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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Förmågan att utföra oral egenvård kan påverkas av skörhet hos äldre, därmed krävs fler för 

gruppen anpassade hjälpmedel. 

Syfte: Att hos sköra äldre i ordinärt boende analysera upplevelsen av att använda ett tekniskt 

munhälsohjälpmedel, en så kallad trigger, för påminnelse av tandborstning. 

Metod: Rekrytering av informanter gjordes i samverkan med folktandvården i Region Jönköpings län 

och institutionen för Gerontologi på HHJ. Triggern testades i egna bostaden av sju informanter i en 

vecka vardera. Två intervjuer utfördes om livssituation/munhygien och kring upplevelsen av 

användandet. En kvalitativ, induktiv innehållsanalys av materialet utfördes.  

Resultat: Analysen gav huvudkategorin, ”användning”, vilken kopplades till subkategorin 

”förhållningssätt och vanor”. Där ansågs munhygienvanorna goda och värdet av användningen sattes 

istället i relation till om kapaciteten att upprätthålla munhygienen hade blivit försämrad. Behovet 

anpassa triggern till föränderliga vardagstider upplevdes i relation till subkategorin ”fungerande 

vardagstruktur”. Huvudkategorin ”Funktion”, upplevdes i stort som god, subkategorin ”otillförlitlig” 

syftade dock till teknik som upplevts brista. Subkategorin ”utvecklingsmöjligheter” berörde 

signalsystemet som upplevdes behöva kompletterande ljud/ljusintryck.               

Slutsats: Informanterna upplevde sig för friska i relation till huvudkategorin ”användning”. Gentemot 

huvudkategorin ”funktion” kom dock detta att resultera i användbara aspekter till vidareutvecklingen 

av triggern, såsom uppmärksamhetsförhöjande ljudintryck. Detta bör fokus läggas på innan fortsatta 

studier utförs. 

 

Nyckelord: munhygien, oberoende äldre, oral hälsa, sköra äldre, trigger 



 

 

 

 

Summary  

Time takes its toll 

Elderly individuals experience of using assistive technology as a reminder for tooth brushing 

 

Background: The ability to perform oral self-care can be affected by frailty in the elderly.  

Aim: To analyze the experience of using assistive technology, a so called trigger, as a reminder of tooth 

brushing, for the home dwelling elderly.  

Method: The recruitment was done in collaboration with the public Dental service and the Institute of 

Gerontology at HHJ. Seven informants tested the trigger for a week. Two interviews regarding their life 

situation/oral hygiene and the experience around the trigger was performed. 

A qualitative inductive content analysis was performed. 

Result: The main category "use", was linked to the subcategory "approaches and habits", here the value 

of the use was linked to if the capacity to maintain oral hygiene was impaired. In "everyday structure" a 

need to adapt the trigger to a changing schedule was experienced.  The main category ”function” and the 

subcategory "unreliable" referred to the parts that malfunctioned. “Improvement opportunities” 

regarded the need to develop the signal system.  

Conclusion: The informants perceived themselves as too healthy in relation to "use". In “function” this 

can be perceived as a strength. It resulted in improvement suggestions, such as sound-developments for 

attention, that should be taken into account before further studies are performed. 

 

Keywords: fragile elderly, independent elderly, oral health, oral hygiene, trigger.  
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Inledning  

Tekniska hjälpmedel är numer en naturlig del av vardagen och används frekvent av olika åldersgrupper. 

Vid en funktionsnedsättning kan dessa bli en möjlighet till stöd, surfplattor med speciella program kan 

exempelvis assistera som minneshjälp till olika vardagliga sysslor. Detta kan medföra en förhöjd 

livskvalitet genom ökad trygghet och autonomi (1). Exempel på ett stödjande tekniskt hjälpmedel är en 

trigger, vilken uppmärksammar att ett beteende ska utföras (2). En trigger kan exempelvis verka för att 

påminna sköra äldre att borsta sina tänder. I denna studie ska ett hjälpmedel testas för detta ändamål, 

där en triggern är installerad på en surfplatta vilken med ljusintryck påminner användaren att 

tandborstning ska ske.  

 

Bakgrund 

Äldre i befolkningen  

Äldre är en heterogen grupp som i Sverige likt flertalet andra länder ökar. Detta innebär att 

befolkningsfördelningen förändras. Detta kan illustreras i form av en pyramid som i tabellen nedan 

(tabell 1), befolkningspyramiden visar olika åldrar och är uppdelad efter kön. Formen förändras efter 

frekvens på födsel, livslängd, invandring och utvandring. Befolkningsfördelningen har förändrats från 

1900 till 2016 med ett ökande antal äldre och ett längre livsspann, vilket innebär att tabellen numer har 

ett tornformat utseende (3). 

Tabell 1. Befolkningspyramider uppdelat på kön, åldersfördelning 1900 respektive 2016 (Statistiska 

centralbyrån, 2016).  

 

Individer som uppnår en ålder över 100 år stiger. År 2030 beräknas var fjärde svensk vara över 65 år 

eller äldre (4) och år 2050 beräknas personer över 75 år ha fördubblats (5).   

Villkoren att åldras väl är beroende av både av samhälleliga som individuella faktorer. Den äldre 

befolkningen lever längre med en bättre hälsa, men det finns ändock en variation i åldrandet och de 

förutsättningar som är tillgängliga. Individens socioekonomiska status påverkar både livslängd och de 

ekonomiska förutsättningarna. Kvinnor som lever längst har exempelvis lägst inkomst vilket påverkar 

pensionen. Lägst pension har de äldsta kvinnorna och utrikes födda personer. En högre utbildningsnivå 

är inte bara ekonomiskt avgörande utan är också tätt sammankopplad med en hälsosammare livsstil 

vilket påverkar det hälsostatus individen har genom livet och på äldre dagar (6).   

 

Äldre med ökat behov av stöd 

Den stigande åldern på befolkningen innebär dock också fler år med olika funktionsnedsättningar och 

sjukdomar vilket ökar behovet av stöd (7). Detta kräver samhälleliga strategier som tillgodoser sköra 
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äldres ökande vård- och omsorgsbehov. Ett sätt är att anpassa boenden efter omsorgsbehov, då det är 

stor skillnad mellan yngre äldre (under 75 år) och äldre äldre (över 75 år), likaså mellan individer som 

har en fysisk- gentemot en kognitiv nedsättning (5). Landsting och kommunen har huvudansvar för 

hälso- och sjukvården vilket regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL). De distribuerar även 

rehabilitering, habilitering och hjälpmedel till äldre och personer med funktionsnedsättning. Idag avtar 

andelen äldre i särskilt boende, den största andelen äldre bor i ordinära boenden, om stöd behövs kan 

det ges i form av hemtjänst eller personlig assistans (8). I Sverige har en person med 

funktionsnedsättning rätt enligt; lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS, att få stöd 

att klara av vardagen, dessa insatser kan dock inte ökas efter att personen fyllt 65 år (9). 

Socialtjänstlagen anger att;  

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 

bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt” (10). Rätt 

till bistånd utreds av kommunens socialtjänst och anpassas efter hjälpbehov (8).  

 

Äldre och ökad risk för sjukdom 

Biologiska förutsättningar påverkar även det hur åldrandet blir och därmed det stöd från samhället en 

individ kan behöva. Åldrandet innebär en nedsatthet i flera organ vilket leder till en minskad 

reservkapacitet och nedsatt motstånd mot sjukdom. Primärt biologiskt åldrande är det äkta eller 

naturliga åldrandet vilket innefattar åldersförändringar som uppkommer hos alla individer såsom 

sämre sårläkningsförmåga, yrsel vid uppstigning eller nedsatt aktivt korttidsminne som exempel. Detta 

styrs av interna faktorer såsom arv och gener. Sekundärt biologiskt åldrande, det sjuka eller oäkta 

åldrandet innebär en följd av det primära åldrandet men är också beroende av miljöpåverkan och livsstil 

och drabbar därmed inte alla. Ökad ålder blir i och med det en riskfaktor för olika sjukdomar.  

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken bland äldre, risken för demenssjukdomar ökar 

också, samt kan kognitiv svikt vara symptom på andra medicinska tillstånd. Likaså är Diabetes Mellitus 

ett av de sjukdomstillstånden med högst progression i västvärlden. En typ av detta är Diabetes typ två, 

även kallad åldersdiabetes (för vidare begrepp- och termförklaringar hänvisas läsaren till bilaga 1). 

Risken tilltar även för stroke, vilket kan innebära både en motorisk som kognitiv nedsättning för 

individen. Multisjuklighet är inte helt ovanligt hos den äldre befolkningen, detta innebär flera 

sjukdomar parallellt och resulterar i ett extra behov av stöd och omsorg (11). 

Munnen och tänderna påverkas tillika av det primära åldrandet. Detta visas bland annat på att gingiva 

och papiller drar sig tillbaka något, tändernas emalj blir genom mineralinlagring hårdare och skörare 

och därmed ökar risken för exempelvis sprickor. Salivsekretionen i de mindre salivkörtlarna avtar också. 

Dessa primära förändringar ökar risken för att orala sjukdomar uppkommer, t ex rotytekaries då 

rotytorna genom det primära åldrandet blir blottat (12).  

Med ökad sjukdomsprevalens stiger även intag av läkemedel (11). Dels blir salivsekretionen naturligt 

nedsatt med stigande ålder, men muntorrhet är också en frekvent biverkan på olika läkemedel och vid 

polyfarmaci (intag av fyra eller fler läkemedel) är muntorrhet mycket vanligt. Muntorrhet innebär en 

nedsättning i förmåga att äta, tala och tugga vilket kan leda till stegrad risk för karies samt 

munslemhinneproblem och har stor påverkan på den orala hälsan och livskvaliteten. Likaledes kan 
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svårigheter att ta hand om sin munhälsa på grund av sekundärt åldrande såsom stroke eller 

demenssjukdomar öka risken för orala sjukdomar. Detta till följd av exempelvis nedsatt 

motoriskförmåga, sviktande kognitivförmåga eller ändrade kostvanor (7).  

 

Äldre och oral hälsa  

Den allmänna hälsan och den orala hälsan är därmed tätt sammanslutna och påverkar varandra (7). 

World Dental Federation (FDI) vill påtrycka oral hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet. Under 

FDI;s dentala världskongress i Poznan, Polen 2016, fastställdes en ny global definition av begreppet oral 

hälsa (13);   

 
Oral health is multifaceted and includes the ability to speak, smile, smell, taste, touch, chew, swallow, and 

convey a range of emotions through facial expressions with confidence and without pain, discomfort, and 

disease of the craniofacial complex. Further attributes of oral health: It is a fundamental component of 

health and physical and mental well-being. It exists along a continuum influenced by the values and 

attitudes of people and communities. It reflects the physiological, social, and psychological attributes that 

are essential to the quality of life. It is influenced by the person’s changing experiences, perceptions, 

expectations, and ability to adapt to circumstances (13). 

 

FDI beskriver oral hälsa som en viktig komponent för en god livskvalitet (13).  Att bibehålla sin orala 

hälsa är därmed både en fundamental del livskvaliteten och av den allmänna hälsan vilket därmed bör 

eftersträvas för alla oavsett funktionsvariation och ålder. I Sverige uppvisas en förbättrad oral hälsa 

bland befolkningen de senaste decennierna, där sjukdomar såsom karies och parodontit minskat. Detta 

syns även hos den äldre befolkningen som genom den orala hälsoförbättringen behåller egna tänder 

högre upp i åldrarna (7).  

 

Tabell 2. Medianvärde över antal tänder i åldersgrupperna 3-80 år mellan 1973-2013 (Norderyd et. Al., 2015) 

 

 

Tabellen ovan illustrerar utvecklingen i kvarvarande tänder hos olika åldersgrupper mellan 1973-2013, 

i gruppen 80 år ligger medianvärdet år 2013 på 21.1 tänder, vilket är en stor förbättring i jämförelse med 

1983 då antalet kvarvarande tänder var 13.7. Likaså i åldersgruppen 70 år har kvarvarande tänder stigit 

från 1973 då medianvärdet låg på 13.1 tänder, gentemot 22.5 tänder 2013 (14). Denna positiva utveckling 

är bland annat en följd av en preventivt riktad tandvård (7). Även förbättrade levnadsvillkor är en 

bidragande faktor till att äldre behåller tänderna högre upp i åldrarna och för en generellt förbättrad 

tandhälsa. Likaså är en förändrad tandvårdsförsäkring del i munhälsoförbättringen, då fler har råd med 
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tandvård och protetiska åtgärder (15). Dock kan faktorer såsom t ex socioekonomi, kognitiv nedsättning, 

funktionsnedsättning och stort omvårdnadsbehov innebära svårigheter att ta del av de orala 

hälsovinsterna som uppvisats på andra delar av befolkningen. Personer som bor i särskilt boende 

uppvisar t ex en sämre oral hälsa än aktiva äldre. Den orala hälsan påverkas därmed av den allmänna 

hälsan och funktionsgrad, men även det omvända förhållanden föreligger. Bakteriebeläggningar, så 

kallat dentalt plack, är en bidragande faktor i luftvägsinfektioner. Vårdrelaterade luftvägsinfektioner 

(VRL) är en väsentlig dödsorsak för nedsatta personer, där bakteriespridning från munhåla och svalg 

inhaleras. Förbättrad munhygien och oral hälsa kan därmed minska mortaliteten i VRL. Det har även 

visats korrelation mellan parodontit och allmänsjukdomar såsom stroke, diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdomar. Kariesskador kan förutom smärta och obehag leda till bland annat svårigheter med 

nutrition. Malnutrition är multifaktoriellt men relativt vanligt hos kroniskt sjuka äldre och har stor 

påverkan på det allmänna hälsotillståndet. Omfattande kariesskador är en bidragande faktor då det 

leder till svårigheter att tillgodose sig föda (7). God oral hälsa och funktion kan därmed minska riskerna 

för malnutrition, riskfaktorer är exempelvis svårigheter med sväljning och med talet. ROAG är ett 

framtaget riskbedömningsinstrument för vårdpersonal och har som mål att förbättra munhälsan hos 

äldre. Vid brukandet av ROAG finns större möjligheter att upptäcka dessa riskfaktorer i tid (16).     

