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Survey over the correlation between motivational 
interviewing (MI) and parodontal diseases and caries – 
a literary survey 
 
Abstract 

Background: MI is a method for counseling and for helping individuals find and maintain 

motivation for change of behavior. In later years the method has also seen some use in dental care.  

 

Aim: To study the effect of MI on parodontal diseases and caries in children, adolescents and adults. 

 

Method: The study design was a literature review where scientific articles were gathered by searching 

through databases like for example PUBMED, DOSS, Medline, Psychinfo and CINAHL and then 

scrutinized and summarized. Seventeen articles were selected according to existing inclusion-

/exclusion criteria. The included studies were reviewed with a modified review template to present 

studies of strong/moderate value.   

 

Result: The selected articles were from Canada, China, France, Germany, Iran, India, Serbia, Spain, 

Sweden and USA. About 50% of the articles indicated a positive result for patients who undertook MI-

sessions in combination with regular treatment, compared to control groups. The other half could see 

no such results. 

 

Conclusion: The method seems to have effect in some instances but not in others. A factor that 

showed no alteration of MI effectiveness was the patients’ age. Further research is required to 

determine what factors might influence the outcome of using MI in dental care. 
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Sammanfattning 

 

Bakgrund: MI är en metod för rådgivning och för att hjälpa individen att hitta och bibehålla motivation 

till förändrat beteende. På senare år har metoden börjat användas även inom tandvården. 

Syfte: Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt sammanställa effekten av MI på 

parodontala sjukdomar och karies hos barn, ungdomar och vuxna.  

Metod: Studien består av en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar har tagits fram genom 

sökningar i databaserna PUBMED, DOSS, Medline, Psychinfo och CINAHL som sedan granskats och 

sammanställts. Sjutton artiklar har utvalts utifrån de inklusion/exklusion kriterier som fanns. De 

studierna som blev inkluderade i resultatet har blivit granskade med hjälp av en mall för att kunna 

identifiera studiernas värde för litteraturstudien.  

Resultat: De utvalda artiklarna var från Frankrike, Kanada, Kina, Tyskland, Iran, Indien, Serbien, 

Spanien, Sverige och USA. Ungefär hälften av artiklarna påvisade ett positivt resultat för patienter som 

genomgått MI-samtal i kombination med vanlig behandling jämfört med kontrollgrupper. Den andra 

hälften såg inga dylika resultat.  

Slutsats: Metoden tycks ha effekt i vissa sammanhang men inte i andra. En faktor som inte visade 

någon påverkan på effektiviteten av MI var patienternas ålder. Ytterligare forskning krävs för att 

fastställa vilka faktorer som påverkar resultatet vid användning av MI inom tandvården. 
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Inledning 

Vissa sjukdomar har en koppling till personens livsstil samt dennes attityd till hälsosamma vanor (1). 

Vissa syndrom eller sjukdomstillstånd går att förebygga eller lindra genom en förändring av beteendet 

(1,2). Det finns samtalsmetoder för att motivera individer till beteendeförändring och följsamhet till 

behandlingen. Motiverande samtal eller MI (eng. Motivational interviewing) är en samtalsmetod som 

har visat sig effektiv inom en rad olika hälsorelaterade beteenden, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar 

och diabetes (1–3). Eftersom samtalsformen har ett brett användningsområde inom vården, blev 

ansatsen att undersöka den eventuella effekt metoden kan ha som samtalsmetodik inom tandvården. 

Då den orala hälsan till en stor del styrs av beteendefaktorer kan det vara av högsta relevans att studera 

området beteende och kommunikation (1). 

 

Bakgrund 

Oral hälsa och tandhygienistens kompetensområde 

Oral hälsa definieras som ett tillstånd där individen skall vara fri från ansiktssmärta, parodontala 

sjukdomar, kariesangrepp eller störningar som kan påverka munhålan och det psykosociala 

välbefinnandet (4). Beteende, attityder, bemötande och kommunikation har visat sig vara en väsentlig 

del i relationen mellan patient och behandlare. Oral hälsa kan bibehållas med hjälp av preventiva 

åtgärder. Dessa åtgärder tas emot eller ej av patienten, beroende på hur behandlaren framför de olika 

alternativen. Om patienten accepterar att förändra en viss vana med hjälp av behandlaren kan detta leda 

till ett positiv utfall. Utfallet består av patientens bekräftelse samt utökat förtroende för behandlaren, 

vilket i sin tur kan påverka sjukdomsinsikten, välbefinnandet och smärtfriheten (4,5). 

