att deltagarna tog mindre hänsyn till att förhålla ett avstånd till omgivningen. En mindre andel 

av individerna med halitosis menade på att de trots fräsch lukt på utandingsluften efter användandet 

av den orala lösningen, skulle hålla ett visst avstånd till omgivningen (de Jongh, van Wijk, Horstman & 

de Baat, 2016). 

 

Att halitosis kan påverka individers sociala relationer visade även en svensk studie. Ungdomarna som 

deltog i studien uppgav att halitosis eller rädslan av att ha halitosis ledde till osäkerhet i sociala 
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situationer. Ungdomarna ansåg även att halitosis kunde vara störande i sociala situationer (Johansson 

& Östberg, 2015).  

 

I en svensk studie inkluderades 124 vårdtagare som var fördelade på tre olika vårdhem. Varje vårdhem 

representerade områden med olika socioekonomiska förhållanden. Enligt studiens kliniskt objektiva 

mätningar visade det sig att 54 % av de 124 vårdtagarna hade halitosis. Trots att mätningarna visade 

att endast 54 % av vårdtagarna hade halitosis framkom det med hjälp av ett frågeformulär att 62 % av 

vårdtagarna var övertygade om att de hade halitosis. I samma studie diskuterades det kring att 

halitosis kan leda till att munhygienrutiner på patienter med halitosis många gånger uteblir då 

vårdpersonalen undviker dem på grund av den dåliga lukten (Zellmer, Gahnberg & Ramberg, 2016).  

 

I en kanadensisk studie var syftet att ta reda på ifall individer med halitosis uppsökte hjälp och 

behandling på grund av medicinska- eller sociala skäl. Studien bestod av 55 deltagare med olika 

bakgrund, varav den yngsta individen var sju år gammal och den äldsta var 82 år gammal. Studiens 

resultat visade att majoriteten av deltagarna (75 %) sökte hjälp av sociala skäl. Sociala skäl såsom 

minskat självförtroende, osäkerhet i sociala- samt intima relationer. Flertalet av de som sökte hjälp för 

halitosis gjorde det efter att en närstående hade påpekat den dåliga andedräkten. Cirka en tredjedel 

(38 %) av deltagarna hade aldrig sökt medicinsk hjälp för behandling av halitosis (McKeown, 2003).   

 

I Brasilien utfördes en studie på män i militären angående deras orala hälsa och halitosis. I studien 

deltog 2224 individer, vilka fick svara på fyra frågor gällande halitosis och hur det påverkade deras 

livskvalitet. Sammanlagt svarade 21 % att de dolde sin dåliga andedräkt, varav 12 % oroade sig över 

den. Av de 274 individer som svarade att de oroade sig över sin dåliga andedräkt kände sig 104 

personer spända, 48 personer kände sig deprimerade och 192 personer skämdes. Vidare var det 71 

personer som undvek andras sällskap, 198 personer som inte kände sig bekväma att prata med andra 

människor, 85 personer hade svårigheter med att le och 82 personer hade svårigheter att dejta 

(Troger, Laranjeira de Almeida Jr & Pereira Duquia, 2014).   

  

I Kina utfördes en studie för att beskriva egenskaperna hos individer som sökte hjälp för halitosis. Det 

var 911 individer som deltog där sammanlagt 53 % hade klagat över dålig andedräkt under en period 

av ett till fem år. Av de 911 deltagarna upplevde 27 % symptomet som värst när de pratade med andra 

människor. Den mest rapporterade (48 %) negativa effekten av halitosis var oförmågan att komma 

nära andra människor och dessutom rapporterade 9 % att de upplevde att andra människor undvek 

dem. Därefter svarade 45 % att de upplevde problem vid kommunikation med andra människor. I 

frågan av negativ påverkan fanns en skillnad mellan kvinnor och män där det var mer vanligt 

förekommande bland kvinnor (Lu, Tang, Chen, Wong & Ye, 2014). I en italiensk artikel framkom det 

även där att en stor andel av deltagarna (75 %) hade haft problem med halitosis under flera års tid. 

Hela 68,9 % av studiens deltagare uppgav att de kände obehag i sociala- och/eller familjära 

interaktioner (Romano, Pigella, Guzzi & Aimetti, 2010).   
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Enligt studien (Buunk-Werkhoven et al., 2012) som beskrivs ovan avseende munhälsorelaterad 

livskvalitet, besökte mannen tandvården tre gånger för att bli undersökt och för att få orala 

hygieninstruktioner för att råda bot på sin halitosis. Efter de tre besöken hade mannens halitosis 

minskat avsevärt och mannen upplevde att hans problem med sociala interaktioner hade minskat, han 

upplevde sig mindre spänd och skämdes mindre.  