 

Äldre och tandvården  

Befolkningsutvecklingen påverkar även tandvården. Den ökande risken för allmänna- och orala 

sjukdomar som en åldrande befolkning innehar kommer kräva ökade resurser (17).   

Dels i att behålla friska förhållanden men också i stöd för att bevara oral hälsa och förhindra 

munsjukdomar hos dem som har svårigheter att sköta sin munhygien (15).   

Tandvården kan idag bistå sköra äldre med uppsökande verksamhet, gruppen kan också erbjudas stöd 

i form av nödvändig tandvård. För att vara berättigade till uppsökande verksamhet ska individen 

antingen omfattas av LSS eller ha ett bestående (över 1 år) behov av omfattande vård- eller 

omsorgsinsatser. Detta innefattar individer i kommunens särskilda boenden, individer som får 

hemsjukvård eller personer i ordinärt boende med omfattande vårdinsatser. Omfattande vårdinsatser 

innebär att individen får omvårdnad, minst tre gånger per dag samt har larm eller tillsyn på natten. I 

uppsökande tandvård ingår en årlig munhälsobedömning utförd av tandhygienist/tandläkare. Där 

utreds behov av daglig munvård, samt instruktion i hur detta ska utföras. Det ingår också 

handledning/utbildning av omsorgspersonal för att tillgodose orala behov och utförande av munvård på 

adekvat vis (17).  

Nödvändig tandvård innebär tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vilket innefattas av 

högkostnadsskyddet. Nödvändig tandvård är det som krävs för att patienten ska kunna äta och tala och 

därmed bidra till förbättrad livskvalitet. De som får uppsökande tandvård har också rätt till nödvändig 

tandvård (17).   

När gruppen ej innehar dessa stöd kan legitimerad personal inom tandvården genom riskbedömning 

avgöra när extra insatser krävs i form av preventiv tandvård. De preventiva insatserna kan dock ställa 

krav på individens kognitiva och fysiska förmåga, vilket kan försvåra möjligheten att tillgodose sig de 

förebyggande metoderna för utsatta individer, såsom sköra äldre (7).  
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Oberoende, sköra och beroende äldre  

För att beskriva den äldres omvårdnadsbehov och i den mån dagliga aktiviteter och tillvaro är 

funktionellt används, oberoende, skör och beroende. Oberoende innebär den största delen av den äldre 

befolkningen och inbegriper att individen sköter det vardagliga livet på egen hand. Den så kallade sköra 

perioden som ibland kan vara flera år, innebär att den äldre går från oberoende till att bli alltmer 

beroende av andra i det vardagliga livet, här definieras den äldre såsom skör (17). Socialstyrelsen anger 

sköra äldre, även kallat mest sjuka äldre, som ”65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt 

funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom”(4). Sköra äldre är ofta multisjuka, har ett 

stort intag av läkemedel och har svårigheter att sköta de dagliga rutinerna och kan därmed behöva stöd 

av hemtjänst eller anhörig, vissa av dessa uppfyller kraven för nödvändig tandvård och uppsökande 

verksamhet. Beroende äldre behöver stöd under större delen av dygnet och uppfyller kravet för 

uppsökande tandvård och särskilt tandvårdsbidrag (16).  I Sverige går cirka 80 % av befolkningen 

regelbundet till tandvården. Besöksfrekvensen minskar dock med åldern (19) vilket illustreras i tabellen 

nedan.  

 

Tabell 3. Fördelning av äldre i ordinärt boende som förlorat kontakten med tandvården fördelat på åldersgrupp 

(N=3648) (Gahnberg et. Al., 2016)  

 

 

Nästan 30 % av gruppen äldre över 90 år har tappat kontakten med tandvården, i gruppen 65-69 år är 

det endast 6.5 %. Det framläggs att svårigheter i kontakten med tandvården inte bara beror på ålder 

utan snarare sammanfaller detta med olika psykiska och fysiska hälsoproblem som korrelerar med den 

sköra perioden i äldres liv (19). Studier kring gruppens munhälsa är begränsad (17).   

 

Äldre och teknik 

För personer med behov av stöd kan olika tekniska hjälpmedel vara en väg till större trygghet och 

autonomi (1). Hjälpmedelsteknik utvecklad genom forskning kring funktionsnedsättningar har lett till 

att mer teknik är anpassat till äldre (11). Exempel på detta är olika former av trygghetslarm som 

individen kan trycka på vid behov, detta ökar rörelsefriheten och självständigheten. Myndigheten för 

delaktighet (MFD) beskriver också en god erfarenhet av att använda surfplattor med installerade 

applikationer (appar)som ett medel för kommunikation och struktur för t ex demenssjuka individer. 

Detta medförde möjligheter till aktivering, där fotografering av aktiveter, sökning efter bilder och ord 

kan stötta kommunikationen. Även rutiner kan läggas in, där dagens aktiviteter blir överskådliga och 

individer med kommunikationssvårigheter kan peka ut bilder som motsvarar vad de vill göra (1).   



6 

 

Trigger 

Andra förslag på hjälpmedelsteknik är som ovan nämnts en trigger som påminner om ett beteende ska 

utföras. En trigger innebär ett stimuli som individen tar emot för att främja en beteendeförändring. 

Detta kan ta många former såsom ett larm, ett text meddelande eller ett blinkande ljus. Oavsett form 

har framgångsrika triggers tre egenskaper: triggern ska fånga individens uppmärksamhet, den bör 

associeras med ett målbeteende. Samt ska triggern utlösas när det finns motivation hos individen och 

då ett beteende kan utföras (2). 

 

Problemformulering 

Gruppen äldre med ökat behov av vardagligt stöd tilltar. Oral hälsa är en viktig komponent i en god 

livskvalitet och påverkas av den allmänna hälsan, där även det omvända förhållanden föreligger. Sköra 

äldre fordrar ofta extra insatser för att bibehålla god munhygien och oral hälsa där preventiva insatser 

som tar hänsyn till exempelvis kognitiv förmåga behövs. Tekniska hjälpmedel har visat på ett gott 

resultat när det gäller att ge stöd och upplevd autonomi i vardagen för människor med olika 

funktionsnedsättningar. Det finns dock ännu få hjälpmedel anpassat för tandborstning. Ansatsen med 

studien var att testa ett sådant munhälsohjälpmedel.  

 

Syfte 

Syftet var att hos sköra äldre i ordinärt boende analysera upplevelsen av att använda ett tekniskt 

munhälsohjälpmedel, en så kallad trigger, för påminnelse av tandborstning. 

 

Frågeformulering 

- Hur upplevs användningsvärdet av triggern i relation till upplevd munhälsa? 

- Hur upplevs funktionen av triggern i relation till vardag? 

Material och metod 

Design  

En beskrivande kvalitativ studie genomfördes (20). Valet av design grundar sig i att kvalitativa intervjuer 

ger möjlighet att få fram hur informanterna resonerade, reflekterade och uppfattade triggern efter 

användning (21). Intervjuerna var semistrukturerade och därmed användes en intervjuguide som 

utgångsgrund (bilaga 2) (20). Intervjuerna analyserades sedan enligt induktiv innehållsanalys, vilket är 

användbart när det finns begränsad med kunskap om ämnet sedan tidigare (22).  

 

Pilotstudie  

Projektidén är framtagen av forskare inom Oral hälsa och Gerontologi på Hälsohögskolan i Jönköping 

(HHJ), där ansatsen är en framtida forskningsstudie kring det tekniska hjälpmedlet. Triggern har sedan 

framarbetats i ett samarbete mellan HHJ och Science Park (coachar bl.a. kring idéer, produkter och 

processer, för vidare beskrivning se bilaga 1) under två års tid. Triggern är installerad på en surfplatta, 
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vilken efter inställning av tandborstrutiner signalerar med ljus- intryck när tandborstning ska utföras. 

Triggern är kopplad till en eltandborste som skickar en signal när tandborstningen är gjord vilket 

avbryter triggern. Sommaren 2017 testades triggern av fyra stycken äldre friska individer i ordinärt 

boende i syfte att enbart prova funktionen. Två studenter varav den ena är författaren följde sedan upp 

användandet efter cirka en vecka. Utvärderingen genomfördes med stöd av en förberedd intervjuguide 

med öppna frågor. Synpunkter på triggerns design, utformning och funktion har sedan legat till grund 

för dess vidareutveckling under hösten 2017. Förbättringar på funktionen blev ljud som går igång 

5minuter och varar 5 minuter innan den visuella påminnelsen upphör, möjligheten att programmera in 

dygnsrytm som skiljer mellan vardag och helg, påminnelse att borsta längre om tandborstningen 

understiger 30 sekunder samt visuell påminnelse i en och en halvtimme istället för 60min. Triggern 

testades sedan ytterligare för den målgrupp som avses, vilket var avsikten med föreliggande 

examensarbete.  

 

Urval  

Ett strategiskt urval utfördes (20), där individer lämpliga för studiens syfte tillfrågades om medverkan. 

Rekryteringen gjordes med stöd av Allmäntandvårdens äldretandvårdsstrateg och tandvårdsteam riktat 

mot äldre. Personal på Odontologiska institutionens avdelning för Parodontologi i Region Jönköpings 

län samt forskare på institutionen för Gerontologi på Jönköpings University. Informationsblad (bilaga 

3) överlämnades till berörda klinikchefer och tandvårdsteam i Jönköpings norra region som sedan 

bistod med att ta fram möjliga deltagare efter definitionen av gruppen. Samt via forskare på avdelningen 

för Gerontologi på Jönköping University. 

Inklusionskriterier för sköra äldre; bor i ordinärt boende och utför själv tandborstning utan hjälp. 

Informanten ska ha använt eltandborste tidigare, eller uttrycka önskan att prova att använda en sådan. 

Informanten betraktas som skör och har antingen a) fått beslut om nödvändig tandvård eller b) ej fått 

beslut om nödvändig tandvård, men har enligt bedömning av 

leg. tandvårdspersonal (tandhygienist eller tandläkare) behov av extra stöd av preventiv tandvård. 

Behovet baseras på ökad risk för munsjukdom t ex. p.g.a. sjukdom och mediciner eller andra 

motsvarande omständigheter.  

Inklusionskriterier för oberoende äldre; bor i ordinärt boende, ska ha använt eltandborste tidigare, eller 

uttrycka önskan att prova en sådan.  

För att studien ska kunna genomföras är tillgång till trådlöst nätverk ett krav för båda grupperna. 

Exklusionkriterier; den äldre kan inte tillgodose sig innebörden av medverkan i studien till fullo till följd 

av kognitiv nedsättning eller motsvarande omständigheter. Då projektet var tidsbegränsat kunde en 

inlärningsperiod för eltandborste ej erbjudas, därmed blev individer som ej var säkra på om de ville 

använda en eltandborste exkluderade.  

 

Population och urvalsprocess 

Totalt tillfrågades 35 personer som eventuella informanter. Urvalsprocessen påbörjades genom att 

personal på Allmäntandvården föreslog åtta patienter som passade efter de givna inklusionskriterierna 

för studien. De tillfrågade identifierades via journaler från tidigare besök på klinikerna och hade inte 
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fått någon information om projektet innan första kontakt av författare utfördes via telefon, samtliga 

tackade nej till medverkan. Därmed bestämdes att en inledande presentation av projektet skulle utföras 

av tandvårdspersonal, vilket antingen utfördes när den tillfrågade kom som patient till klinikerna eller 

genom att tandvårdspersonalen kontaktade den tillfrågade via telefon om studien. Presentationen 

innefattade en kort muntlig introduktion om studien och i de fall där mötet var i fysisk form 

överlämnades ett informationsblad om projektet (bilaga 4), därefter bads om medgivande att lämna ut 

den tillfrågades telefonnummer till författaren.  

Totalt gav 25 personer sitt samtycke till vidare kontakt. Efter ett par dagars betänketid skedde första 

telefonkontakt där författaren beskrev projektet ytterligare samt vad det innebar för informanten att 

medverka. Om intresse till fortsatt deltagande fanns, blev informanten tillfrågad om hen önskade att ha 

en anhörig med vid framtida intervjuer.  

Av de 25 personer som tillfrågades tackade sex nej till medverkan vid första telefonkontakt och 19 

personer tackade ja till att fortsätta med studien. Av de 19 tillfrågade personerna hade åtta inte trådlöst 

internet i hemmet, därmed avbröts deltagandet. Vid besök i hemmet för första datainsamlingen hade 

två personer ej tillgång till lösenord till trådlöst internet, därmed fick också detta deltagande avbrytas. 

Fyra personer tackade innan första möte nej på grund av hälsoskäl. Detta innebar att endast fem 

informanter kvarstod för datainsamling.  