Tandhygienistyrket består av en mängd olika kompetenser som är sammansvetsade för att utge den 

bästa preventiva vården. Några av dessa områden är bemötande och kommunikation, vilket utgör en 

väsentlig del av arbetsuppgifterna. En tandhygienist skall kunna visa omtanke, lyhördhet och respekt i 

samtal med patienterna samt ge stöd och vägledning för att möjliggöra ansvar, delaktighet och 

preventiva åtgärder (5).  

Tidigare användes de biomedicinska modellen som baserades mer på information, ge föreskrifter och 

att patienten förväntas respektera vårdgivaren. Numera har vården tagit avstånd från denna 

biomedicinska modell och försöker anpassa sig till den mer patientcentrerade modellen som även kallas 

för den holistiska modellen. Detta kallas även för individanpassad vård där patienten sätts i centrum 

och får tala fritt samt förhandlar sig fram till det önskade resultatet av behandlingen(20). Inom 

tandhygienistens kompetensram ingår även identifiering, dokumentering och rapportering av 

avvikelser som t.ex. gingivit, munslemhinneförändringar, bettstörninar samt sjukdomarna parodontit 

eller karies (5).  



Orala sjukdomstillstånd och egenvård 

När ett tunt lager av saliv kommer i kontakt med tanden bildas det en bädd av proteiner på tandytan. 

Lagret av proteiner heter pellikel. En viss typ av bakterier dras till pellikeln då detta utgör en möjlighet 

till att kunna få fäste samt föröka sig. Tillsammans bildar dessa ett bakteriekomplex som främjar tillväxt 

samt omges av en tunn hinna, vilken skyddar dem mot eventuell yttre påverkan. Detta kallas även för 

dentalplack (6,7). Dentalplacket kan leda till olika sjukdomstillstånd beroende på vilka 

bakteriesamlingar som är involverade i processen (7).  

 

Om det dentala placket kvarstår tillräckligt länge kan gingivit uppstå. Gingivit är en reversibel 

parodontal sjukdom, som orsakas av bakterier då dessa befinner sig i dysbios (8). Kännetecken för 

sjukdomen är inflammerad gingiva runt den cervikala delen av tanden. En frisk gingiva anses vara 

ljusrosa, stram och ströpplad (9,10). Inflammationen består så länge bakterierna får ligga kvar ostörda 

(8). När bakterierna tas bort från den inflammerade vävnaden påbörjas en läkningsprocess, som pågår 

tills vävnaden är frisk. Om dessa bakterier kvarstår under ett flertal veckor kan parodontit uppstå, vilket 

är en diagnos på förlorat alveolart ben samtidigt som detta är en irreversibel parodontal sjukdom (11). 

En obehandlad parodontit kan eventuellt leda till tandförlust (11). Dessutom kan det dentala placket 

orsaka karies beroende på vilka bakterieföreningar som gynnas. Karies träder fram då acidura bakterier 

utsätts för sockerstress, vilket i sin tur leder till att syraproduktion påbörjas och orsakar en pH-sänkning 

i saliven. Detta kan leda till upplösning av emaljen. En obehandlad kariesskada kan leda till pulpanekros, 

infektion och i värsta fall sepsis. Kariesskador kan lagas med hjälp av tandläkarexpertis, och om skadan 

påverkat nerverna i tanden kan det bli aktuellt med rotfyllning eller eventuell extraktion (12). 

 

Egenvården är en väsentlig del som bidrar till ett friskt oralt tillstånd, då bakterierna inte ges möjlighet 

att reproduceras kontinuerligt. Egenvården kan dock variera från individ till individ, beroende på 

attityder till oral hälsa (1). Detta beror till en viss del på individens livsföring som kan påverkas med 

hjälp av olika kommunikations- och beteendeförändringstekniker, som t.ex. motiverande samtal (1,2). 