Diskussion 

Resultatet i det här examensarbetet är baserat på 17 vetenskapliga artiklar utförda i Europa, Asien, 

Nordamerika och Sydamerika. Två av resultatets artiklar visade på ett samband mellan halitosis och 

oralhälsorelaterad livskvalitet, tre av artiklarna visade på ett samband mellan halitosis och social 

ångest och elva artiklar visade på ett samband mellan halitosis och sociala relationer. Slutligen visade 

en av resultatets artiklar på ett samband mellan både sociala relationer, allmän livskvalitet och 

halitosis. 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att identifiera och sammanställa kunskap kring halitosis eventuella effekt på 

upplevd livskvalitet avseende social ångest och sociala relationer. För att få så djup förståelse och ett så 

beskrivande material som möjligt inom ämnet, eftersöktes i första hand kvalitativa artiklar. Endast två 

artiklar med kvalitativ ansats påträffades och därför inkluderades även 14 kvantitativa artiklar. Utöver 

dessa 16 artiklar påträffades en artikel med både kvantitativ och kvalitativ ansats. I ett tidigt skede var 

ambitionen att använda artiklar som var skrivna tidigast år 2008, vilket senare fick justeras till år 

2003 på grund av att för få artiklar påträffades. Trots valet att utöka sök intervallet till år 2003 är 

endast två av resultatets 17 artiklar mer än tio år gamla vilket gör att resultatet till största del baseras 

på aktuell forskning (Kristensson, 2014). Valet av databaser och sökord kan ha påverkat den mängd 

material som erhållits. Sökningar av artiklar för den här studiens resultat gjordes främst i DOSS 

(Dentistry & oral sciences source), men också i Cinahl samt Medline. Dessa databaser valdes eftersom 

att de är relevanta för omvårdnadsprofessionen. Fler relevanta artiklar hade eventuellt kunnat 

påträffas vid sökningar i ytterligare databaser, till exempel databaser inom psykologi, såsom ERIC (the 

Education Resource Information Center). Genom att använda trunkering på sökorden i den 

systematiska sökningen blev resultatet av påträffade artiklar fler. Det resulterade också i att fler sökord 

upptäcktes i andra synonymer i singular och plural som sedan användes i nya sökningar. Den booleska 

operatorn OR uteslöts i ett tidigt skede då den breda sökningen gjorde att många irrelevanta artiklar 

dök upp. Istället användes endast den booleska operatorn AND som gjorde att sökningarna blev mer 

begränsade (Kristensson, 2014). Det resulterade i färre artiklar men relevansen ökade. Då antalet 

artiklar inom ämnet var begränsat i databaserna användes även manuella sökningar. De manuella 

sökningarna gjordes via referenslistor i artiklar som påträffats vid systematiska sökningar. Metoden 

kunde användas för att få fram relevanta originalartiklar ur artiklar som inte uppfyllde den här 

studiens inklusionskriterier och kvalitetskrav (Kristensson, 2014). 
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Valet att ha urvalsprocessen i tre steg kan ses som både en styrka och en svaghet. Det kan ses som en 

styrka då artiklar som inte var relevanta för den här studien sållades bort. Det kan också ses som en 

svaghet då författarna ofrivilligt kan ha valt bort relevanta artiklar utifrån dess titel eller abstrakt 

(Kristensson, 2014). 

 

Samtliga artiklar i resultatet granskades enligt en modifierad kvalitetsgranskningsmall och 

kategoriserade sedan i olika kvalitetsnivåer beroende på vilken poängsumma de fick. Sex av artiklarna 

ansågs ha hög kvalitet och elva av artiklarna ansågs ha medelhög kvalitet. Inga av artiklarna ansågs 

enligt kvalitetsgranskningsmallen ha låg kvalitet vilket stärker examensarbetets trovärdighet och 

kvalitet. Användandet av en modifierad kvalitetsgranskningsmall och inte en vedertagen sådan kan ses 

som en svaghet. En vedertagen kvalitetsgranskningsmall hade eventuell kunnat påvisa ett annat 

resultat gällande artiklarnas kvalitet. Att en kvalitetsgranskningsmall har använts, trots att den var 

modifierad, visar att artiklarnas kvalitet har varit av stor vikt och i beaktande för författarna 

(Kristensson, 2014) 

Då det huvudsakliga resultatet inte främst består av artiklar vars syfte var att studera sambandet 

halitosis och livskvalitet fick författarna till det här examensarbetet resonera annorlunda. Då det fanns 

få studier som undersökte det direkta sambandet mellan halitosis och livskvalitet fick författarna 

analysera begreppet livskvalitet noggrannare och leta efter andra faktorer som är stora byggstenar i 

livskvaliteten. Vid den analysen framkom det att försämrade sociala relationer samt psykisk ohälsa i 

form av social ångest kan ha stor påverkan och en parallell kunde då dras till studiens syfte 

(Kristensson, 2014). 

Den holländska studien som publicerades år 2012 (Buunk-Werkhoven et al., 2012) var en fallstudie 

och hade därmed endast en deltagare. Då antalet deltagare var så lågt kan det diskuteras huruvida den 

studiens resultat är tillförlitligt eller inte. Dock ansåg författarna till det här examensarbetet, efter att 

ha granskat artikeln enligt den bifogade kvalitetsgranskningsmallen (se bilaga 4), att artikeln höll en 

medelhög nivå och inkluderades därför i resultatet. Att det var svårt att finna artiklar som svarade på 

studiens syfte togs också i beaktande när artikeln inkluderades. 

Resultatet i det här examensarbetet är baserat på 17 artiklar vilket kan vara en svaghet och kan ha en 

påverkan på tillförlitligheten. Att basera resultatet på fler än 17 artiklar hade kunnat förbättra och 

stärka examensarbetets tillförlitlighet (Kristensson, 2014). 