För att möjliggöra en större population för studien erbjöd forskare på institutionen för Gerontologi att 

ta kontakt med en grupp äldre som tidigare samarbetat med Jönköpings University. Detta genomfördes 

genom att ett mail skickades till berörda äldre personer med erbjudande att vara med i studien, ett 

informationsblad (bilaga 4) bifogades och gruppen förordades att ringa författaren vid intresse. Två 

personer tog sedan kontakt med författaren för fortsatt introduktion till studien. Detta innebar att totalt 

sju informanter ingick i datainsamlingen. För översikt kring urvalsprocess och rekrytering se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över rekrytering av informanter samt urvalsprocess.  

 

Av tillfrågade personer ingick totalt sju informanter, fyra män och tre kvinnor i ordinärt boende, både 

från gruppen sköra (fem informanter) och oberoende äldre (två informanter), i åldersspannet 64-77 år.  

Representation fanns både från landsbygd och tätort från olika områden i Jönköpings län. 

 

 

35 tillfrågade personer 

Åtta personer 
tillfrågades utan 

kontakt med 
folktandvård först 

Två personer 
tillfrågade via inst. för 

Gerontologi 

25 personer 
tillfrågades med 

kontakt via 
folktandvård först 

Åtta personer tackade 
nej 

Två personer tackade ja 
19 personer tackade ja 

 

Totalt tackade 21 
personer ja Bortfall 14 personer 

Totalt sju informanter 

Sex personer tackade nej 
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Genomförande 

Innan första datainsamlingen, testades och omformulerades intervjuguiden efter utförandet av 

provintervjuer av tre frivilliga individer. Detta för att utvärdera frågornas kvalitet och mottagande, samt 

för träning i intervjuteknik vilket rekommenderades när intervjuaren innehade begränsad erfarenhet av 

metoden sedan tidigare (21). Projektet påbörjades sedan när första mötet för datainsamling bokades via 

telefon. Informanten kontaktades ett par dagar innan datainsamling för att säkerhetsställa att det 

fortfarande fanns intresse för att delta i studien, samt för att påminna om att lösenord för trådlöst 

nätverk behövdes inför besöket. Då tre surfplattor att låna ut till informanterna fanns till förfogande 

kunde en till tre informanter startas under samma vecka.  

Informanten besöktes sedan i sin bostad. Studiens upplägg förklarades grundligt efter ett förarbetat 

informationsblad, när eventuella frågor genomgåtts och deltagande fortfarande var aktuellt ombads 

informanten att skriva på ett samtyckesformulär (bilaga 4). Surfplattan med tillhörande tandborste 

förevisades, varefter informanten ombads att själv ställa in triggern efter de egna tandborstrutinerna. 

En användarguide delades ut där triggerns funktioner stod beskrivna (bilaga 5).  

Eltandborsten förevisades och tandborstinstruktion gavs om önskemål och/eller behov till detta fanns. 

Surfplattan placerades ut tillsammans på en central plats i hemmet.  

En loggpärm överlämnades sedan (se bilaga 6), där informanten ombads att notera eventuella 

synpunkter och händelser under testperioden vilket låg till grund för den senare intervjun (underlätta 

för informanten att komma ihåg ev. händelser). Därefter tillfrågades om samtycke till röstinspelning av 

fortsatt samtal.  En intervju om livssituation/tandborstvanor utfördes därefter (se bilaga 2, 

intervjuguide besök 1). Alla Informanter testade sedan triggern under cirka en veckas tid. Vid andra 

besöket utvärderades loggpärmen och en röstinspelad intervju kring upplevelsen av triggern 

genomfördes (bilaga 2, se intervjuguide besök 2) (för flödesschema över pilotstudie 1 till genomförande 

examensarbete, se bilaga 7).  

 

Intervjuer 

Vid det första mötet för datainsamling började alla intervjuer med frågan; ”kan du beskriva hur en vanlig 

dag ser ut för dig från att du går upp till dess du går och lägger dig?”. Genom att öppna upp samtalet 

med denna fråga kom samtalet igång. Under första datainsamlingen låg fokus dels på hur deltagarens 

vardag och rutiner såg ut, samt synen på den egna munhälsan och hur munhygienen sköttes. Detta för 

att i analysen ha möjlighet att tolka triggerns användningsvärde gentemot dessa aspekter, vad var det 

upplevda värdet av triggern i den specifika användarsituationen eller kontexten deltagaren befann sig i 

vid datainsamlingen? Under intervjun skrevs stödord som underlättade följdfrågor vilket minskade 

risken för feltolkningar och ökade förståelsen för informantens berättelse. Intervjun sammanfattades 

under tiden och på slutet för att minska risken för misstolkningar då informanten fick möjlighet att 

bekräfta eller utveckla vid behov. Första datainsamlingen tog mellan 6-8minuter (medel=6,3). Vid andra 

tillfället låg fokus på upplevelsen av användandet gentemot vardag och tandbortsvanor, triggerns 

funktion, utformning, placering och design. Detta för att en vidare förståelse kring hur utvecklingen av 

triggern bättre kan möta målgruppens behov och önskningar skulle skapas.  Denna datainsamling tog 

mellan 20-26minuter (m=21.8) minuter  
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Analys av data 

Det insamlade materialet analyserades sedan enligt Elo och Kyngäs redogörelse för de tre faser som 

utformas i induktiv innehållsanalys. Detta innebär den förberedande fasen, organiserings- och 

presentationsfasen.  För att få en uppfattning om helheten studeras först all insamlad data. Därefter 

samlas de meningsenheter som svarar mot syfte och frågeställningar, kondensering av dessa sker sedan 

i avsikt att förkorta texten men bibehålla kontexten. De kondenserade meningsenheterna kodas, dessa 

koder samlas sedan i kategorier och subkategorier som återspeglar innehållet i 

datainsamlingsmaterialet (23).  

En sammanfattning av intryck utfördes direkt efter intervjuerna för att ge en helhetsbild och möjliggöra 

reflektioner kring t ex mimik och kroppsspråk som annars kan glömmas bort (21). Det insamlade 

datamaterialet transkriberades sedan ordagrant, intervjuerna kodades och sparades i sin helhet för 

möjlighet att återgå till originaltexten. Under den förberedande fasen studerades materialet i sin helhet 

och genomlästes flertalet gånger för en överblick av innehållet. Meningsenheter som svarade på syfte 

och frågeställning arbetades fram.  

Vid organiseringsfasen analyserades sedan de utvalda meningsenheterna som därefter jämfördes för att 

finna en samfälld förståelse. Meningsenheterna kondenserades sedan till koder och sorterades utifrån 

sitt innehåll. Detta övergick sedan i presentationsfasen där subkategorier och slutligen generella 

kategorier skapades (23). För utdrag ur analysschemat se tabell fyra.  

 

Tabell 4. Del av analysschema som förevisar meningsenheter, kod, subkategori och kategori.  

Meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

Jag borstar tänderna med 
vanlig handtandborste varje 
morron, efter jag ätit frukost 
och på kvällen med en sån här 
eltandborste 

 

Borsta tänderna varje morgon  
och kväll 
 

Rutin  Förhållningsätt och vanor 

Jag startade en dag och då sen 
kom jag åt knappen då fick jag 
inte påminnelse om att jag har 
borstat för lite och det var inte 
mer än tre sekunder  
 

Ej ha fått påminnelse om för 
kort tandborstning trots att det 
bara var 3sek  
 

Nya funktioner   Otillförlitlig 

 

Etiska överväganden 

HHJ etiska egengranskning fullföljdes tillsammans med handledare. Då studiens resultat baseras på 

intervjuer är det av stor vikt att värna om informantens integritet och värdighet. Därmed har etiska 

överväganden gjorts utifrån de fyra principerna sammanställda av Vetenskapsrådet vilka följdes under 

hela processen. Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitetskravet- och nyttjandekravet (24). 

Informerat samtycke hämtades både muntligt och skriftligt (19).  

För att säkerhetsställa trygghet och autonomi tillfrågades deltagarna om önskan att en anhörig 

medverkade under besöken fanns. Information om studien var på sådant vis formulerad att den för 

deltagarna var begriplig och framfördes både muntligt och skriftligt. Deltagarna fick betänketid att 

avgöra om de ville medverka i studien samt avsattes tid för frågor innan datainsamlingen påbörjades. 

Deltagarna var införstådda med att de utan förklaring på varför och utan konsekvenser för fortsatt vård 
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kunde välja att avbryta studien och att underskrift på samtyckesformulär inte på något vis var bindande, 

därmed uppfylldes informationskravet och samtyckeskravet. Endast författaren hade tillgång till 

inspelat material, detta förstördes sedan efter transkribering. Intervjuerna kodades och endast avkodat 

material analyserades. De kodade personuppgifterna förvarades på sådant vis att inte obehöriga kunde 

ta del av dem och materialet hanterades i enlighet med personuppgiftslagen (PuL); 1 § ”Syftet med denna 

lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av 

personuppgifter” (25).  

Efter studiens slut förstördes personuppgifterna. Sedermera är det nedskrivna materialet på sådant vis 

upplagt att informanterna inte kan identifieras genom uteslutning av persondata eller annat material 

som kan leda tillbaka till informanten (20).  

Det uppsamlade materialet kommer vidare ej brukas för kommersiellt bruk eller för andra syften som 

inte är vetenskapliga. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet kommer genom dessa aspekter att 

uppfyllas (23). I projektet har data samlats in, bearbetats, analyserats och redovisats på sådant vis att 

informanternas integritet inte kränks. Detta genom lyhördhet och respekt, samt förståelse för vad 

informanterna uttryckte och de gränser de satte upp (21).  

 

Resultat 

Karaktäristika över informanterna 

Studiepopulationen bestod av sju informanter, åldern låg mellan 64-77 år och medelåldern var 70 år. Av 

informanterna levde sex i hus och en i lägenhet. Fem av informanterna hade brukat eltandborste innan 

studien startade, två av informanterna hade inte brukat eltandborste men var intresserade av att pröva. 

Tre av informanterna uppgav att de hade stor data/teknik vana, medan fyra uttryckte att de inte hade 

det. Alla informanter hade erfarenhet av surfplattor sedan tidigare. För mer bakgrundsfaktorer över 

informanterna se tabell 5.  

Tabell 5. Beskrivning av informanternas bakgrundsfaktorer (N =7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabler Antal 
Kön  

 Kvinna  
 Man 

 
3 
4 

Arbete och sysselsättning 
 Pensionerad 
 Pensionär med deltidssysselsättning 

 
4 
3 

Civilstånd   
 Samboskap 
 Make/maka 

2 
5 

Ålder  
 64 
 65 
 67 
 76 
 77 

Nödvändig tandvård  
 Berättigad 
 Icke berättigad  

 
1 
2 
1 
2 
1 
 
0 
7 

Bosättning   
  

 Landsbygd  3 
 Tätort  4 
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Kategorier  

Analysprocessen resulterade två huvudkategorier identifierade såsom ”användning” och ”funktion”, 

samt i fyra kategorier med tillhörande subkategorier kopplade till upplevelsen av att använda ett 

tekniskt munhälsohjälpmedel i form av en trigger (figur 2).  Kategorin ”användning” berörde 

användningen i relation till vardag och munhygienrutiner, det vill säga hur triggern upplevdes och 

föreföll för informanterna gentemot den kontext de beskrev befinna sig i vid datainsamlingarna. 

Kategorin ”funktion” behandlade upplevelsen av funktionen, vilket det landade i när informanterna 

utifrån sina loggböcker styrde samtalet kring vad de upplevt, tagit fasta på, funderat över och reflekterat 

kring. De två huvudkategorier gick också in i varandra då funktionen till viss del formade användningen.   

 

 

Figur 2. Modell över två huvudkategorier, fyra kategorier och tolv subkategorier relaterade till triggern. 
 

Användning  

Hur informanterna upplevde användningen av triggern var beroende av den kontext de befann sig i vid 

datainsamlingen. Huvudkategorin ”användning” är därmed kopplat dels till den bild informanterna 

målade upp över hur den dagliga mekaniska rengöringen såg ut samt uppfattningen kring munhälsan 

vilket landade i kategorin ”förhållningssätt och vanor”.  Informanterna upplevde inga svårigheter i den 

dagliga orala rengöringen då de hade både vilja och förmåga att utföra den och därmed upplevdes 

användandet av triggern i den kontexten som överflödigt. Informanterna skildrade också en kapacitet 

att bibehålla munhälsan, där värdet av användningen av triggern ökade då den sattes i relation till om 

kapaciteten hade förändrats.  Användning sattes också i relation till den vardag som informanterna 

beskrev, vilket mynnade ut i kategorin ”fungerande vardagsstruktur”.  Användandet av triggern sattes 

här i relation till den struktur på vardagen som informanterna beskrev, där det redogjordes för en aktiv 

och fungerande vardag där användningen ibland upplevdes krocka med de varierande tider som 

informanterna redogjorde för.  

 

Förhållningssätt och vanor  

I kategorin ”förhållningssätt och vanor” berörs informanternas förhållande till och kring den egna 

munhälsan. Dels i viljan att behålla och upprätthålla munhälsan genom en medvetenhet, men också ur 

rutin och noggrannhet kring munhygienen. Informanterna visade dessutom på en förståelse över 

ålderns påverkan på det orala och beskrev att det nu krävdes ett annat förhållningsätt till den orala 

hygienen för att bibehålla munhälsan. Användningen av triggern sattes också i relation till upplevd 

kapacitet att upprätthålla sin egen munhygien.  