 

 

MI 

MI eller motiverande samtal är en mjukare modell av rådgivning. MI beskrevs först som klinisk metod 

i början 1980-talet. I början av 1990-talet testades metoden med andra sorters hälsoproblem, som t.ex. 

kroniska sjukdomar där en beteendeförändring är väsentlig. MI har visat positiva utfall på flera 

sjukdomar liksom i tobaksprevention eftersom medvetenheten ökades (1,2). MI-intresset ökade inom 

tandvården och detta resulterade i flera studier där effekten av MI studerades på t.ex. patienter som 

visade ett avvikande beteende (13). Metodens effekter har studerats även inom prevention av ECC 

(early child caries) (14,15). Motiverande samtal har även använts som en uppmuntrande metod till 

beteendeförändring angående rökning, då vanan har en negativ påverkan på parodontala 

behandlingar (16). 

 



MI fungerar genom att aktivera patienternas egen motivation till förändring och följsamhet till 

behandling (1,2,17). ” MI-andan’’ är ett sätt att beskriva tekniken, då den inte används för att lura 

personer att göra något som de egentligen inte vill, tvärtom, det framkallar patientens egen motivation 

till att skapa en beteendeförändring för sin egen hälsas skull (1). ’’Andan’’ är beskriven som 

samarbetsinriktad, framkallande och respektfull inför individens autonomi (1). Miller och Rollnick 

beskriver MI utifrån fyra allmänna vägledande principer: undvik att argumentera mot patienten, 

förstå och utforska patientens egen motivation, empati skall visas mot personen när behandlaren 

lyssnar och empowerment (självstyra)-känslan skall stärkas. Principerna kan vara lättare att komma 

ihåg med akronymen R.U.L.E (eng. styra): rättningsreflexen, utforska, lyssna och egenmakt (1).  

 

Miller och Rollnick har framarbetat akronymen BÖRS i motiverande samtal (1). Detta står för 

Bekräftelse, där individen får beröm och får höra påståenden från behandlaren som visar empati för 

det som sägs. Därnäst följer Öppna frågor, där personen skall få prata fritt angående det som frågas. 

Detta följs av Reflektivt lyssnande, som är ett av de viktigaste momenten inom motiverande samtal. 

Här krävs det att den professionelle är mer aktiv än vid andra tillfällen. Slutligen kommer Summera, 

där den yrkesmässige sammanfattar samtalet under och efter individens berättelse. Det framgår i 

litteraturen att även det icke-verbala spelar en stor roll i samtalet (1,18).  

 

Ett MI-samtal kan innehålla tre olika kommunikationsstilar, vilka är följande, vägledande och 

styrande. Ordet stil i det här sammanhanget innebär att det finns olika strategiska förhållningssätt när 

det gäller att hjälpa patienter. Olika kommunikationsstilar används för olika ändamål. Enligt Miller 

och Rollnick är den vägledande stilen speciellt utformad för att kunna ta itu med personer som hyser 

kraftigt motstånd gällande beteendeförändring.  

 

Den följande stilen innebär att behandlaren skall vara en god lyssnare (1). En god lyssnare håller inne 

det hen har på hjärtat, för att ge patienten all uppmärksamhet och försöka förstå dennes upplevelse. I 

ett väl utfört lyssnande finns det inga tyckanden, ingen styrning av samtalet, ingen övertalning, ingen 

rådgivning, inga varningar eller analyseringar. Det är patienten som styr och det är behandlaren som 

skall följa efter och vara med på det individen meddelar (1). 

Den styrande stilen är annorlunda jämfört med den följande. I den styrande stilen är det behandlaren 

som tar kommandot, åtminstone för ett tag. Det antyder en ojämn relation med avseende på kunskap, 

expertis, auktoritet eller makt (1). Stilen utmärks av den auktoritära delen, där behandlaren avses vara 

en ledare och där problemet löses av denna och inte patienten (1). 

Den vägledande stilen utmärks av att behandlaren omvandlas till en sorts guide som visar vägen för 

patienten. Behandlaren är den som bestämmer hur patienten skall gå tillväga, vad denne får se eller 

göra. Behandlaren anses vara en resurs som patienten kan ta till vara för att uppnå sina mål (1).  

 

Det finns tre grundläggande kommunikationsfärdigheter som kan hjälpa behandlaren att använda de 

olika kommunikationsstilarna i verkligheten. Dessa är fråga, informera och lyssna. Dessa färdigheter 

är observerbara beteenden, något som utförs per automatik för att implementera den stil du vill 

använda (1). 



 

Ambivalens uppstår när en individ vill göra en förändring som oftast gynnar en, men sedan tänker på 

andra skäl som stoppar processen och gör att förändringen aldrig sker (1). Oftast finns det en mängd 

skäl till att personen borde förändra sitt beteende eller sin vana, men dessa vägs in mot skälen som gör 

att det avstås från förändringen, eftersom en rutin är svår att bryta (1). 