Resultatdiskussion 

Det huvudsakliga resultatet i det här examensarbetet visar att halitosis kan påverka oralhälsorelaterad 

livskvalitet, sociala relationer samt har ett samband med social ångest, därmed dras slutsatsen att 

detta påverkar livskvaliteten. Detta då så stor andel (47 %) av frågorna i det väletablerade 

mätinstrument med god validitet och reliabilitet, SF-36, rör ämnena allmän hälsa, mental hälsa och 

social funktion, vilka har framkommit i resultatet (CHAP, 2018). Majoriteten av artiklarna (82 %) i det 

här examensarbetets resultat visar inget direkt samband mellan livskvalitet och halitosis, men efter en 
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litteraturgenomgång avseende begreppet livskvalitet anser författarna till detta examensarbete att ett 

samband finns.  

 

Endast tre av resultatets artiklar hade som direkt syfte att studera halitosis påverkan på livskvalitet 

(Oghli et al., 2017; Buunk-Werkhoven et al., 2012; Kishi et al., 2005). Studiernas resultat visade att 

halitosis har en negativ påverkan på livskvalitet vilket stärker det resonemang som finns beskrivet 

ovan. 

 

Halitosis samband med social ångest samt påverkan på sociala situationer, sociala relationer och 

därmed livskvaliteten var nytt för författarna. Att halitosis kunde vara jobbigt, pinsamt och genant 

fanns det sedan tidigare en tanke om, men att det kunde ha så stor påverkan på det vardagliga sociala 

livet var nytt. Att 72 % av deltagarna i en av studierna inte kunde konversera på ett bekvämt och 

avslappnat sätt med andra människor på grund av halitosis och social ångest är sorgliga siffror. Av 

deltagarna ansåg 35 % att det vara omöjligt att vistas med andra människor, 25 % undvek andra 

människor och 38 % hade svårigheter att skapa nära vänskapsrelationer (Kursun et al., 2014). Hela 

22,9 % av deltagarna med halitosis i en av de japanska studierna (Zaitsu et al., 2011) hade social 

ångest, vilket i kombination med att majoriteten av studierna (Alshehri, 2016; Kursun et al., 2014; 

Goel et al., 2017; de Jongh et al., 2016; Johansson & Östberg, 2015; McKeown, 2003; Troger et al., 

2014; Lu et al., 2014) visar att deltagarna anpassar sina sociala liv efter sin dåliga andedräkt. Det är 

ytterligare en anledning till att ta symptomet på allvar. När halitosis till och med påverkar familjelivet 

(Goel et al., 2017; Romano et al., 2010) väcks en tanke om vad det skulle kunna få för negativa 

konsekvenser. Negativa konsekvenser såsom skilsmässor, avslutade förhållanden och så vidare. Detta 

spekulerande stärks då halitosis anses vara en mycket oattraktiv faktor hos en annan människa (de 

Jongh et al., 2014). 

 

I en av de svenska studierna (Zellmer et al., 2016) diskuteras det kring att munhygienrutiner på olika 

vårdhem många gånger uteblir då vårdpersonalen vill undvika den dåliga lukten. Många av 

individerna på ett vårdhem är totalt beroende av andras hjälp och därför kan uteblivna 

omhändertaganden leda till förödande konsekvenser för vårdtagarna. Både gällande den orala hälsan 

då renhållningen blir lidande, men också rent socialt då den sociala närheten per automatik uteblir när 

munhygienrutinerna inte blir av. Fortsättningsvis kan det då bli en ond cirkel då halitosis många 

gånger grundar sig i bristande munhygien. Om munhygienrutinerna uteblir hos individerna kommer 

den dåliga andedräkten med allra största sannolikhet inte att förbättras och personalen kommer 

därmed troligtvis fortsätta undvika munhygienrutiner hos de drabbade individerna. Vid uteblivna 

munhygienrutiner uteblir per automatik även det sociala mötet vilket kan ha stor påverkan på 

människans sociala behov som tidigare nämnt är viktigt för människan och livskvaliteten (Strang, 

2014). Även här är godhetsprincipen och hälso- och sjukvårdslagen relevant, men också 

rättviseprincipen. Rättviseprincipen är även den en grundläggande, etisk princip inom hälso- och 

sjukvård som säger att alla har samma rättighet till vård (Sveriges Tandhygienistförening, 2017). Alla 

individer på boendet bör behandlas lika och har samma rättigheter när det kommer till deras 
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vårdbehov, oavsett halitosis eller inte. Att inte hjälpa eller assistera de halitosis-drabbade individerna 

med munhygienrutinerna är etiskt fel. 

 

I en av de holländska artiklarna (de Jongh, van Wijk, Horstman & de Baat, 2016) angav en mindre 

andel av individerna med halitosis att de, trots en utandningsluft som inte luktade illa efter 

användandet av en oral lösning, skulle hålla ett visst avstånd till omgivningen. Det skulle kunna bero 

på att individerna tidigare har hållit ett rimligt avstånd på grund av sin dåliga andedräkt och nu trots 

hjälp från en oral lösning, är rädd att den illaluktande lukten finns kvar. En rädsla eller oro som skulle 

kunna liknas vid pseudo-halitosis. Oro och rädsla kan också vara en anledning till att många individer 

lever med obehandlad halitosis under flera års tid (Romano et al., 2010; Lu et al., 2014). Rädslan 

skulle kunna bero på tandvårdsrädsla men också att problemet kan vara så pass genant att individen 

undviker att söka hjälp (Kanli, Kanbur, Dural & Derman, 2008). 