Användning 
 

Funktion  

 

Förhållningssätt och vanor  
Medvetenhet och kunskap  
Tid och noggrannhet  
Vana/rutin  
Åldern och kapacitet 

Utvecklingsmöjligheter 
Signalsystem  

 

Otillförlitlig 
Nya funktioner   
Uppmärksamhet 
Otydligheter 
Oberäknelig  

 

Fungerande vardagsstruktur 
Sköta hem och hushåll  
Aktiviteter och intressen 
Varierande tider 
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Medvetenhet och kunskap baseras på informanternas beskrivning kring sina munhygienrutiner vilket 

härleds från mötet med tandvården. Det är tandvårdspersonal som gett verktygen i form av kunskap i 

vad som krävs för att upprätthålla en god munhygien, detta upplevde informanterna fått först på senare 

år. En frustration beskrivs runt tidigare okunskap kring vad som fodras i form av egenvård och de 

munhälsoproblem som detta inneburit.  

 

Ja jag har ju haft problem det beror på att jag, jag har inte fått, jag har inte fått lära mig hur man ska göra! 

Men [Tandvårdspersonal] talade om vad de skulle göra, vad jag borde göra… Sen var jag tvungen och ta 

bort ett antal tänder som inte gick att, tandlossning i samband med inflammation det gick inte att häva det. 

Det är väldigt farligt om det pågår. Ja, det kan gå upp i huvudet, det kan gå in i allt möjligt så det var nog 

på gränsen. Det [information] tycker jag att jag borde ha fått för länge sen. Sen är det ju som dom säger att 

alla har ju inte, man kan ha dåliga gener och det har ju jag förmodligen då med mina tänder så att det och 

det är ju svårt att göra så mycket åt att… Göra det bästa av situationen, rengöra som dom säger att jag ska 

göra (id.1).  

 

Här beskrivs en kunskap kring parodontitssjukdomens påverkan på resten av kroppen och en 

medvetenhet för de förutsättningar som informanten har i och med sjukdomen, samt ett val att förhålla 

sig till detta. Vid parodontit krävs en konstant adekvat rengöring för att sjukdomen ska hållas inaktiv, 

vilket informanten visar förståelse för genom beskrivningen att följa tandvårdens rekommendationer.  

Informanterna beskrev också att rengöringen av munnen fick ta tid och att detta gjordes mycket 

noggrant.  

 

Då [på morgonen] borstar jag tänderna. Ordentligt. Men jag borstar dem ordentligt på kvällen med, men då 

har jag flaskborstar också. Men den kör jag bara en gång om dan. Så räknar jag till åtta tyst för mig själv 

vid varje tand (id.2).  

 

Här beskrivs både en noggrann rengöring med eltandborste/konventionell tandborste men också i form 

av approximal rengöring. Informanterna skildrade användandet av upp emot fem olika sorters 

interdentalborstar och att detta var en hel procedur, men att det ändå utfördes med noggrannhet varje 

dag och att det fick ta tid. Detta bottnade i att munhälsan ansågs som mycket viktig för informanterna 

och upprätthölls genom att tandborstningen och den approximala rengöringen var en rutin som skedde 

dagligen. Det beskrevs som något som alltid funnits med och som en naturlig del av livet. I relation till 

detta upplevde informanterna att triggern som påminnare för tandborstning blev överflödig, vanan 

fanns sedan innan.  

 

Jag går upp vid halvsex, kvart i sex då. Ja, sen så, borstar jag tänderna nästan det första. Sen går jag och 

lägger mig vid elva och så borstar jag tänderna det sista innan jag går och lägger… Det är ju en rutin. Ja, 

så det är ju bra allt detta [triggern], men jag borstar ju tänderna ändå, behöver ingen påminnelse (id.7). 

 

Upplevelsen och förhållningen till triggern blir här att den inte anses tillföra något som inte redan finns 

i form av vana och rutin då tandborstningen sker oavsett triggern. Informanterna beskrev också sin 

munhälsa som påverkad av åldern. Där uttrycket ”tidens tand” användes för att förklara upplevelsen av 
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tänderna som en aning kvalitetsmässigt försämrade av åldern och där den estetiska aspekten lagts lite 

åt sidan.  

 

Men sen är ju ålderns, tidens tand, gör ju att kvalitén försämras. Asså dom är ju som han sa. Tandläkaren, 

han sa, du kan ju räkna med att dom är ju, när han sa det, så var dom 64år tänderna nästan. Asså dom har 

ju hållit länge. Så det är inte alltid dom är så jävla snygga (id.4). 

 

Informanterna upplevde också att det nu krävdes mer av dem själva i form av rengöring av tänderna, 

något de kopplade samman med att tänderna och munnen blev äldre. Det beskrevs att gingivit lättare 

etablerades på äldre dagar och att detta innebar besvär i form av blödningar och att det ömmade vid 

borstning. Vidare förklarades att tänderna var rikligt restaurerade efter kariesangrepp och i och med det 

inte höll på samma sätt som förr. Informanterna beskrev också hur de förlorat en del tänder till följd av 

parodontit och därav hade olika protetiska konstruktioner såsom bryggor och dentala implantat. Åldern 

innebar därmed ett annat förhållningssätt till munhälsan, inte bara då det krävdes mer i form av 

mekanisk rengöring för att upprätthålla denna utan också i form av uppsikt.  

 

Jag har ju fått ganska rejäl ombyggnad av mina tänder, jag vet inte vad det heter men vilket gör att det har 

ju varit väldigt bra men man åldras och naturligtvis påverkas tänderna. Så jag får vara väldigt noggrann 

nu med att hålla koll och ta hand om tänderna (…) Ja, för det är ju ett villkor för att ha ett gott liv. Att tänderna 

är funktionella. Det är jobbigt när de går sönder. Det måste jag säga. Men det är ofrånkomligt… Att åldras… 

(id.3).   

 

Denna uppsikt och underhållning av munhälsan bottnade i en kapacitet att utföra den orala 

rengöringen. Informanterna relaterade vidare nyttan av att använda triggern till en brist på denna 

kapacitet.  

 

Näj det, det skulle, jag har inget emot det [använda triggern] men jag känner att jag inte behöver det, jag är, 

man är ju gammal fast jag är ju inte senil än eller vad man nu ska säga, jag har inga problem med 

tandborstningen det har ju funnits med mig i 63år typ eller nått, 64år, så det är ju inte, det tillhör ju bilden 

liksom. Så att eh, ja och jag har inget problem med minnet asså (id.4).   

 

Det var ur en hypotetisk framtid där kognitiva svårigheter uppkommit som det ansågs finnas behov av 

användningen av triggern. Likaså satte informanterna stort värde av användningen i relation till en bild 

av någon annan, i form av den sjuke äldre, som inte innehade den kapacitet att upprätthålla munhälsan 

de själva upplevde sig besitta. 

 

Fungerande vardagsstruktur   

Kategorin ”Fungerande vardagsstruktur” berörs informanternas livssituation, där upplevelsen av 

användningen formas av den vardagsstruktur som informanterna befann sig i vid datainsamlingen. En 

vardag med varierande tider och många aktiviteter och intressen målades upp vilket ibland upplevdes 

krocka med användningen. Informanternas vardag framställdes också i skötsel av vardagliga sysslor 

såsom hem och hushåll. Denna del av vardagen upplevdes problemfri och informanterna beskrev inga 
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större skillnader i hur detta sköttes i jämförelse med livet innan pension mer än i upplevelsen att ha mer 

tid till sitt förfogande.  

 

Det är allt från strykning till städning till att bara sitta vid datorn och lägga patiens sen så jag brukar väl 

springa runt och pyssla lite och dona lite grann, sen fördriver man tiden. Det är skönt att vara pensionär 

(id.2).  

 

Likaså beskrivs en vardag fylld med aktiviteter och intressen, såsom träning, naturen, umgås med 

vänner och vara del av olika grupper och körer.  

 

Vi försöker vara ute och röra på oss minst 3km/dag. Åka ut i naturen, läser mycket. Så vardagarna är olika. 

Helgerna är också olika (Id.6).  

 

Informanterna beskrev också en vardag med varierande tider. Detta till följd av de många intressen och 

aktiviteter som de redogjorde för. De varierande tiderna formade dock den upplevelse som 

informanterna fick av användningen av triggern. Detta gjorde att triggern ibland missades eller så valdes 

det aktivt att borsta på andra tider, men om tiderna följdes upplevdes det ibland besvärande då det 

krockade med de varierande tiderna vardagsstrukturen innebar.  

 

Då tänkte jag inte på det men ju, ju längre tid som vi har haft ju mer har jag tänkt på den. Ju mer bunden har 

jag blivit! Den har styrt mig! (id.5). 

 

Informanten upplevde att för att följa de tider som ställts in på triggern försvann en del av vardagens 

spontanitet, detta då triggern behövdes väntas in eller då den dragit igång när något annat utförts. Här 

upplevs att huvudkategorin ”funktion” påverkar ”användningen”, dels ur aspekten att funktionen inte 

upplevdes helt kompatibel med vardagen om användningen skulle hållas men också att då funktionen 

gjorde att informanterna ibland valde att välja bort användningen av triggern om det kom annat 

emellan. Därmed upplevdes att triggern hade förbättrats om möjlighet att skjuta upp ett larm hade varit 

tillgängligt, då det upplevdes som alltför förvirrande att behöva ändra tidsinställningarna varje gång 

tiderna skulle behöva förskjutas. Detta hade varit behjälpligt då informanterna upplevde att tiderna för 

tandborstningen snarare följde vad som uträttats eller gjorts under dagen än vilket klockslag det var. 

 

Sen beror det ju lite på hur dan man är som människa också men jag sitter ju inte här och väntar på att 

klockan ska bli att jag ska borsta tänderna utan man går runt här och härjar och donar och fixar och sen så 

helt plötsligt så ja just det, oh, jag ska borsta tänderna (id2).  

 

Upplevelsen beskrevs dock överlag såsom oproblematisk där triggern sågs som ett litet spännande 

moment i vardagen och det uppgavs att om brukandet hade fortsatt en längre period hade triggern 

troligen fallit in lika naturligt i användarvardagen såsom andra tekniska föremål. 
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Funktion 

Huvudkategorin ”funktion” kom att utvecklas från att informanterna under användningstiden i en 

loggbok skrev upp tankar, åsikter och eventuella problem. Dessa funderingar och reflektioner kom alla 

att härledas från funktionen. Dels utifrån åsikterna att triggerns funktion som påminnare var både nyttig 

och användbar utifrån aspekten av nedsatt kapacitet, vilket gör att huvudkategorierna ”användning” och 

”funktion” återigen går in i varandra. Men ”funktion” bottnar också i aspekten på det som inte fungerat, 

vilket gjorde att triggern ibland upplevdes otillförlitlig, samt utifrån det som upplevdes hade 

utvecklingsmöjligheter.   

 

Otillförlitlig 

Kategorin ”otillförlitlig” mynnades ur informanternas upplevelse av triggerns funktion. Detta bottnade 

i att nya funktioner ej satte igång, likaså i att det fanns vissa otydligheter i användandet.  Informanterna 

upplevde också att uppmärksamheten ej tillkallades automatiskt, samt att triggern tolkades som 

oberäknelig då den ibland inte sattes igång alls. I de nya funktionerna fanns det inställningar såsom en 

skriftlig påminnelse om tandborstningen understeg 30sek. Detta upplevdes endast dyka upp sporadiskt 

och ibland inte alls vid för kort tandborstning.  Andra funktioner som skapade funderingar var den nya 

funktionen med inlagt ljudlarm de sista fem minuterna av påminnelsen vilket ej startade, detta 

upplevdes förvirrande då det i användarguiden stod beskrivet att ett ljudlarm skulle utlösas. 

 

Sen vet jag inte om det är med 5 ehm, om det kommer med ljud ja jag förstår inte det har jag inte hört någon 

gång jag tror inte den är inlagd? (id1). 

 

Likaså reagerade informanterna inför funktionen om förlängd påminnelsetid till en och en halvtimme, 

då triggern slocknade redan efter en timme. Detta gjorde att de upplevde sig behöva vara extra 

uppmärksamma på om andra funktioner ej skulle gå igång. Otydligheter i appen kom dels från att AHA-

loggan var svår att associera med tandborstning, då informanterna skulle gå in på appen från 

hemskärmen. Detta upplevdes svårt att minnas och likaså missförstods vyn där inställningar för 

tandborstningstider görs. 

 

Den blev ju missledande för mig då va. Jag tänkte inställningar den var jag på när jag, men sen var det ju 

det här med, när jag vaknar, jag tänkte det var mer typ väckarklocka som man har på telefonen (id.2).  

 

Här beskriver informanten en otydlighet i appens design, där utseendet inte självklart kopplades till 

tandborstning. Detta upplevdes som förvirrande.  Att triggern upplevdes oberäknelig bottnade i att den 

under testperioden ibland inte startade alls utan att det behövdes gå in och ur appen för att få den att 

fungera.   

 

Den har slutat fungera och så får jag trycka på ok och då går jag tillbaks. Den här kommer tillbaks då va och 

det behöver jag ju inte göra om och då tar jag nästa så, varje dag har det blitt så. Men den missar ju här, det 

är ju jag som påminner den om att jag borstar tänderna och sen har jag ju kört då ändå, så tänkte jag nu 

reagerar den väl ändå på att den skulle märka för den är ju kopplad, nej.  
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Men sen en gång gjorde jag hel omstart då var jag ju tvungen att lägga till den igen, det är ganska opålitligt 

(id.3).  

 

Här beskriver informanten triggern som kontraproduktiv, att den motverkar sitt eget syfte då den istället 

blir påmind om att tandborstning sker. Att triggern var oberäknelig ledde också till en del eftertankar 

hos informanterna, där oro över handhavandefel var en återkommande upplevelse som beskrevs. 