Beteende och kommunikation 

Beteende definieras som individens reaktion på inre och yttre stimuli. Även känslor, motiv och tankar 

kan betraktas som stimuli. Inom litteraturen används termen för att beskriva individens livsföring som 

kan ge upphov till ohälsa (19). Det är därför beteendeförändring kan vara en viktig nyckel till prevention 

samt upprätthållande av god hälsa (1,2). Begreppet kommunikation definieras som att något ska bli 

gemensamt och delat. Detta betyder att människor söker andra individer som kan meddelas och dela 

något med oss, som t.ex. tankar, upplevelser, känslor, handlingar och värderingar (20). Kunskap om 

kommunikation kan leda till bättre förståelse av hur det sociala samspelet bidrar till att skapa och 

upprätthålla identitet, närhet och kontakt med andra personer (20). Kommunikationens betydelse i 

hälso- och sjukvården lyfts fram allt oftare (14). Kommunikation anses skapa förbindelser mellan 

individer och beskrivs som en inlärd egenskap, där människor lär sig inte bara hur, utan också 

betydelsen av att kunna ge och ta emot information (21). Kommunikation kan förenklas med hjälp av 

teorier, som t.ex. kommunikationsmodeller (20). 

Kommunikationsmodeller och begrepp 

En modell beskrivs som en förenkling av verkligheten, där det förtydligas och skapar en enklare kontext 

som kan hanteras samt diskuteras (20). Det finns en mångfald av olika modeller som samspelar med 

kommunikationsprocessen, men ingen av dessa kan redogöra för allt som är väsentligt inom 

kommunikationen (20). Modellers funktion jämfört med teorier är densamma, dock betraktas modeller 

som mycket enklare samt omfattar färre delar jämfört med teorier. Modeller går att jämföras ur en 

abstrakt synvinkel samtidigt som de vägleder behandlaren beroende på egna utgångspunkter och ramar. 

Modeller är varken sanna eller falska, vilket leder till att dessa är mer eller mindre användbara och mer 

eller mindre riktiga (20). 

 

Barriärmodellen bygger på att det finns en sorts hinder eller barriär, som stoppar kontakten eller 

överföringen av budskap mellan två individer (20). Några viktiga faktorer som bidrar till tolkningen av 

budskapet är kultur, språkvanor, personlighet samt attityder. Kultur är en social organisationsform som 

dividerar samt tillsätter individer i samspel. Språket är ett viktigt verktyg, där överföring av tankar sker 

i form av värderingar, filter och behov (20). Med språkets hjälp kan en individ öppna kanaler till andra 

människor och deras inre värld (20). Sedan finns det sändare-mottagarmodellen, som bygger på en sorts 

checklista där individen har fått med de olika väsentliga faktorerna och där personen eventuellt kan 

reflektera över kommunikationssättet. Checklistan är indelad i fyra olika stadier: sändare, budskap, 

mottagare och effekt. Sändaren avser vem som har utfärdat budskapet. Budskapet är innehållet i 

kommunikationsprocessen och kan variera beroende på vilken situation individen befinner sig i. 

Budskapet kan sändas genom olika medier, exempelvis ord, gester, beröring, brev, affischer med mera. 

Individen som tar emot det destinerade budskapet är kallad mottagare. Budskapet och kanalen behöver 



regleras utifrån förväntningar, kunskaper och värderingar hos mottagaren samt den relation parterna 

har till varandra, för att budskapets innebörd ska kunna förstås (20). Kanal står för vägen budskapet tar 

eller vilken metod som används för överföring (20). Resultatet eller den påverkan som skedde genom 

kommunikationen kallas effekt och kan variera beroende på individens kunskapsnivå, värderingar, 

vanor och attityder (20). Filter- och brusmodellen bygger på missuppfattningar av mening och 

innebörd. Modellen är formad av kanal, brus och filter. När individen kommunicerar genom telefon, e-

mail mm. betraktas detta som kanaler av elektronisk art. När individen möter en annan person utgörs 

kanalen av de olika sinnesorgan som involveras. Filtren består av tidigare erfarenheter, förväntningar, 

fördomar och kulturella skillnader. Brus är det som har potentialen att deformera den information som 

lämnar sändaren och tas emot av mottagaren. Det initiala budskapet tas emot med tillägg som ej var 

avsedda från början, vilket bidrar till dålig kommunikation mellan parterna (20). Enligt Tubs och Moss 

går det att skilja på olika typer brus. Dessa delas in i tre olika kategorier: fysiskt, semantiskt och 

psykologiskt brus (22). Hammarmodellen är en av de modeller som används vardagligt av en riklig 

mängd personer. Modellen riktar sig mot individer som i sin kommunikation använder rösthöjning eller 

upprepning av budskap tillräckligt många gånger, därav liknelsen med hammaren som slår mot en spik. 