 

Att halitosis har stor påverkan på en människas vardagliga sociala liv är viktigt att ta på största allvar 

inom tandvården när dessa individer söker hjälp. Halitosis är inte bara dålig andedräkt utan något 

som har stor påverkan på människors psykiska hälsa och livskvalitet. Att vara medveten om att en 

själv har halitosis kan leda till ofrivillig ensamhet, total avhållsamhet eller minskad mängd närkontakt 

med andra människor. Detta kan i sin tur leda till försämrade sociala relationer vilket Peter Strang tar 

upp i sin bok “Att höra till”, ökar risken för nedstämdhet och hjärt-kärlsjukdomar (Strang, 2014). Som 

tidigare nämnt beräknar WHO att år 2030 kommer psykisk ohälsa att stå för världens största 

sjukdomsbörda (Nationell samordnare, 2016). Allt detta är viktigt att ha i åtanke och ta stor hänsyn till 

när individer som är drabbade av halitosis besöker tandvården för hjälp och rådgivning. I den bästa av 

världar borde all vårdpersonal vilja främja god hälsa, både i ett psykiskt och fysiskt perspektiv, för att 

så få som möjligt ska drabbas av psykisk ohälsa. I ett tandvårdsperspektiv borde även där all 

tandvårdspersonal vilja främja god psykisk hälsa, vilket är möjligt om symptomet tas på så stort allvar 

som det borde. En parallell skulle kunnas dra till tandhygienisternas etiska regler och 

godhetsprincipen. Godhetsprincipen är en grundläggande, etisk princip inom hälso- och sjukvård som 

går ut på att göra gott, förebygga och minska lidande (Sveriges Tandhygienistförening, 2017). Även 

hälso- och sjukvårdslagen bör beaktas då dess mål är god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen (SFS 2017:30). För att motverka utvecklingen av psykisk ohälsa är det avgörande att hela 

samhället, tandvårdspersonal eller inte, tillsammans bidrar till psykisk hälsa. För att främja psykisk 

hälsa inom tandvården och då specifikt för patienter med halitosis behövs ett omhändertagande och 

korrekt behandling. Behandlingsalternativen samt råden är många och bör individanpassas efter varje 

enskild individ och vart dennes halitosis härstammar från.  

 

Det är också viktigt att lyssna på hur varje enskild individ upplever sin halitosis och hur det eventuellt 

påverkar personens vardagliga aktiviteter och livskvalitet. Om patienten inte själv är medveten om sin 

halitosis kan det också vara viktigt att på ett diskret och respektfullt sätt förmedla detta till patienten 

för att främja god oral hälsa, god psykisk hälsa, goda sociala relationer och framförallt god livskvalitet. 

Även här kan hänsyn tas till godhetsprincipen. I dagsläget finns det inga riktlinjer kring halitosis i 
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Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det är något som hade kunnat förbättras så att fler inom 

tandvårdsprofessionen på ett tydligt sätt kan få hjälp med att välja ut det behandlingsalternativ med 

största möjliga effekt för patienten. Att inkludera halitosis i Socialstyrelsens nationella riktlinjer hade 

medfört att patienterna får en god och säker vård som är kunskapsbaserad samt att vården hade blivit 

mer likvärdig. Det eftersom att alla behandlare, oavsett stad eller region, hade utgått från samma 

kunskap och riktlinjer (Socialstyrelsen, u.å). 

 

Det här examensarbetets sjutton artiklar var genomförda i Sverige (3st), Holland (3st), Japan (2st), 

Turkiet, Indien (2st), Jordanien, Saudiarabien, Kanada, Brasilien, Kina och Italien. Trots att studierna 

var utförda i spridda delar av världen uppvisade de alla likheter i sitt resultat. Detta tyder på att 

upplevelsen och påverkan av halitosis är ett globalt problem som inte skiljer sig så mycket åt beroende 

på vilket land individen lever i. 

 

Fortsatt forskning inom ämnet hade med fördel kunnat utföras för djupare kunskap samt förståelse för 

dessa individer och hur deras livskvalitet påverkas. Ytterligare forskning skulle även kunna utföras 

inom ämnet i tandvården för att fördjupa sig i hur stor kunskap tandvårdspersonal har kring 

korrelationen halitosis och livskvalitet. Alternativt hur individer med halitosis har upplevt bemötandet 

och omhändertagandet i tandvården när de har sökt hjälp för sin halitosis. Forskningen hade med 

fördel kunnat utföras med kvalitativ ansats för ett mer beskrivande material och för att få så djup 

förståelse som möjligt. 