Tankar kring ifall triggern varit placerad för nära annan teknisk utrustning och därmed slogs ut av detta 

förekom, eller om det påverkat ifall informanten använt plattan. Att uppmärksamheten inte tillkallats 

automatiskt mynnade ur upplevelsen att aktivt behöva titta på triggern för att se om den var igång. Här 

har också funktionen format användningen av triggern. Informanterna beskrev att endast ljus och en 

stillastående bild inte var tillräckligt för att fånga uppmärksamheten och att de istället då de var 

medvetna att triggern skulle vara igång, själva tittade på den.  

 

Men det är inte den som indikerat, nej det kan jag inte säga… Nä det är jag som har kollat, absolut 

(id2). 

I denna aspekt formade också funktionen användningen då detta ledde till att flera informanter bar med 

sig plattan dit de befann sig, dels för att se att det fungerade men också för att själva triggern inte 

uppmärksammades annars. De informanter som upplevde att triggern drog till sig uppmärksamheten 

automatiskt var de som bodde i lägenhet och därmed hade mindre ytor att fördela sin tid på.  

Utvecklingsmöjligheter  

Fortsättningsvis beskrev informanterna att problemet med att triggern ej indikerade tillräckligt för 

tandborstning upplevdes som korrigerbart med vissa utvecklingar av funktionen, detta kom att 

centreras kring behovet av ett ytterligare utvecklat signalsystem. Likaså beskrevs plattan vara i behov av 

ett mer utvecklat signalsystem då det upplevdes svårt att minnas laddningen. I aspekten förbättringar 

på själva triggern skildrade informanterna upplevelsen att det krävdes mer för att tillkalla 

uppmärksamheten än en stillastående lysande bild på skärmen.  

 

Men just det här frånvarande av att det är tyst det tyckte inte jag om. Jag tycker det ska vara något ljud.  

Ljussignal kanske? Blinkningar hade uppmärksammat mer (id1).  

 

Genom att justera med ljud/ljus/blinkningar på triggern angav informanterna att triggerns funktion att 

tillkalla uppmärksamheten effektiviserats.  Likaså beskrev informanterna att ljud vid start och slut hade 

indikerat att det var dags att borsta, något de upplevde saknades under datainsamlingen.  

 

Ja för det är viktigt tycker jag. Men sen skulle man ju kunna ha ljud både när man, de drar igång en liten 

kortis och sen på slutet då att nu är det fara och färde (id2). 

 

Här beskriver informanten att genom att utveckla triggern med ljud vid i början och slut hade 

användarens uppmärksamhet tillkallats mer effektivt. Vidare beskrev informanterna att ljud vid start 

och slut hade minskat risken att glömma och missa triggern, vilket upplevdes att det fanns risk för när 

funktionen såg ut som under datainsamlingen. Stort fokus hamnade också kring laddning av plattan 



18 

 

vilket det framlades behövas indikation för i form av batteritid och behov av laddning. Dels då triggern 

ej fungerade vid dåligt batteri, men också då det upplevdes svårt att minnas laddningen då det inte fanns 

någon antydan till batteritid för förfogande. Det framkom även en viss oro över att ladda plattan på 

natten med brandrisk i beaktande, därmed rekommenderades inte att plattan skulle vara i kopplad i 

eluttaget under hela brukartiden vilket hade varit en möjlig lösning på problemet.  Till följd därav 

upplevdes det med batteritid som med triggern att plattan behövde utvecklas med någon form av 

signalsystem för att uppmärksamma användaren att batteritiden höll på att ta slut.  

 

Diskussion  

Syftet med studien var att hos sköra äldre analysera upplevelsen av att använda ett tekniskt 

munhälsohjälpmedel i form av en trigger för påminnelse av tandborstning. Huvudresultatet visade 

upplevelsen gick att härleda till huvudkategorierna ”användning” och ”funktion”. I relation till 

”användning” upplevde sig informanterna som för friska vilket påverkade både upplevelsen kring nyttan 

av triggern, samt själva användningen i sig. Informanterna hade redan en fungerande munhygienrutin 

vilket framkom i subkategorin ”förhållningsätt och vana” vilket påverkade användarvärdet av triggern. 

I subkategorin ”fungerande vardagsstruktur” beskrevs att användningen av triggern ibland uteslöts då 

tidsinställningarna krockade med ombytliga tider. Användningen upplevdes dock ha potential till stor 

nytta men först i relation till en nedsatt kapacitet. Upplevelsen av huvudkategorin ”funktion” ansågs i 

det stora hela som god men där vissa funktioner kunde utvecklas och andra utvärderas då dessa ej satts 

igång. I relation till detta var istället informanternas förmåga en styrka då det fanns möjlighet till fortsatt 

användning av triggern trots vissa funktionella svårigheter. Därmed kunde subkategorierna 

”otillförlitlig” och ”utvecklingsmöjligheter” skapas.  

Detta huvudresultat kan jämföras med tidigare studier som framlagt vikten av att involvera äldre i 

innovationsprocessen för att möjliggöra användarvänlighet för den färdiga produkten (1,11) 

Informanternas kapacitet att fortsätta bruka triggern belyste därmed flera aspekter som kan bli 

användbara i vidareutvecklingen av triggern.  

 

Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte valdes kvalitativ innehållsanalys, anledningen till detta är flera. Dels då 

författaren är novis inom området och innehållsanalys kan vara en fördelaktigt i denna aspekt genom 

att metoden har stor tydlighet i hur data ska läsas, tolkas och beskrivas (18).  Metoden gav även möjlighet 

till en djupare förståelse i upplevelsen av triggern än vad exempelvis en kvantitativ ansats hade gjort. 

Dock hade kvantitativ data, exempelvis i form av i vilken mån informanterna höll sig inom triggerns 

tidsram för tandborstningen kunnat ge en större bredd och djup till resultatet. De tekniska svårigheterna 

i studien gjorde dock att det inte fanns möjlighet bruka sådan data.   

Valet av intervjuer som datainsamlingsmetod bottnar i möjligheten att förstå informanten i den kontext 

som hen befann sig i (19) vid testandet av triggern, då det krävdes att hen med egna ord fick beskriva 

detta. Genom att intervjuerna var semistrukturerade med öppna frågor gavs möjlighet att anpassa 

intervjun till det som informanterna tog upp och det de ansågs som viktigt. Likaså var loggboken 

behjälplig i att hålla studiefokus, vilket minskade risken för eventuell påverkan av författaren då dessa 
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samtalspunkter redan var uppskrivna. Loggboken och val av intervjumetod höll också kvar fokus på 

frågeområden vilket kan öka pålitligheten i studien.  

 

Författarens förförståelse bör också diskuteras, vilket är en viktig aspekt när en kvalitativ metod brukas. 

Påverkan på materialet sker ofta omedvetet (21), då författaren till denna studie redan innan utfört en 

pilotstudie fanns det en förförståelse till hur triggern tidigare upplevts. Genom att vara medveten om 

detta har författaren i största möjliga mån försökt att bibehålla objektivitet. I de fallen där osäkerhet 

kring tolkning av texten var korrekt utförd har tillbakagång till ursprungstexten gjorts. Största vikt i ett 

reservationslöst och öppet förhållningssätt till informanter, text och analys har därmed anammats. 

Totalt var elva kliniker inkopplade i urvalet, trots det uppkom stora trångmål i processen. Dels i första 

urvalet där tandvårdspersonal upplevde svårigheter att hitta deltagare efter inklusionskriteriet 

nödvändigt tandvård men också genom kravet på trådlöst nätverk.  

Tidigare studier vittnar om liknande problem att komma i kontakt med gruppen sköra äldre. 

Uteblivandefrekvensen i den sköra perioden av äldres liv är hög inom tandvården och begränsat med 

odontologisk forskning har till följd därav genomförts på den definierade gruppen (16). Därmed hade 

möjligen en till ingångsväg till gruppen gett en bredare uppslutning till projektet. Förslagsvis via 

hemtjänst eller liknande då dessa stödjer upp i vardagen hos sköra äldre och har tillgång till en mer 

frekvent helhetssyn i behov än vad personal inom tandvården har möjlighet för. En samverkan mellan 

tandvård och äldreomsorg avseende rekrytering kan därför vara av värde för framtida studier.  

 

Problemet med bortfallet av de sköra äldre som var tvungna att avbryta medverkan på grund av 

hälsoskäl hade dock ej lösts av detta. Fyra informanter tackade nej till studien efter dessa premisser, alla 

över 80år. Möjligtvis kan årstiden februari-april då rekryteringen och datainsamlingen genomförts 

delvis förklara sjukdomsbortfallet, då detta är månader med betydande insjuknande i exempelvis 

influensan (25), vilket kan finnas i åtanke till framtida motsvarande studier. Samtidigt är detta ofta en 

multisjuk grupp som kan ha stora svårigheter med hälsan vilket är en faktor omöjligt att påverka. En 

större uppslutning till projektet hade dock gjort det mindre sårbart för bortfall p.g.a. faktorer såsom 

sjukdom.  

 

Den största svårigheten låg dock i kravet på trådlöst internet, vilket alla rekryteringskliniker vittnade 

om. Fem av de elva klinker som bidrog i rekryteringen av informanter framlade att detta 

inklusionskriterium uteslöt alla av de tillfrågade deltagarna för studien. Även resterande kliniker 

upplevde att rekryteringen begränsades i mycket stor omfattning av detta kriterium. 

Internetanvändningen i Sverige ökar, särskilt i gruppen yngre pensionärer. År 2014 var det 56 % av 

gruppen 65-74 år som använde internet dagligen och 79 % som använde detta någon gång ibland. I 

åldrarna 76+ var det 24 % som använde internet dagligen och 34 % som brukade det någon gång ibland 

(27). Trots att internetanvändningen i Sverige ökar bör det vid vidareutveckling av triggern ha dessa 

aspekter i åtanke, då hjälpmedlet ska vara för en grupp där alla ännu inte innehar internet och kanske 

än mindre i form av ett trådlöst nätverk. Rekommendationen blir därmed att utveckla alternativa 

metoder att koppla tandborsten till triggern som inte kräver att den äldre har trådlöst internet i hemmet. 
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Svårigheterna i urvalsprocessen ledde även till att ingen av informanterna kom från gruppen som 

utnyttjar nödvändig tandvård. Detta kan ha påverkat resultatet i den aspekt att gruppen möjligtvis hade 

haft större behov av triggern ur en munhälsosynpunkt jämfört med de informanter som nu ingick i 

studien. Gruppen hade möjligen också kunnat nyansera utsagorna och gett en större förståelse för hur 

väl triggern fungerade som ett tekniskt munhälsohjälpmedel, därmed ökat trovärdigheten i studien. 

Likaså bestämdes efter svårigheter med bortfall och rekrytering att även inkludera två informanter från 

gruppen oberoende äldre vilket också kan ha påverkat resultatet. Särskilt i det perspektiv på 

användarvärdet av triggern, vilket har hafts i åtanke vid analysen av resultatet. Vidare kan diskuteras 

om ett bredare urval från olika socioekonomiska grupper och även fler informanter från gruppen äldre 

äldre, hade bidragit till större variation i utsagorna. Genom att använda deltagare som har olika 

erfarenheter ökar möjligheten att syftet belyses från flera infallsvinklar (21) och därmed hade studiens 

trovärdighet ökat. I fortsatta test av triggern kan även exempelvis utbildningsnivå och sociala 

förhållanden vara relevant att definiera som underlag för studien för att möjliggöra en större variation 

kring upplevelsen av triggern.  

Representation fanns dock i denna studie både från män och kvinnor, från landsbygd och tätort. 

Informanterna uppgav sig både ha stor data- och teknikvana och vissa ansåg sig ha svårigheter med det 

digitala, vilket kan ses som en styrka i form av variation bland populationen och är därmed 

trovärdighetsökande.   

 

Vidare kan diskuteras att antalet informanter också är viktigt för trovärdigheten, insamlad data måste 

vara tillräckligt för att besvara syftet och uppnå mättnad (21). Till studien togs sju informanter till hjälp 

för datainsamling, mättnad uppnåddes då de sista två intervjuerna ej tillförde information som inte 

belysts tidigare, vilket kan ses som trovärdighetsökande. Möjligtvis hade en längre brukande av triggern 

möjliggjort en djupare förståelse i upplevelsen av triggern i relation till vardagen, då det under den vecka 

som blev testperiod fortfarande var ett nytt moment för informanterna. Dock hamnade mycket fokus på 

funktionen och brister kring detta, att en längre användningstid ändå inte nödvändigtvis möjliggjort för 

en djupare analys. Detta kan dock efter vidareutveckling av triggerns funktioner vara något att ha i 

åtanke för fortsatta uppföljande studier. Sammaledes kan det också varit svårigheterna med funktionen 

som gjorde att mättnad uppnåddes relativt fort i studien, då stort fokus hamnade på det som ej fungerat 

och som sedan började recidivera under intervjuerna.  Ur denna aspekt är det en styrka att även 

inkludera oberoende äldre, då gruppen hade stor motivation och energi att utvärdera och ge förslag på 

förbättringar som kan gynna de grupper med faktiskt behov av produkten i framtiden.  

 

Vidare kan analysen diskuteras. I analysprocessen är det av stor vikt att hitta passande meningsenheter 

och ha kategorier som täcker data väl, samt att hitta likheter inom och olikheter mellan kategorier. 