Hammarmodellen används oftast när personer samspelar med individer i nära relation med varandra. 

Om mottagaren inte förstår budskapet har personen i fråga lätt att hamna i denna situation. Den 

oförstådda personen har tendensen att upprepa det hen tidigare har sagt med samma ord och med högre 

röst, något som oavsiktligt kan skapa en känsla av rädsla, irritation och motstånd hos mottagaren (20). 

Detta skall undvikas när MI används, då det som önskas är att patienten själv med hjälp av behandlaren 

får insikt om sin sjukdom (1).   

 

Empowerment är en form av process som gör det möjligt för människor att bestämma över sina egna 

villkor samt nå självbestämmande (1,18). Begreppet bygger på jämställdhet och ömsesidig respekt för 

alla individer samt lägger vikt på att lösa problem och klargöra orsakerna till missförhållanden (1,18). 

Processen utgör en viktig del av MI, då behandlaren strävar efter patientens självinsikt gällande sin 

status och möjlighet att själv bestämma över sina åtgärder vilket kan motivera patienten till bättre vanor 

(1). 

 

Self-Efficacy-begreppet handlar om tilltron till den egna kapaciteten, det vill säga de förväntningar en 

individ har på att bemästra en handling vid en viss tidpunkt (18). Begreppets användningsområde är 

väldigt specifikt, då en persons tilltro bestämmer om hen t.ex. kan klara av att ändra sina matvanor men 

inte sina motionsvanor eller vice versa (1). Det finns olika bestämningsfaktorer som avgör individens 

inställning till en handling. Individens förväntningar på den egna tilltron bestämmer om personen tar 

initiativ till en viss handling. Andra bidragande faktorer är mängden energi som läggs ner samt hur 

mycket individen envisas att försöka klara av handlingen när olika hindrande faktorer dyker upp och 

försvårar situationen (1). Self-Efficacy utgör en väsentlig del av MI, då behandlaren tillsammans med 

patienten utforskar patientens gränser och självförtroende för att vid ett senare tillfälle komma överens 

om en viss behandling där villkoren bestäms av patienten (1). 

 



Patientcentrering är en modell som också strävar efter ett ömsesidigt sätt att samtala. Metoden används 

som hjälpmedel för att beskriva och få insikt i komplexiteten som gäller kommunikationen inom vården. 

Det är väsentligt att se hela människan och inte endast fokusera på sjukdomen, symtomen, åldern eller 

beteendet. I en patientcentrerad kommunikation är det viktigt att uppmuntra personen till delaktighet, 

att bekräfta dennes åsikter, att respektera personens personlighet och integritet samt att stödja 

personens styrkor och behov (18). Detta kan även märkas i MI där strävan är att individen ej skall känna 

sig ignorerad eller behandlas på ett visst sätt beroende på vilken sjukdom eller symtom som personen 

har (1). 

 

Problemformulering 

I tandhygienistens kompetensområde är kommunikation ett viktigt och prioriterat område. För att 

kunna ge patienterna en personcentrerad vård utifrån deras förutsättningar bör anpassade 

samtalsformer kunna erbjudas. MI är en av flera samtalsmetoder som används inom såväl hälso – och 

sjukvård som tandvård för att förändra beteenden. För att erhålla kunskap om vilken effekt den har på 

munhygienen kommer en analys av ett flertal vetenskapliga studier att utföras. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt sammanställa effekten av MI på 

parodontala sjukdomar och karies hos barn, ungdomar och vuxna.  

Kompletterande frågeställningar 

1. Hur påverkas placknivåerna hos individer genom att använda MI metoden? 

2. Hur påverkas förekomsten av gingivit och fickstatus hos individer genom att använda MI 

metoden? 