Slutsats 

Halitosis kan konstateras vara mer än bara dålig andedräkt. Genom att bland annat ha en negativ 

påverkan på en individs självförtroende kan halitosis leda till psykisk ohälsa i form av social ångest, 

försvårade sociala relationer och försämrad oral hälsorelaterad livskvalitet vilket kan påverka 

livskvaliteten. Det är därför av stor vikt att tandvårdspersonal beaktar den orala hälsan ur ett bredare 

perspektiv där halitosis kan uppmärksammas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Tabell för systematiska sökningar av artiklar 

 

Databas Datum Sökning 

nummer 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Utvalda 

artiklar 

DOSS 12/2–18 #1 halitosis AND 

social relations 

9 5 4 4 4 

MEDLINE 31/3–18 #2 halitosis AND 

impact AND life 

quality* 

30 4 1 1 1 

Cinahl 31/3–18 #3 halitosis AND 

social impact 

4 1 1 1 1 

DOSS  9/4–18  #4 halitosis AND 

ohrqol 

6 6  0 0 

 

0 

DOSS 9/4–18 #5 halitosis AND 

quality of life 

25 8 1 

 

1 

 

1 

Cinahl 12/4–18 #6 halitosis AND 

anxiety  

7 2 1 1 

 

1 
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DOSS  24/4–18  #7 halitosis AND 

relationships 

79  13 3 3 3 

DOSS 2/5–18 #8 sf-36 health 

survey AND 

halitosis 

2 2 1 1 1 

DOSS 1/6-18 #9 halitosis AND 

prevalence 

67 2 2 2 2 

 

Bilaga 2 – Tabell för manuella sökningar av artiklar 

 

 

Databas 

Sökord Artikel att utgå 

ifrån 

Funna 

artikelns 

titel 

Funna 

artikelns 

författare 

Sökdatum 

DOSS Halitosis 

AND 

social 

relations 

Self-perceived 

halitosis 

influences social 

interactions 

Social 

anxiety 

disorder in 

genuine 

halitosis 

patients. 

 

(2011) 

Zaitsu 

Takashi, 

Ueno 

Masayuki, 

Shinada 

Kayoko, 

Wright 

Fredrick A, 

& 

Kawaguchi 

Yoko. 

 

2018-03-

01 
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DOSS Halitosis 

AND 

social 

relations 

Knowledge and 

Attitude of 

Indian 

Population 

toward "Self-

perceived 

Halitosis" 

Knowledge 

and attitude 

of Saudi 

individuals 

toward self-

perceived 

halitosis 

(2016) 

Alshehri, F. 2018-03-

08 

Medline (Inga 

sökord 

behövdes 

då artikeln 

av Tang 

och Salkic 

var känd 

för 

författarna 

sedan 

tidigare) 

Tang, H., & 

Salkic, E. (2017). 

Subjektiv halitosis 

bland 

högskolestudenter: 

En enkätstudie  

Oral health-
related 
quality of 
life in 
swedish 
young 
adults  

 
(2015) 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

Johansson, 
G., & 
Östberg, A.   
 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

2018-04-

01 

 

 
 
 
 

Bilaga 3 - Artikelöversikt för sammanställning av vetenskapliga artiklar 
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Titel, författare, år och 
land 

Syfte Urval Metod Kvalitetsnivå Resultat 

Prevalence and oral health-

related quality of life of self-

reported orofacial 

conditions in Sweden 

 

Oghli, I., List, T., John, M., 

& Larsson, P.  

 

2017, Sverige 

Att fastställa 

förekomsten av 

självrapportering i en 

svensk vuxen 

befolkning, av 

temporomandibulär 

störningar, brännande 

munsyndrom, 

muntorrhet och dålig 

andedräkt samt 

fastställa försämrad oral 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos personer 

som rapporterar dessa  

tillstånd. 

 

Slumpmässigt urval 

av den svenska 

befolkningen 

 

1309 deltagare från 

början varav 54% var 

kvinnor. 

 

Bortfall: 30 personer 

 

 

Tvärsnittsstudie 

med en kvantitativ 

ansats. 

  

Mätinstrumentet 

var en enkät.  

 

 

Hög (11p) Resultatet är baserat 

på 1279 deltagare 

 

 

Det mest förekommande 

tillståndet var 

halitosis, 39%. 

 

Halitosis i  

kombination med  

andra syndrom eller  

tillstånd kan påverka 

livskvaliteten  

ytterligare. 

 

Halitosis and oral health-

related quality of life; a case 

report 

 

Buunk-Werkhoven, Y., 

Dijkstra-le Clercq, M., 

Verheggen-Udding, E., de 

Jong, N., & Spreen, M. 

 

2012, Holland 

 

Att påvisa att orala 

hygienrutiner anpassade 

efter individen 

minskade halitosis och 

gynna patientens orala 

hälsorelaterade 

livskvalitet.  

En 36-årig holländsk 

man.  

Fallstudie med en 

kvalitativ och 

kvantitativ ansats 

 

Mätinstrumentet 

var en intervju 

samt ett OHIP-

formulär/enkät 

 

Medel (7p) Halitosis har en  

negativ påverkan  

på livskvaliteten. 

Vid det tredje och  

sista besöket hade 
mannens halitosis 
minskat avsevärt 
och hans  
självrapporterade 
livskvalitet hade ökat 
kraftigt. 
Mannen upplevde  
att hans problem 

med sociala relationer 

hade minskat avsevärt. 

 

Relationship between the 

SF-36 questionnaire and 

patient's satisfaction 

following halitosis therapy. 

 

Kishi, M., Abe, A., & 

Yonemitsu, M.  