Författaren var ensam i att hantera materialet vilket kan påverka dessa aspekter negativt, då diskussion 

och enighet med andra kan motverka risken att förlora textens mening under kondensering eller att dra 

förhastade slutsatser i sortering av data (21). Under analysprocessen söktes dock utlåtande från andra, 

där handledare och studiekamrater tog del av analysschema och därmed kunde avgöra om de samtyckte 

eller hade förslag till förbättringar.  
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Likaså är ett sätt att öka trovärdigheten att bruka representativa citat från informanterna för de olika 

kategorierna (21), något som utfördes i resultatet av studien. Citaten representerar också samtliga 

informanter, då analys av alla intervjuer redovisats i resultatet. Delar av analysschemat valdes också att 

demonstreras under metod för att ytterligare klargöra analysprocessen samt tydliggöra de olika stegen. 

Demonstration samt beskrivningen av informanternas karaktäristika och den kontext de befann sig i, 

samt redogörelsen av studiens metod för datainsamling kan möjligtvis ha ökat studiens överförbarhet 

(21). 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet kom att härledas ur huvudkategorierna ”användning” och ”funktion”. Dessa två kategorier 

gick även in i varandra då funktionen formade användningen i flera aspekter.  

”Användning” knöts samman med subkategorierna ”förhållningsätt och vana” och ”fungerande 

vardagsstruktur”, här beskrev informanterna att de upplevde sig för friska gentemot användningen, då 

orala hygienrutiner redan var välfungerande och en kapacitet att upprätthålla dessa fanns. Likaså 

upplevdes det gentemot en aktiv vardag med ombytliga tider. Här påverkade ”funktion” ”användning”, 

då funktionen innebar att påminnelsen skedde på fasta tider. Informanterna kände en osäkerhet inför 

att ändra tiderna för ofta därmed valdes användningen av triggern ibland aktivt bort och borstning 

skedde istället på andra tider.   

”Funktion” kopplades samman med subkategorierna ”otillförlitlig” och ”utvecklingsmöjligheter”, där 

vissa aspekter av funktionen gjorde att den uppfattades som ”otillförlitlig” då det ibland inte fungerat 

alls, eller bara fungerat sporadiskt.  Funktionen påverkade även här användningen när triggern inte 

fångade informanternas uppmärksamhet till fullo, detta gjorde att användningen formades av att aktivt 

titta på triggern för att se påminnelsen snarare än att denna påkallade uppmärksamheten. Detta gjorde 

även att informanterna valde att bära surfplattan med sig för att inte missa påminnelsen.  Informanterna 

upplevde att detta kunde förbättras genom ett mer utvecklat signalsystem. Användningen av triggerns 

funktion upplevdes dock överlag ha potential till stort användarvärde men först i relation till en nedsatt 

kapacitet.    

 

Informanterna beskrev goda vanor och kunskaper kring den orala rengöringen, som fick ta tid då 

munhälsan var viktig och där den subjektiva upplevelsen av munhälsan ansågs som god. I den kontexten 

upplevdes dock inte triggern tillföra något då en påminnelse blev överflödig.  Istället satte informanterna 

triggerns värde till en bristande kapacitet där möjligheten till goda munhygienrutiner hade förändrats. 

I en kvalitativ studie som mätte oral hälsorelaterad livskvalitet hos äldre individer med demens 

framlades vikten av att ha möjlighet att borsta sina egna tänder och få känna sig ren oralt.  Autonomin 

detta medförde framfördes som extra centralt, där möjligheten att utföra tandborstningen själv ökade 

den orala hälsorelaterade livskvaliteten (28). I ljuset av detta kan nästa steg i innovationsprocessen, där 

individer med någon form av kognitiv svikt innefattas, medföra att triggern uppfattas annorlunda då 

förutsättningarna att utföra tandborstning troligtvis skiljer sig åt. Om autonomin inte är lika självklar 

som för informanterna i den nu genomförda studiens resultat kan möjligtvis också användarvärdet av 

triggern upplevas annorlunda.  
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I resultatet påvisade att informanterna upplevde sig ha fungerande munhygienrutin där tandborstning 

var något som alltid funnits med och framställdes som en självklar del av livet. Detta ligger i linje med 

resultatet i en kvalitativ intervjustudie med avsikt att studera skörhetens påverkan på orala 

hygienrutiner hos äldre individer. Det påvisades där att de deltagare som var initialt sköra och en del av 

dem som klassificerats som moderat sköra ej ansåg att de egna orala hygienrutinerna förändrats sedan 

ungdom och medelålder. Alla borstade tänderna dagligen (29). I Jönköpingsundersökningarna 

framläggs att cirka 85 % i alla åldersgrupper numer borstar tänderna två gånger dagligen med 

fluortandkräm. En siffra som ökat ständigt de senaste 40 åren (14).  Den kvalitativa studien 

presenterades också att det först är de gravt- och en del av de moderat sköra som beskrev påverkan på 

de orala hygienrutinerna. Barriärer till fortsatt oralt vårdbeteende var bland annat minskad rörlighet 

och fingerfärdighet, desorientering, fallerande minne och beroende av, eller brist på stöd från andra 

(29). Informanterna i denna studie upplevde ej dessa barriärer och därmed kan de, precis som de själva 

upplevde sig, anses som för friska för användningen. Detta då de inte tillhörde den målgrupp som 

triggern i slutändan ska stödja.  

MFD framlägger att det är av stor vikt att slutanvändarna involveras i processen när ett hjälpmedel 

arbetas fram för att användbarhet och tillgänglighet anpassas (30). Informanternas kapacitet torde dock 

i denna del av processen snarare vara en styrka då triggern möjligtvis ännu inte var tillräckligt utvecklad 

för att involvera den tilltänkta framtida målgruppen.  

 

Resultatet visade på att ”användning” inte alltid upplevdes kompatibel med en ombytlig vardag för 

informanterna. En studie som belyste den orala hälsan hos äldre individer med kognitiv svikt, 

redovisade att gruppen hade en hög prevalens av karies, parodontit, samt olika sjukdomar i oral 

mjukvävnad då förmågan att sköta munhygienen försämras i takt med sjukdomsprogressionen. Vidare 

beskrevs att gruppen är i behov av tidigt riktade preventiva insatser, när minnessvårigheter progredierar 

försvåras skötseln av munnen och likaså möjligheten att lägga till ett nytt moment i vardagen (31).  

I ljuset av detta blir diskussionen att om triggern ska fungera när individen har etablerat grava 

minnessvårigheter bör möjligtvis funktionen och användningen av triggern redan vara inlärd sedan 

tidigare.  

Resultatets huvudkategorier ”användning” och ”funktion” gick båda att härleda till att triggerns funktion 

till viss del var bundet till en statisk vardag vilket påverkade användningen. Därmed kan det diskuteras 

om funktionen på triggern bör vara på så vis konstruerad att den går att tillpassa även för mer aktiva 

äldre och därmed möjliggöra för bättre individanpassning också i tidiga förlopp av sjukdomar med 

kognitiv svikt som följd.  Eventuellt hade triggern varit bättre anpassad till en mer dynamisk vardag 

genom en möjlighet att ställa om tiden efter att larmet startat eller genom att påminnelsen kunde skjutas 

upp. Detta upplevde informanterna i den nu genomförda studien hade möjliggjort för vidare 

kompatibilitet till sin vardag. 

 

I huvudkategorin ”funktion” var en gemensam upplevelse av triggern att funktionen överlag var bra men 

att de funktionella problemen påverkat mycket av upplevelsen vilket mynnade ut i subkategorin 

”otillförlitlig”. För att triggern ska bli effektiv som ett hjälpmedel framläggs det därmed att den bör vara 
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så pass lättmanövrerad att den i stort sköter sig själv. Till följd därav bör förslagsvis de aspekter som tas 

upp under ”otillförlitlig” och ”utvecklingsmöjligheter” tas i beaktande i fortsatt utveckling av funktionen. 

Denna diskussion kan jämföras med MFD som beskriver att digital teknik som hjälpmedel bör vara på 

sådant vis konstruerat att det kan brukas av alla oavsett nedsatthet (30), vilket också målet är för 

triggern.  

 

Tidigare studier framlägger att en framgångsrik trigger bör ha tre egenskaper, där en av dem är 

förmågan att fånga individens uppmärksamhet (2). I nuläget upplevde informanterna inte att triggern 

gjorde detta. Ett samlat utlåtande var att triggern hade varit mer framgångsrik med 

påminnelsefunktioner i form av ljud/ljus/blinkningar.  

Dock kan både hörsel och syn variera, särskilt bland äldre (11). Därmed hade valbara 

påminnelsefunktioner med tillgång till styrkeinställning eventuellt kunnat innebära möjlighet till 

bredare individanpassning. Då den nya funktionen med inlagt larm de sista 5 minuterna ej startade går 

det heller inte utvärdera om informanterna upplevde att detta räckte, men endast ljusintryck upplevdes 

sammantaget inte som tillräckligt.  

Vidare beskrivs att en framgångsrik trigger bör associeras med ett målbeteende (2), vilket det i nuläget 

ansågs göra då informanterna beskrev triggern som mycket tydlig i vad som åsyftades när de valde att 

titta och en tandborste lös på skärmen. Men här kan också vikten att etablera triggern tidigt i en 

sjukdomsprogression framläggas, då tillägg av nya moment i vardagen bör göras innan den kognitiva 

svikten blir för svår och associeringen mellan trigger och tandborstning försvåras.  

Det sista som framläggs för att en trigger ska vara lyckad är att den ska utlösas när det finns motivation 

hos individen och då ett beteende kan utföras (2). För informanterna fanns motivationen till 

tandborstning men det som fallerade i denna aspekt var att triggern skulle starta då ett beteende kunde 

utföras. Om det som i nuläget ej går att tillpassa till en varierande vardag kan denna del inte alltid 

uppfyllas.  

 

Vidare hamnade mycket fokus på behov av laddning av plattan. Dessa problem kan möjligtvis lösas 

automatiskt om det finns möjlighet att installera triggern på en mobiltelefon, dels då dessa har en 

tydligare indikation på när laddning erfordras, men också då mobiltelefonen tillskillnad mot surfplattan 

som lånades under testperioden redan är ett etablerat moment i vardagen för många. Därmed kan 

laddningen av mobiltelefonen möjligtvis redan vara ett fungerande moment i vardagen och inte något 

nytt som surfplattan blev för informanterna.  

Likaledes hade triggern möjligtvis inte varit lika beroende av placering om den var installerad på en 

mobiltelefon då dessa ofta tas med dit personen befinner sig. Dock måste här belysas liknande problem 

som vid brukandet av trådlöst internet bland äldre. År 2014 vad det endast 9 % av individer över 76 år 

som nyttjade mobiltelefon, i åldrarna 66-74 år var det dock 38 %, men en ökning av användandet ses 

hos båda dessa åldersgrupper (32), precis som med internetanvändningen för äldre (27). Trots att ännu 

bara en liten del av de äldre äldre brukar mobiltelefon, hade dock valmöjligheten eventuellt ökat 

potentialen till individanpassning, vilket kan ses som positivt.  

I den nu genomförda studien upplevde informanterna en del oro för handhavandefel gentemot tekniken, 

det framkom också att det var skillnad i den teknikvana informanterna upplevde sig inneha. Detta ligger 
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i linje med tidigare studier där det framkommit en stor variation bland äldre i teknikanvändning, precis 

som i yngre generationer. Men det framställs dock att det ej går bortse ifrån att det finns skillnad bland 

generationerna när det gäller teknikbrukande där äldre generationer inte anammar teknik i samma 

utsträckning som yngre (11), vilket visats på brukandet av exempelvis mobiltelefoner (32) och internet 

(27).  

 

FDI framlägger oral hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet (13), det krävs därmed att projekt 

utvecklas som anpassas till individer som inte kan ta del av de orala hälsovinsterna som syns på andra 

delar av befolkningen (7). Vidareutvecklingen av triggern kan ses som ett sådant projekt, dels då 

anpassning till gruppen sköra äldre med någon form av kognitiv svikt tillgodoses genom att målgruppen 

blir del i kommande steg av innovationsprocessen. Men också då målet med det tekniska hjälpmedlet är 

att ge stöd åt dessa individer, vilket eventuellt kan innebära både en ökad trygghet och autonomi. Det 

går därmed diskutera den framöver färdigutvecklade triggern i relation till nyttan ur ett 

individperspektiv. Ett stöd att minnas sin tandborstning kan eventuellt innebära en ökad autonomi och 

självkänsla då triggern möjligtvis kan förlänga tiden som den orala rengöringen kan ske för egen hand.  

Detta stöds av resultatet i ovan nämnda kvalitativa studie där det framläggs att de sköra äldre i den mån 

de förmådde försökte bevara sina orala hygienrutiner då detta bistod med en känsla av självvärde. 

Genom att ta hand om den egna munhygien fanns en möjlighet att känna sig som den person de var 

innan skörhet och sjukdomsuppkomst (29).       

Informanterna i denna studie beskrev en munhälsa kantad av ålder, vilket det krävdes lite mer för att 

upprätthålla. Detta stämmer överens med tidigare forskning som belyst ålderns påverkan på 

munslemhinna, gingivan och tänder (12). Dock understryks här att om kapaciteten att lägga extra tid 

och energi på munhygienen inte finns, behövs fler preventiva insatser och tvärprofessionella samarbeten 

med mål för att minska barriärerna som vissa sjukdomar kan medföra.  