3. Hur påverkas förekomsten av karies hos individer genom att använda MI metoden?  

 

 

 

 

 



Material och metod 

Studiedesign  

Studien är en allmän litteraturöversikt baserad på vetenskapliga studier som berör motiverande samtal 

och deras effekt. Det gäller att forskaren väljer ett till två problemområden att fördjupa sig i utifrån det 

kvantitativ grundval (23). En kritisk granskning kommer att utföras från tidigare vetenskapliga 

artiklar/originalartiklar för att kunna besvara syftet genom att sammanställa studiernas resultat (24).  

 

Datainsamling  

Databaserna DOSS, Medline, PubMed, Psyckoinfo och CINAHL har använts som sökvägar för att med 

för att med hjälp av ett flertal sökord hitta relevanta vetenskapliga artiklar till denna studie. Samtliga 

databaser är breda databaser där 75 % av referenserna är på engelska och som är tillgängliga på 

Jönköping University´s biblioteks hemsida. Vid artikelsökningen användes enbart engelska sökord, 

eftersom majoriteten av forskningen redovisas helt eller delvis på engelska. Således går det att få fram 

även svenska artiklar vid användandet av engelska sökord. Följande ord användes vid artikelsökning: 

Motivational interviewing, Oral health, oral hygien, Effect, Periodontal, Caries, Patient, Adult, Child. 

Dessa ord kombinerades med hjälp av trunkering och booleska operatorer för att få ett brett resultat 

som möjligt. De booleska operatorerna AND och OR har använts mellan två sökord för att begränsa 

sökningen samt för att få fram de artiklar som har samband med studiens syfte (24,25). För att hitta 

ytterligare sökord användes MeSH-termer (26). En översikt av litteratursökningen redovisas i tabell 

(Bilaga 1). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De vetenskapliga artiklar som inkluderades skulle besvara studiens syfte samt vara publicerade mellan 

2007 och 2018. Artiklar som publicerades före år 2007 exkluderades för att få ett mer aktuellt 

forskningsresultat.  Artiklarna skulle uppnå de krav som gäller för vetenskapliga artiklar, vilket innebär 

att de som inte var Peer-Review granskade exkluderades genom att författaren manuellt bockade in vissa 

rutor i databaserna. Följande val gjordes i databasen Medline: Linked Full Text, Date of Publication 

from (2007–2018), English Language. Följande val gjordes i databasen Doss: Fulltext, Scholarly (Peer 

Reviewed) Journals, Publication Date from (2007–2018). Engelska och svenska artiklar valdes på grund 

av att det är de språk som alla författare behärskar. 

  

Urval 

Utvalda vetenskapliga artiklar har gått igenom olika urval baserade på vilken relevans de hade till syftet. 

De utvalda vetenskapliga artiklarna har granskats av författarna genom tre urval.  

 

I det första urvalet har vetenskapliga artiklar tagits ut baserat på titeln. Sökningar gjordes i ovan nämnda 

databaser och med olika kombinationer av ovan nämnda sökord. Totalt gav sökningarna 414 träffar 

varav samtliga rubriker lästes. En viss överlappning av artiklar förekom då artiklar kan dyka upp i flera 

databaser och under olika sökord. De vetenskapliga artiklar som verkade relevanta för denna studie 



valdes ut medan de som inte ansågs relevanta exkluderades. Totalt valdes 203 artiklar ut för vidare 

läsning av abstrakt. 

 

I det andra urvalet har studierna kontrollerats utifrån sina abstrakt, och de som verkade mest relevanta 

för syftet valdes. De 203 artiklar som passerat det första urvalet granskades genom att abstrakt 

kontrollerades för att se om artiklarnas syfte och metod var relevanta för denna studie. Totalt valdes 21 

artiklar ut för närmare granskning av hela artikeln. 

 

I det tredje och sista urvalet har författarna läst hela den vetenskapliga artikeln i fulltext för att mer 

noggrant värdera artikelns relevans i förhållande till studiens syfte. Totalt valdes 12 artiklar ut, vilka 

ansågs vara användbara. Utöver dessa tillkom ytterligare fem artiklar, som inte framkommit vid 

databassökningarna, men som refererades till i en eller flera av de artiklar som passerat samtliga tre 

urval. Totalt resulterade urvalsprocessen i 17 artiklar, vilka inkluderades i litteraturstudien. En översikt 

av litteratursökningen redovisas i tabell (bilaga 1). 