 

2005, Japan 

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

förhållandet mellan 

livskvalitet hos 

patienter före och efter 

självrapporterat 

försvinnande av deras 

halitosis. Detta efter att 

ha fått information 

kring halitosis, 

egenvård och 

renhållning 

 

70 deltagare, 20 män 

och 50 kvinnor som 

besökte en halitosis-

specialiserad klinik i 

Morioka, Japan.  

Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats 

 

Mätinstrumentet 

var ett SF-36 

formulär samt en 

halimeter för att 

mäta VSC-

nivåerna i 

utandningsluften 

Medel (9p) Deltagarnas tidigare 

livskvalitet ökade efter att 

ha fått ta del av 

informationen avseende 

halitosis, egenvård och 

renhållning. Livskvaliteten 

hade främst ökat avseende 

social funktion  

 

Relationship between 

genuine and pseudohalitosis 

and social anxiety disorder 

 

Kursun, Acar, Atakan, 

Öztas, & Paksoy 

  

2014, Turkiet 

 

Att jämföra relationerna 

mellan uppskattningar 

av social ångest och 

både fall av genuin 

halitosis och 

psuedohalitosis.  

100 individer, varav 

43 män och 57 

kvinnor, som besökte 

Ankara University för 

en konstant känsla av 

dålig andedräkt.   

Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats. 

 

Mätinstrumentet 

var ett 

frågeformulär och 

en klinisk 

undersökning. 

 

Hög (11p) Med hänvisning till  
LSAS hade 62% 
av deltagarna ångest. 

Det fans en statistisk 

signifikant korrelation 

mellan genuin 

halitosis och ångest. 
  

 

Social anxiety disorder in 

genuine halitosis patients 

 

Zaitsu Takashi, Ueno 

Masayuki, Shinada Kayoko, 

Wright Fredrick A, & 

Kawaguchi Yoko 

 

2011, Japan 

Att undersöka socialt 

inflytande 

ångestsyndrom på nivån 

hos äkta halitosis 

patienter före och efter 

behandling för halitosis. 

Patienter som besökte 

eller hänvisades till en 

klinik på 

tandläkarmottagninge

n i Tokyo Medical 

och Dental University 

mellan mars 2008 och 

oktober, 2009. 

 

Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats. 

 

Mätinstrumenten 

var en enkät och 

en klinisk 

undersökning.  

Hög (10p) Individer med hög  

LSAS hade mer problem 

med social interaktion 

och kommunikation.  
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Sammanlagt deltog 

262 individer. 

 

Association Between Social 

Anxiety with Oral Hygiene 

Status and Tongue Coating 

among Patients with 

Subjective Halitosis 

 

Patel, J., Kulkarni, S., 

Doshi, D., Reddy, P., Reddy, 

S., & Srilatha, A. 

 

2017, Indien 

Att undersöka 

sambandet social 

ångest, dålig munhygien 

och tungbeläggningar 

hos individer med 

halitosis. 

Patienter som var över 

18år med klagomål 

om självupplevd 

halitosis tillfrågades. 

 

Sammanlagt deltog 

321 individer, varav 

159 män och 162 

kvinnor.  

Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats. 

 

Mätinstrumenten 

var LSAS och en 

klinisk 

undersökning.  

Hög (10p) Social ångest, dålig 
munhygien och  
tungbeläggningar 
kunde accessioneras 
med subjektiv  
halitosis. Halitosis kan 

utgöra ett allvarligt oralt  
hälsoproblem med  

Stor social påverkan 
på de drabbade  
individerna.   

Attitudes towards 

individuals with halitosis: 

an online cross sectional 

survey of the Dutch general 

population. 

 

de Jongh, A., van Wijk, A. 

J., Horstman, M., & de 

Baat, C.  

 

2014, Holland 

 

 

Syftet med studien var 

att uppskatta 

förekomsten av halitosis 

och att bedöma 

effekterna av halitosis 

avseende psykosociala 

interaktioner. 

1002 holländska 

deltagare från en 

online-panel. 

 

Från 16 års ålder 

Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats 

Medel (8p) 37,2% av deltagarna  

ansåg att halitosis var 

den mest oattraktiva 

faktorn hos en annan 

människa 

Knowledge and Attitude of 

Indian Population toward 

"Self-perceived Halitosis". 

 

Goel, S., Chaudhary, G., 

Kalsi, D. S., Bansal, S., & 

Mahajan, D. 

 

2017, Indien 

 

Att bedöma kunskaps- 

och attitydnivån hos 

indiska befolkningen 

gentemot självuppfattad 

halitosis, om dess 

möjliga orsaker, 

tillgängliga 

behandlingar, dess 

inflytande på sociala 

relationer och 

självförtroendenivå. 

På en 

tandläkarmottagning 

valdes 200 individer 

slumpmässigt, varav 

119 män och 81 

kvinnor.  

Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats. 

 

Mätinstrumentet 

var ett 

frågeformulär i 

fyra delar med 

olika 

ämnesområden. 

 

 

Medel (8p) Halitosis kan ha en  

stor negativ påverkan 
på en individs sociala 
relationer.  

22% upplevde att  

symptomet påverkade  
familjelivet,  

35,5% tvekade när det 
kom till att prata med 
andra människor på 
grund av halitosis. 

31% kände oro när de 
pratade med andra 
människor, 22% hade 
någon gång blivit 
undviken på grund av 
halitosis. 