 

Den orala hälsan har en stor påverkan det allmänna hälsotillståndet, om den brister ökar exempelvis 

risken för malnutrition för grupper såsom sköra äldre. Men också det omvända förhållandet föreligger, 

därmed måste munnen börja ses som en del av resten av kroppen (16).  Ett tvärprofessionellt samarbete 

mellan olika vårdteam och tandvårdspersonal där hjälpmedel prövas ut kan exempelvis underlätta den 

orala rengöringen för grupper såsom sköra äldre (11). Ett samlat utlåtande i relation till huvudkategorin 

”användning” var att triggern ansågs ha stor potential till nytta i ett individperspektiv om kapacitet till 

oral egenvård förändrats. Dock framläggs här att den färdigutvecklade triggern även kan komma att bli 

till nytta för tandvården i strävan för en bättre munhälsa för utsatta grupper såsom sköra äldre eller 

andra individer med någon form av kognitiv funktionsnedsättning. Triggern skulle möjligtvis då, 

utprövad genom tvärprofessionellt samarbete kunna verka som ett komplement till andra hjälpmedel.  

 

Det finns ett behov av vidare forskning kring sköra äldre och oral hälsa. Exempelvis hade kvalitativa 

ansatser kunnat belysa olika aspekter av de barriärer som upplevs av gruppen i kontakten med tandvård 

och i uträttandet av orala hygienrutiner. Materialet hade sedan möjligtvis kunnat vara behjälpligt då fler 

adekvata hjälpmedel och stöd för gruppen utvecklas.   
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I vidareutveckling av triggern hade förslagsvis studier kring upplevelsen av användandet fördjupats 

genom en förlängd användarperiod men också med mätningar kring oral hälsorelaterad livskvalitet. 

Mätningar både före och efter användandet av triggern hade sedan underlättat utvärderingen av det 

eventuella värdet av triggern.  

Användandets potentiella inverkan på munhygienrengöring hade förslagsvis kunnat mätas genom att 

också tillägga en klinisk undersökning innan brukandet av triggern. Den första undersökningen hade 

sedan kunnat jämföras med nya mätningar, där mätinstrument som plackindex och/eller gingivalindex 

hade kunnat vara behjälpliga för att se en möjlig förändring över tid. Därmed hade triggern som ett 

faktiskt munhälsohjälpmedel kunnat utvärderas.  

Avslutningsvis ska det dock framläggas att denna studie endast är ett litet steg i en större process, 

slutsatser för studien dras därmed med respekt för detta. Samt med åtanke på att studiepopulationen 

var av föga mängd och ej till fullo representativ i form av skörhet.  

 

Slutsats 

Slutsatsen för studien är att informanterna upplevde sig för friska i relation till huvudkategorin 

”användning”. Dels i förhållande till redan fungerande munhygienrutiner i subkategorierna ”vana och 

förhållningsätt”, samt i anknytning till en ”fungerande vardagstruktur”, där ombytliga tider ibland 

krockade med användningen. Triggern upplevdes dock både som användbar och med potential till stor 

nytta men först i samband med en nedsatt kapacitet. I relation till huvudkategorin ”funktion” var istället 

informanternas förmåga att fortsätta bruka triggern trots vissa tekniska svårigheter en styrka. 

Informanterna uppmärksammade genom detta funktioner som brustit i subkategorierna ”otillförlitlig”. 

Samt framkom förslag på förbättringar i subkategorin ”utvecklingsmöjligheter”, såsom behovet av 

ljudintryck och ljusintryck för att uppmärksamhet skulle tillkallas. Förslagsvis bör dessa aspekter ses 

över innan fortsatta uppföljande studier utförs.  
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Bilagor 

Bilaga 1) Ordlista för begrepp och termförklaringar. 

 

Begrepp och termförklaringar 

Hälsa/ohälsa  

- Daly och Batchelor beskriver att hälsa kan definieras både objektivt och subjektivt. Objektivt 

ur synsättet att hälsa är ett tillstånd där normala kroppsliga funktioner fungerar som de ska. 

Medan det på ett subjektivt plan är individuella faktorer som påverkar synen på vad hälsa 

innebär, som exempelvis ålder, socioekonomi eller kultur. En god hälsa behöver därmed inte 

innebära samma sak för en yngre och en äldre person.  

- Källa; Daly B, Batchelor P, Treasure E. Essential public dental health. 2nd ed. Oxford: Oxford 

university Press; 2013 

 

Livskvalitet  

- SBU (statens beredning för medicinsk och social utvärdering) skriver; ”Enligt WHO handlar 

livskvalitet om individens uppfattning av sin livssituation i relation till rådande kultur och 

normer, och i förhållande till sina egna mål, förväntningar, värderingar och intressen.Det är 

definitionsmässigt en personlig upplevelse som påverkas av förändringar i livssituationen och 

som varierar med tiden”. 

- Källa; http://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-praxis/viktigt-

men-svart-mata-livskvalitet/  

 

Munhälsorelaterad livskvalitet  

- Munhälsorelaterad livskvalitet är baserat på individens subjektiva uppfattning om munnen i 

relation till smärta, obehag, psykiska och sociala faktorer. Mätningar utförs huvudsakligen 

genom skriftlig eller muntlig kommunikation. Tillgängliga instrument är främst internationellt 

utvecklade frågeformulär, mest använt i forskningssammanhang. 

- Källa; Ericsson I, Aronsson K, Cedersund E, Hugoson A, Jonsson M, Gerdin E. The meaning 

of oral health-related quality of life for elderly persons with dementia. Acta Odontologica 

Scandinavica (2009, July); 67(4): 212-221. 

Sjukdomar 

 

Demenssjukdomar 

- Demens i sig är inte en sjukdom utan en diagnos på olika symptom och skador som yttrar sig 

efter avvikelse på hjärnans funktion. Gemensamt oavsett ursprung på demens är nedsatt 

kognitiv förmåga, men det kan även yttra sig i beteendemässiga/psykiska/kroppsliga 

symptom. Det vanligaste ursprunget till demens är Alzheimers sjukdom 

- Källa; Ericson E, Ericson T. Medicinska sjukdomar patofysiologi, omvårdnad, behandling. 

Johanneshov: MTM; 2015. 
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Diabetes Mellitus 

- Diabetes Mellitus är ett samlingsnamn för diabetes typ I och II. Båda typerna innebär en 

metabolisk rubbning med kroniskt förhöjt blodglukos på grund av antingen insulinbrist 

och/eller hämmad insulineffekt. Dessa kan på sikt ge vävnadsskador och försämrad funktion i 

olika organ, särskilt ögon, njurar, nerver, hjärta och blodkärl. 

- Källa; Ericson E, Ericson T. Medicinska sjukdomar patofysiologi, omvårdnad, behandling. 

Johanneshov: MTM; 2015. 

 

 

Karies 

- Karies, hål i tänderna är en av världens vanligaste sjukdomar. Karies innebär en 

substansförlust av hård tandvävnad (emalj, dentin, cement) till följd av bakteriers syra 

produktion. Syror bildas i bakteriebeläggningar på tandytan när föda intas och löser upp 

tandens mineraler, detta genom att pH i munnen sänks. Karies är en multifaktoriell kronisk 

sjukdom, detta innebär att sjukdomen bland annat påverkas av salivens flöde och 

sammansättning, bakterieförekomst, kosten, fluoranvändning och munhygien.  

 

 

Schematisk bild över kariesprogressionen genom emalj, dentin och pulpa.   

 

När karies förblir obehandlad och progressionen fortgår genom emalj och dentin till tandens 

pulpa går tanden i nekros.   

- Källa; Walsh MM, Darby ML, editors. Dental hygiene: theory and practice. 4. ed. St. Louis: 

Elsevier Saunders; 2015. p.996-1006 

Parodontala sjukdomar  

- Socialstyrelsen beskriver parodontit som en kronisk infektionssjukdom av tandens 

stödjevävnad, fäste. Parodontit uppkommer alltid till följd av gingivit, inflammation av 

tandköttet (gingiva).  

 

  
Schematisk bild över den gradvisa nedbrytningen av tandens stödjevävnad.  

 

Inflammationen uppkommer när munhålebakterier så kallat dentalt plack, ej tas bort genom 

mekanisk rengöring. Gingivit tar normalt cirka fyra veckor att etableras. Detta är ett 

reversibelt tillstånd, till skillnad mot parodontit som innebär en irreversibel kronisk 

nedbrytning av tandens stödjevävnad. Detta tar normalt flera år att etablera. Infektionen av 



 

 

rothinna, tandkött och alveolärt ben kan om det lämnas obehandlat tillräckligt länge leda till 

en förlust av tanden. När denna nedbrytning istället sker kring ett implantat ( implantat 

innebär en titanskruv i käkbenet med keramisk krona) kallas sjukdomen istället Periimplantit.  

- Källa; Walsh MM, Darby ML, editors. Dental hygiene: theory and practice. 4. ed. St. Louis: 

Elsevier Saunders; 2015. p.996-1006. 

Stroke  

- I Elsy och Thomas Ericssons bok, medicinska sjukdomar beskrivs att stroke är ett 

samlingsnamn vilket innefattar både hjärninfarkter och hjärnblödningar. Den enskilt största 

riskfaktorn för stroke är högt blodtryck eller hypertoni. Strokeprevalensen i samhället ökar 

med en äldre befolkning, då incidensen är betydligt högre över 75år. Dödligheten har däremot 

minskat kraftigt då den akuta vården har förbättrats. Likaså har den funktionsnedsättning 

som kan bli följden av ett strokeanfall reducerats då rehabiliteringskunskaperna utvecklats.  

- Källa; Ericson E, Ericson T. Medicinska sjukdomar patofysiologi, omvårdnad, behandling. 

Johanneshov: MTM; 2015. 

 

Muntorrhet och saliv 

- Normalt produceras 1-1,5liter saliv per dygn. Vid tuggning produceras mer av den saliv som 
kallas stimulerad saliv, vilosaliv produceras normalt hela tiden. Saliven har många goda 
egenskaper, den är bland annat smörjande på både tänder och munslemhinnor. Saliven är 
även rengörande då den stöter bort matpartiklar, virus bakterier och andra ämnen från 
tänderna och munhålan. Saliven transporterar smaken till smaklökarna och fungerar även 
genom att underlätta sväljning. Muntorrhet kan därmed leda till svårigheter att äta, tala och 
svälja. Det kan också leda till Halitosis, dålig lukt och/eller smak från munhålan. Mer än 200 
läkemedel har muntorrhet som biverkning. Objektiv muntorrhet kan mätas kliniskt och kallas 
hyposalivation. Detta innebär att den stimulerade saliven ligger under 0,7ml/min och 
vilosaliven under 0,1 ml/min. 

- Källa; Walsh MM, Darby ML, editors. Dental hygiene: theory and practice. 4. ed. St. Louis: 
Elsevier Saunders; 2015. p.996-1006.  

Stöd  

ROAG 

- ROAG (Revised Oral Assessment Guide) är ett framtaget riskbedömningsinstrument som ska 

vara enkelt att bruka för vårdpersonal, målet är att förbättra munhälsan hos äldre. 

Bedömningen som utförs tar några minuter att utföra med hjälp av exempelvis en ficklampa 

och en sked. De områden som vårdpersonalen ska titta på hos den äldre är beskrivna och 

ROAG redogör för tillståndet för nio områden i munnen, detta graderas sedan på en skala 

mellan 1-3, från friskt till sjukt. 

- Källa; https://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=20646&nodeId=43949) 

 

Hemsjukvård 

- Antalet vårdplatser i sluten vård har blivit färre, liksom antalet platser i särskilda 

boendeformer. Fler och fler personer får därmed vård i kommunernas hemsjukvård, den 

största gruppen är över 65år. Hemsjukvård innebär att individen får sjukvård i det ordinära 

boendet istället för exempelvis vårdcentral, husläkarmottagningen eller genom inläggning på 

sjukhus. För att vara berättigad till hemsjukvård ska det finnas svårigheter för patienten att 

själv ta sig till annan vårdinstans.  

- Källa; https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8800/2008-126-

59_200812659.pdf 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=20646&nodeId=43949
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8800/2008-126-59_200812659.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8800/2008-126-59_200812659.pdf


 

 

 

 

Hjälpmedelsteknik  

- WHO definition av hjälpmedelsteknik (assistive technology) lyder; “Assistive technology is an 

umbrella term covering the systems and services related to the delivery of assistive products 

and services. Assistive products maintain or improve an individual’s functioning and 

independence, thereby promoting their well-being”.  

- Källa; http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology 

 

Organisationer och företag  

 

FDI  

- World Dental Federation (FDI), fungerar som huvudkontor för över en miljon tandläkare 
globalt, FDI utvecklar hälso-politik och fortbildningsprogram, har stödjande föreningar i 
globala muntliga hälsofrämjande aktiviteter.  

- Källa; https://www.fdiworlddental.org/about-fdi 
 

 

Science Park  

- Science Park finns i alla tretton kommuner i Jönköpings län och beskriver att; 

”Vi coachar årligen över 1 000 personer med idéer kring nya produkter, tjänster och processer 

(…)Vi driver också projektet Innovation Runway – en extern innovationsresurs för företag i 

Jönköpings Län som vill inventera idéer, problem, möjligheter och teknologier för att skapa 

affärer och tillväxt”.  

- Källa; https://sciencepark.se/om-oss/ 

WHO  

- Världsorganisationen Worlds Health Organization (WHO) är ett FN-organ med uppgift att 

samla information om och förbättra den globala folkhälsan. WHO har 194 medlemsländer och 

har verkat sedan 1946.  

- Källa; http://www.who.int/about/who-we-are/en/  
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Bilaga 2) Intervjuguide. 

 

Intervjuguide besök 1  

Frågor 

- Kan du beskriva hur en vanlig dag ser ut för dig från det att du går upp tills du går till sängs?  