 

Kvalitetsgranskning 

Författarna har läst samtliga utvalda artiklar källkritiskt genom att med utgångspunkt i Forsberg & 

Wengströms mall för kvalitetsgranskning granska om artiklarna följer etablerade riktlinjer för en 

vetenskaplig artikel (25). Den använda kvalitetgranskningsmallen (bilaga 2) inrymmer tolv frågor som 

besvarats med ”Ja” eller ”Nej”. Syftet med modifieringen är att enkelt kunna sätta poäng på de utvalda 

vetenskapliga artiklarna och därigenom få fram kvaliteten på varje artikel. Varje svar som besvarades 

med ett ”Ja” fick ett poäng medan ett ”Nej”-svar gav noll poäng. De kvantitativa artiklarnas kvalitet ska 

värderas på följande sätt: låg kvalitet (0–5 poäng), medelkvalitet (7–9 poäng) och hög kvalitet (10–12 

poäng).  Totalt bedömdes 14 av de inkluderade artiklarna hålla hög kvalitet och resterande tre ansågs 

hålla medelhög kvalitet. En sammanfattning av de granskade artiklarna bifogas i form av en 

artikelöversikt (bilaga 3). 

 

Etiska överväganden 

Denna studie har granskats utifrån den etiska egengranskningsmall som används på Jönköping 

University och godkänts av utsedd handledare från Hälsohögskolan. Eftersom studien är en 

litteraturstudie så har etiska ställningstaganden generellt sett inte tagits av författarna själva utan av de 

forskare som utfört de studier som granskats. Författarna har dock i görligaste mån försökt säkerställa 

att de studier som ingår i litteraturstudien har genomförts i enlighet med de etiska riktlinjerna på 

respektive institution (25).  De artiklar som studerats presenteras på ett sanningsenligt och öppet sätt 

utan försöka att vinkla resultaten för att uppnå en viss tendens (25,27). Studien kommer inte att beröra 

personuppgifter som inte redan genomgått etisk granskning, men hänsyn har likväl tagits för att 

säkerställa att inga känsliga uppgifter publiceras på ett sätt som kan leda till skada för individen. 

 



Resultat 

Totalt sett har 17 vetenskapliga studier granskats. Av dessa har tio behandlat effekten av MI vid 

behandling av parodontala sjukdomar och sju har handlat om effekten av MI vid behandling av karies. 

Sammanlagt var fyra studier genomförda i Sverige(28-31) fem i andra europeiska länder (31, 32, 35, 36, 

43), fyra i Nordamerika (30, 37, 41, 42) och fyra i Asien (38-40, 44).   

Parodontala sjukdomar  

Totalt sett granskades tio studier som behandlade effekten av MI vid behandling av Parodontala 

sjukdomar. Fyra av dessa var utförda i Sverige, två i USA och en vardera i Tyskland, Frankrike, Spanien 

och Serbien. Av studierna visade fem på signifikant bättre kliniska resultat för deltagare som fått 

genomgå MI-samtal i jämförelse med kontrollgrupper, i de andra fem studierna var skillnaderna mellan 

grupperna för små för att kunna dra några pålitliga slutsatser. 

 

I en studie av Stenman, Wennström & Abrahamsson undersökte författarna huruvida det gick att påvisa 

en statistiskt säkerställd skillnad i MBI (Marginal Bleeding Index) och PI (Plaque Index) under en 

treårsperiod mellan personer som fått genomgå ett MI-samtal och en kontrollgrupp. Båda grupperna 

bestod av personer som diagnostiserats med parodontit och som remitterats till en specialistklinik i 

Göteborg. Samtliga deltagare fick vanlig paradontal behandling med information och instruktion samt 

mätning av MBI och PI. Den enda skillnaden var att testgruppen fick ett MI-samtal. Uppföljningar 

gjordes efter sex månader och efter tre år.  

 Vid behandlingens början hade experimentgruppen ett genomsnittligt MBI på 37,8 % medan 

motsvarande siffra för kontrollgruppen var 32,1 %. Vid avslutande kontroll efter tre år hade 

värdena sjunkit för både experimentgruppen och kontrollgruppen, till 14,7 % respektive 15,4 %.  

 Mätningen av PI visade att experimentgruppen hade ett ursprungligt genomsnittsvärde på 49,6 

%, vilket vid kontroll efter 6 månader hade sjunkit till 25,26 %.  Motsvarande värden för 

kontrollgruppen var 38,4 % vid behandlingens början och 15,7 % efter sex månader. Vid 

kontrollen efter tre år hade dock värdena ökat igen till 42,1 % för experimentgruppen och 41,9 

% för kontrollgruppen.  