 

Prevalence and awareness 

of halitosis in a sample of 

Jordanien population 

 

Hammad, M. M., 

Darwazeh, A. G., Al-Waeli, 

H., Tarakji, B., & 

Alhadithy, T. T. 

 

2014, Jordanien 

 

Att undersöka 

medvetenheten om 

halitosis i ett urval av 

jordanier för att bedöma 

dess förekomst och för 

att finna de möjliga 

faktorerna som är 

förknippade med detta 

symptom 

 

205 anställda valdes 

ut på Jordanien 

Universitet för 

vetenskap och teknik. 

Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats. 

 

Mätinstrumenten 

var ett 

frågeformulär och 

en klinisk 

undersökning.  

Medel (9p) Av 42 deltagare som  

uppgav sig vara  

medvetna om sin  

halitosis, svarade  

18 personer att de  

tvekade när de skulle 
prata med andra  
människor.  

Knowledge and attitude of 

Saudi individuals toward 

self-perceived halitosis 

 

Alshehri, F. 
 

2016, Saudiarabien 

 

Att bedöma kunskapen 

och attityden hos 

Saudiarabiska individer 

gentemot självuppfattad 

halitosis  

Saudiarabiska vuxna.  

 

Sammanlagt deltog 

130 individer 

slumpmässigt, 

 

100 män och 30 

kvinnor.  

Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats. 

 

Mätinstrumentet 

var en självstyrd 

18-punkts 

frågeformulär om 

Medel (9p) Det fanns ett 

samband mellan  

självupplevd halitosis 

och obehag i sociala 

sammanhang samt  

rädslan att bli  
undviken från  
omgivningen.  
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självuppfattning 

av halitosis samt 

utvärdering av 

sociala relationer 

och 

självförtroendeniv

å.  

 

   

Self-perceived halitosis 

influences social 

interactions. 

 

de Jongh, A., van Wijk, A. 

J., Horstman, M., & de 

Baat, C. 

 

2016, Holland 

Att bestämma effekten 

av självupplevd 

halitosis i sociala 

interaktioner och 

effekten av att använda 

en oral sköljning mot 

dålig andedräkt 

Holländska 

medborgare i åldrarna 

16 år och äldre.  

Deltagare  

studiegrupp A: 1082 

medlemmar från en 

internetundersöknings

panel. Deltagare 

studiegrupp B: 

292 

slumpmässigt   

utvalda individer på 

stan, varav endast 57 

individer slutförde 

hela processen. 

Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats 

 

Mätinstrumenten 

var en intervju 

och två olika 

frågeformulär. 

 

Medel (8p) Ett representativt urval 

ur de båda grupperna  

svarade att de 

höll ett avstånd då de 

träffade människor 

för första gången.  
Ju sämre självupplevd 
halitosis desto  

troligare skulle de ha  

hänsyn och förhålla 

ett visst avstånd. 
Den orala lösningen 

minskade hänsyn till 
att förhålla ett avstånd 

till omgivningen.  

Undergrupper i A och  

B svarade att de trots 

frisk doft skulle  

förhålla ett visst  
avstånd. 

 

Oral health-related quality 

of life in Swedish young 

adults 

 

Johansson, G. Östberg, A 

 

2015, Sverige 

Att beskriva synen på 

oral hälsa och oral 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos svenska 

unga vuxna  

16 individer i åldrarna 

21–29 år. 

Empirisk studie 

med kvalitativ 

ansats. 

 

Mätinstrumentet 

var en intervju. 

Medel (8p) Halitosis kan påverka 
individs sociala  
relationer. Halitosis  

eller rädslan för att 
ha halitosis kan  
leda till osäkerhet i  
sociala situationer. 
Ungdomarna ansåg  
att halitosis kan vara  
störande i sociala 
situationer. 

Prevalence of halitosis in 

elderly living in nursing 

homes 

 

Zellmer, M., Gahnberg, L., 

& Ramberg, P. 

 

2016, Sverige 

 

Syftet med studien var 

att studera förekomsten 

av halitosis i en 

särskild grupp och 

faktorer som kan vara 

förknippade. 

124 bosatta individer 

från tre vårdhem i 

staden av Göteborg, 

Sverige. Sjukhemmen 

var i olika 

socioekonomiska 

områden.  

 

Tvärsnittsstudie 

med en kvantitativ 

ansats.  

 

Mätinstrumenten 

var ett 

frågeformulär, en 

klinisk 

undersökning och 

en subjektiv 

mätning av 

halitosis. 

Medel (8p)  

54% av de 124  

bosatta hade halitosis. 

62% var övertygade 
om att de hade  
halitosis.  

Munhygienrutiner 

på patienter 
med halitosis uteblev  
många gånger då  
vårdpersonalen  
undvek det på grund 
av den dåliga lukten.  

Social relations and breath 

odour 

 

McKeown, L 

 

2003, Kanada 

Syftet med studien var 

att fastställa om 

individer som besökte 

en specialiserad klinik 

för halitosis berodde på 

medicinska- eller 

sociala skäl.  

55 patienter från en 

specialiserad klinik 

för halitosis i Kanada,  

Varav 41 kvinnor och 

14 män. 

Den yngsta individen 

var sju år gammal och 

den äldsta individen 

var 82 år gammal. 