- Hur upplever du att skötseln av vardagliga sysslor fungerar?  

- Hur och när brukar du sköta dina tänder? 

- Vad brukar du använda för att rengöra dina tänder? 

- Hur tycker du det fungerar att sköta rengöringen av dina tänder?   

- Upplever du dig ha en fungerande rutin som gör att rengöringen av tänderna blir av? 

- Vill du beskriva hur du upplever din munhälsa?  

- Tycker du att munnen och tänderna är viktiga för dig? På vilket sätt?  

Intervjuguide besök 2  

- Hur har du upplevt användandet av surfplattan med tillhörande tandborste?  

- Hur har det gått att använda surfplattan med tillhörande tandborste?  

- Vad tycker du om placeringen av surfplattan?  

- Vad tycker du om utformningen och stilen på surfplattan?  

- Hur upplevde du funktionen på surfplattan?  

- Vad tycker du om utseendet på surfplattan?  

- Tycker du användandet av surfplattan har påverkat din vardag? På vilket sätt?  

- Tycker du att användandet av surfplattan har påverkat dina tandborstvanor? I så fall, på vilket 

sätt?  

- Skulle du kunna tänka dig att fortsätta att använda den? (varför/varför inte?) 

- Hur tänker du att din tandborstning skulle se ut om du fortsatte använda surfplattan en längre 

period? 

- Har du fått några reaktioner från personer i din närhet gällande användandet av surfplattan? 

Kan du i så fall berätta om dem? 

- Finns det något mer som du vill berätta?  

Följdfrågor  

- Hur menar du? 

- Kan du utveckla detta? 

- Vad innebär detta? 

- Kan du ge ytterligare exempel på detta? 

- Varför/varför inte? 

- Vad tänker du om detta? 



 

 

 

Bilaga 3) Informationsblad till berörda klinikchefer samt tandvårdspersonal.  

Information om triggerstudien till klinikchef 

Vad är det för projekt? 

Tekniska hjälpmedel är numer en naturlig del av vardagen och används frekvent av olika 

åldersgrupper. Vid en funktionsnedsättning eller kognitiv svikt kan dessa bli en möjlighet till 

stöd. Surfplattor med speciella program kan exempelvis assistera som minneshjälp till olika 

vardagliga sysslor. Detta kan bidra till förhöjd livskvalitet genom ökad trygghet och autonomi. 

Det finns dock få sådana hjälpmedel anpassat för tandborstning. Ansatsen med projektet är att 

testa ett framarbetat tekniskt munhälsohjälpmedel som stöd för äldre personer med någon form 

av hjälpbehov. Denna pilotstudie är ett samarbete mellan Hälsohögskolan och 

Allmäntandvården i Region Jönköpings län och ligger också till grund för ett examensarbete 

för Caroline Falkenström, student på tandhygienistprogrammet. 

Projektet är godkänt genom Hälsohögskolans etiska egengranskning.  

Vad är det för hjälpmedel? 

Det tekniska hjälpmedlet kallas en trigger, vilken uppmärksammar en person om att en syssla 

ska utföras, i detta fall tandborstning. Triggern är installerad på en surfplatta som genom 

tidsinställning signalerar med ljus- eller ljudintryck när det är dags att borsta tänderna. Triggern 

är kopplad till en eltandborste. 

 

Hur går studien till? 

Deltagandet kommer bestå av två besök där intervjuer kommer ske. Varje besök tar mellan 1-

1,5timme, båda besöken kommer vara hemma hos deltagaren.  

- Vid första besöket, kommer projektet att noggrant gås igenom och samtycke till 

röstinspelning tillfrågas. Surfplattan med tillhörande tandborste kommer sedan att 

genomgås. En intervju kommer därefter att utföras. Surfplattan kommer placeras ut 

tillsammans på en central plats i hemmet så att den syns/hörs ordentligt. En loggpärm 

kommer delas ut, där deltagaren ombeds att notera eventuella synpunkter, tankar, 

problem etc. Deltagaren kommer testa triggern under två veckors tid.   

- Efter en veckas användning av triggern sker andra besöket med en uppföljande 

intervju. 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Projektet kommer ta del av deltagarens tid och tandborstningen blir inte riktigt som vanligt.  

Deltagarna kommer tillfrågas om de vill ha en anhörig med sig vid besöken. Telefonnummer 

till ansvarig för studien kommer uppges till deltagarna för eventuella frågor under testperioden.  

Deltagande är helt frivilligt och det går avbryta sin medverkan när som helst under projektets 

gång. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rekrytering av deltagare 
 

Med hjälp av klinikens äldretandvårdsteam (en ansvarig), önskas förslag på lämpliga deltagare. 

Med lämpliga deltagare betyder ”skör” äldre med behov av extra stöd av preventiv tandvård, 

bor i ordinärt boende, kan föra egen talan och ej behöver hjälp med att borsta tänderna. De har 

antingen beslut om nödvändig tandvård eller har av leg tandvårdspersonal bedömts ha behov 

av extra munvårdsstöd. De ska ha tillgång till trådlöst wifi, samt ha använt eltandborste tidigare, 

eller önskar att prova att använda eltandborste.  Målsättning är att totalt ca 10 deltagare kommer 

att ingå varför totalt ca 20 möjliga deltagare vore önskvärt att tillfråga. Från er klinik vore därför 

förslag på 6-8 möjliga deltagare önskvärt. Efter framtagen kontaktlista, kontaktar studenten de 

äldre personerna som då tillfrågas om att delta i studien. 

 

Tack så mycket på förhand! 

 

Ansvariga för studien  

Student: Caroline Falkenström 

Telefonnummer: XXX 

E-post: XXX  

 

Handledare: Ulrika Lindmark 

Telefonnummer: XXX 

Mailadress: XXX 



 

 

SAMTYCKESFORMULÄR TILL KLINIKCHEF 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och av den information som jag meddelats 

muntligen. Jag har beretts tillfälle att ställa frågor om studien. Jag samtycker härmed att 

folktandvårdskliniken bistår med hjälp till rekrytering av deltagare. 

 

Namn klinik;……………………………………….  

 

 

Ort/datum:……………………...                                    Ort/datum:……………………...  

 

Signatur deltagare                                                            Signatur studieansvarig       

 

……………………………………….                             ………………………………………. 

 

Namnförtydligande                                                         Namnförtydligande  

 

……………………………………….                           ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4) Informationsblad om projektet till individer tillfrågade om deltagande. 

Information om triggerstudien 

 
Jag kontaktar dig för att fråga dig om du vill delta i ett studentprojekt som ligger till grund för 

en forskningsstudie. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det 

innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Jag som ska genomföra projektet heter Caroline Falkenström och är tandhygieniststudent på 

Hälsohögskolan i Jönköping. Projektet ska användas till att vidareutveckla ett program (en så 

kallad app eller trigger) som påminner användaren om när det är dags att borsta tänderna.  

Målet är att få fram ett hjälpmedel som fungerar som stöd för att komma ihåg sin tandborstning. 

Det har visat sig att denna typ av teknik har varit användbar för att minnas andra vardagliga 

sysslor, såsom att bli påmind att stänga av spisen. Men det finns dock få framarbetade för 

tandborstning.  

Vi vill nu veta hur tandborstappen upplevs av äldre personer. Därför hjälper personal från 

folktandvården mig att finna personer som kan tänka sig att vara med och testa detta under två 

veckor och bli intervjuad av mig.  

Hur går studien till? 

Du kommer att erbjudas att testa en app/trigger som är installerad på en surfplatta kopplad till 

en eltandborste. Detta lånar vi ut under testperioden, som kommer vara i en vecka. Vi kommer 

träffas vid två tillfällen, där jag efter din tillåtelse spelar in intervjuer.   

- Första gången kommer jag hem till dig och visar hur plattan fungerar och delar ut 

tandborsten. Vid detta tillfälle kommer jag ställa lite frågor om hur din vardag ser ut och 

om dina tandborstrutiner.  

Under en vecka kommer surfplattan att påminna när det är dags att borsta tänderna, vid 

de tider vi ställt in tillsammans under första besöket. Jag kommer lämna en loggpärm 

som du har möjlighet till att skriva ned eventuella tankar som uppkommer under 

provperioden.  

- Vid andra besöket hemma hos dig kommer intervjun fokusera på hur du upplevde 

användandet av appen/triggern. Varje besök tar cirka en timme.       

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Projektet kommer ta lite av din tid, dels då jag kommer på besök och intervjuar och dels genom 

att du provar tandborstappen vilket gör att tandborstningen kanske inte blir riktigt som vanligt. 

Jag kommer fråga om du vill ha en anhörig med dig vid besöken, om det känns bättre för dig. 

Har du frågor under testperioden finns jag tillgänglig på telefon.  



 

 

Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Jag är dock den enda som 

kommer ha tillgång till inspelningarna. Efter jag översatt detta till text kommer jag radera 

intervjuerna och istället koda texten, endast avidentifierad text kommer analyseras.  

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  

Personuppgiftsansvarig är Caroline Falkenström.  

Materialet hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (PuL); 1 § Syftet med denna lag är att 

skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av 

personuppgifter.  

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Resultatet kommer att publiceras i form av en kandidatuppsats. Uppsatsen finns tillgänglig via 

Diva som är ett digitalt arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. Alternativt kan 

uppsatsen skickas till dig om detta önskemål finns.  

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer 

att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer 

inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Tack! 

Ansvariga för studien  

Ansvarig för studien är Caroline Falkenström 

Telefonnummer: XXX 

Mailadress: XXX 

 

Ansvarig handledare är Ulrika Lindmark (universitetslektor Hälsohögskolan) 

Telefonnummer: XXX 

Mailadress: XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SAMTYCKESFORMULÄR 

 

 

Jag har tagit del av ovan information och också av den information som jag meddelats 

muntligen. Jag har beretts tillfälle att ställa frågor om medverkan i studien och jag är medveten 

om att närhelst jag önskar och utan att behöva meddela orsak därtill kan avbryta deltagandet.  

 

  

 

Ort/datum:……………………...                                     Ort/datum:……………………...  

 

Signatur deltagare                                                             Signatur studieansvarig       

 

……………………………………….                             ………………………………………. 

 

Namnförtydligande                                                         Namnförtydligande  

 

……………………………………….                           ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5) Användarguide till triggern för informanter.  

 

Användarguide till tandborstappen 

1) När plattan ser ut så här (bild 1), då är allt som det ska.  

 Det är även så här det kommer se ut när du borstat klart dina 

tänder. 

Bild 1. 



 

 

 

 

 

2) När tandborstappen ser ut så här (bild 2) är det dags att borsta 

tänderna, rekommendation är i minst 2 minuter.  

 Den här bilden kommer lysa under 1,5 timme, de sista 5 

minuterna kommer påminnelse ske med ljud.  

 Om du inte borstar dina tänder under den här tiden händer inget 

mer än att tandborstappen går tillbaka till startsidan igen.  



 

 

 Borstar du kortare tid än 30 sekunder kommer det upp en ruta 

som påminner om att borsta lite längre.  

Bild 2. 

3) Vi kommer tillsammans ställa in tider för när du går upp och när du 

går och lägger dig 

 Vill du ändra på en eller flera tider så klickar du på strecken 

(meny) där den vita pilen pekar (bild 3). 



 

 

 

 

Bild. 3 

 Då kommer du till den här sidan (bild 4), här kan du ändra när 

du går upp och när du går och lägger dig 

 Det finns inställning både för helgen och för veckodagarna. 



 

 

 Bestäm den nya tiden och tryck på NÄSTA. Du kommer då 

tillbaka till startsidan igen (bild 1).  

      Bild 4. 

 

 

 

 



 

 

4) Kommer den här bilden upp (bild 5) kan du behöva trycka på 

knappen som den svarta pilen pekar på och sätta igång tandborsten.  

Då kopplas tandborsten och surfplattan ihop igen.   

Bild 5. 

 

 

 

 

 



 

 

Tveka inte att ringa om det uppstår några problem eller om du har 

några frågor, lycka till! 

 

Telefonnummer till Caroline; XXX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 6) Loggbok för informanter under triggerns testperiod.  

Datum Beskriv kortfattat händelse/problem som uppstod 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Datum Beskriv kortfattat händelse/problem som uppstod 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

Bilaga 7) Flödesschema över pilotstudie till examensarbete. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIGGER, pilotsstudie, vidareutveckling 2017-2018 samt datainsamling examensarbete 

2017 jun juli aug sep okt nov dec 2018 jan feb mar apr maj jun

Pilotstudie 1 

Triggerns testas i en vecka av fyra äldre informanter i syfte att utvärdera funktion. 

Datainsamling 1 ;  

Intervju 1; Utlämning av trigger och loggbok, samt kort intervju om livssituation. 

Intervju 2; Efter 7 dagars användande utförs intervju gällade funktion.

Deltagare #1

Deltagare #2

Deltagare #3

Deltagare #4 

Vidareutveckling av triggerns funktion 

Rekrytering av informanter

Tillfrågan av 35 individer angående medverkan i studien

Examensarbete

Triggern testas i en vecka av sju stycken äldre informanter i syfte att analysera upplevelsen av användandet 

Datainsamling 2; 

Intervju 1; Utlämning av trigger och loggbok, intervju kring livssituation och tandborstvanor  

Intervju 2; Efter 7 dagar utförs intervju kring upplevelsen av användandet av triggern 

Deltagare #1

Deltagare #2

Deltagare #3

Deltagare #4

Deltagare #5

Deltagare #6

Deltagare #7



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