 

Retrospektiv 

studie med 

kvalitativ ansats.  

 

Mätinstrumentet 

var tidigare 

patienters 

journaler på 

kliniken samt 

tidigare intervjuer 

med patienterna 

som gjordes vid 

tillfället då 

patientens 

Medel (7p)  

75% sökte hjälp av 
sociala skäl. 38% 
hade aldrig sökt  
medicinsk hjälp 
för behandling. 
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halitosis 

behandlades på 

kliniken 

Emotional impact of 

halitosis 

 

Troger, B., de, A.,Jr, & 

Duquia, R. P.  

 

2014, Brasilien 

 

Syftet med studien var 

att utvärdera den 

känslomässiga effekten 

av halitosis på 18-åriga 

män. 

18 åriga män som 

deltog i militären i 

Brasilien. 

 

Sammanlagt deltog 

224 individer. 

Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats. 

 

Mätinstrumentet 

var en enkät.  

Hög (10p) 21% svarade att de 

dolde sin andedräkt. 

Varav 12% oroade 

sig för sin halitosis. 

Av de 12% svarade 

104 individer att de 

kände sig spända,  

48% deprimerade  

och 192 individer  

skämdes. 71 individer 

undvek  

andras sällskap, 198 

individer kände sig  

inte bekväma att  

prata med andra  

människor.  

85 individer hade  

svårigheter att le  

samt 82 individer 

hade svårigheter att  

dejta. 

 
Characteristics of patients 

complaining of halitosis and 

factors associated with 

halitosis 

 

Lu, H-X; Tang, C; Chen, X; 

Wong, Mcm; Ye, W 

 

2014, Kina 

 

Syftet med studien var 

att beskriva egenskaper 

hos patienter som 

besökte en klinik för 

halitosis och att 

undersöka faktorerna 

som kan associeras med 

halitosis.  

Patienter över 18år 

som besökte en 

halitosis klinik i Hong 

Kong mellan år 2009 

och 2012.   

 

Sammanlagt deltog 

911 individer i 

åldrarna 18–82.  

Tvärsnittsstudie 

med en kvantitativ 

ansats. 

 

Mätmetoderna var 

en subjektiv- 

respektive 

objektiv mätning 

av halitosis, samt 

en enkät. 

 

 

Hög (11p) 27% upplevde  

symptomet som värst 
då de pratade med 
andra människor.  
Den mest  
rapporterade negativa 
effekten, 48%, var  
en oförmåga att  
komma nära andra  
människor. 9%  
upplevde att andra  
människor undvek  
dem. 45%  
upplevde problem  
att prata med andra  

människor.  

Patients’ self-assessment of 

oral malodour and its 

relationship with 

organoleptic scores and oral 

conditions 

 

Romano F, Pigella E, Guzzi 

N, Aimetti M. 

 

2010, Italien 

Att jämföra patienters 

självrapportering av 

dålig andedräkt med 

organoleptisk 

utvärdering samt 

värdera dem till orala 

tillstånd. 

Systemiskt friska 

patienter som på eget 

initiativ besökte 

avdelningen för 

parodontologi vid 

tandläkarprogrammets 

Universitet i Turin 

(Italien), med ett 

primärt klagomål om 

dålig andedräkt. 

 

Sammanlagt deltog 

180 patienter, varav 

77 kvinnor och 103 

män. 

Tvärsnittsstudie 

med en kvantitativ 

ansats. 

 

Mätinstrumenten 

var ett 

frågeformulär, två 

kliniska objektiva 

mätningar för 

halitosis samt en 

klinisk 

undersökning.  

Medel (9p)  

75% hade haft 

problem med  

halitosis under flera  

års tid.  

Hela 68,9% av  

studiens deltagare  

uppgav att de kände  

obehag i sociala- 

och/eller familjära  

interaktioner. 
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Bilaga 4 - Mall för kvalitetsgranskning av artiklar 
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Bilaga 5 - Tabell för bedömningskriterier  

Hög kvalitet Medel kvalitet Låg kvalitet 

Att syftet och eventuella 

frågeställningarna i artiklarna 

framgår tydligt. 

Artiklarna innehåller ett 

syfte och eventuella 

frågeställningar. 

Syfte och eventuella 

frågeställningar var inte 

tydligt beskrivna i artikeln. 

Att artikeln är etiskt godkänd 

av en etisk nämnd eller 

liknande. 

Att artikeln är etiskt 

godkänd av en etisk nämnd 

eller liknande. 

Artikeln var inte etiskt 

godkänd av etisk nämnd eller 

liknande. 

Lämplig design utifrån syftet. Lämplig design utifrån 

syftet. 

 

Fullt uppfyllda inklusions- 

och exklusionskriterier. 

Delvis uppfyllda 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Varken inklusions- 

exklusionskriterier var 

uppfyllda. 

Representativt och väl 

beskrivet urval. 

  

Inget bortfall. Artiklarna innehöll analys 

av bortfall. 

Artiklarna innehöll bortfall 

utan analys. 

Resultatet redovisades 

tydligt. 

Resultatet redovisades 

tydligt. 

Resultatet redovisades 

otydligt. 

Slutsatsen är väl representativ 

för resultatet. 

Slutsatsen är representativ 

för resultatet. 

Slutsatsen var inte 

representativ för studiens 

resultat. 
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