 Förändringarna i såväl MBI som PI var stora redan efter sex månader men medan 

förändringarna i MBI höll i sig hade PI närmat sig basvärdena igen efter tre år (28).  

 

Dessa resultat stämmer väl överens med en tidigare studie genomförd av samma forskarlag. Studien 

inriktade sig på personer som diagnostiserats med kronisk parodontit men som inte ansågs vara i behov 

av kirurgisk behandling. Studien inleddes med en mätning av deltagarnas MBI och PI. Efter mätningen 

fick experimentgruppen genomgå ett MI-samtal på 20–90 minuter (genomsnitt var 44 min). Efter två 

veckor gjordes en uppföljning och deltagarnas värden mättes på nytt. Efter mätningen fick båda 

grupperna information och instruktioner av erfarna tandhygienister (THY). Båda grupperna fick sedan 



regelbunden uppföljning med THY och värdena mättes igen efter tre respektive sex månader. Precis som 

i den senare studien kunde forskarna här se en förbättring av samtliga deltagares MBI och PI efter sex 

månader i jämförelse med basvärdet.  

 Gällande MBI gick experimentgruppen från 36,6 % vid bas till 18,8 % vid kontrollmätning 

medan kontrollgruppen gick från 33,0 % till 18,4 %. 

 Vid mätningarna av PI gick experimentgruppen från 50,2 % vid bas till 25,2 % vid 

kontrollmätning. Motsvarande siffror för kontrollgruppen var från 43,1 % till 18,6 %.  

 I likhet med den andra studien gick det inte att se någon signifikant skillnad mellan grupperna 

(29).  

 

Liknande resultat framkommer i en amerikansk studie kring korta MI-samtal och deras inverkan på 

patienter med parodontit. Studien pågick under 12 veckor med en grupp som fick ett kort MI-samtal på 

cirka 15 minuter, och en kontrollgrupp som enbart fick standardiserat rådgivande samtal. I samband 

med besöket mättes BoP, PI (5-gradig skala enligt Quigley Hein Plaque Index) och PD. Dessa värden 

mättes sedan igen efter 6 respektive 12 veckor.  

 Vid studiens början hade experimentgruppen ett genomsnittligt värde för BoP på 50 % medan 

motsvarande för kontrollgruppen var 55 %. Vid uppföljning efter 12 veckor hade 

experimentgruppens genomsnitt sjunkit till 33 % medan det för kontrollgruppen hade sjunkit 

till 36 %.  

 Vid studiens början hade experimentgruppen ett genomsnittligt PI på 2,4 och kontrollgruppen 

2,6. Efter 12 veckor hade båda gruppernas PI sjunkit något till 2,1 respektive 2,3.  

 Vid den första mätningen av PD hade experimentgruppen ett snitt av 23,8 fickor på 4–6 mm 

och 2,0 fickor på över 7 mm, motsvarande siffror för kontrollgruppen var 23,3 för fickor på 4–

6 mm och 1,8 för fickor på mer än 7 mm. Vid den sista mätningen efter 12 veckor hade 

experimentgruppen ett snitt på 20,3 fickor på 4–6 mm och 1,7 fickor djupare än 7 mm. 

Motsvarande siffror för kontrollgruppen var 16,1 fickor på 4–6 mm och 1,4 fickor djupare än 7 

mm.   

 Båda grupperna visade en statistiskt säkerställd förbättring av både BoP och PI under studiens 

gång, men det gick inte att se någon signifikant skillnad mellan grupperna. Gällande PD gick 

det att se en signifikant förbättring i kontrollgruppen men inte i experimentgruppen (30). 

 

I en studie av Woelber et al. undersöktes huruvida en åtta-timmars workshop i MI för 

tandhygieniststudenter gjorde skillnad vid behandling av vuxna patienter med parodontit. En grupp 

studenter gavs MI-utbildning i form av en åtta-timmars workshop och en lärobok i MI. Gruppen 

jämfördes sedan med en kontrollgrupp bestående av studenter som inte fått någon MI-utbildning. Båda 

grupperna tilldelades patienter med diagnostiserad parodontit. Studien mätte PI (Silness & Löe), BoP, 

GI, CAL (Clinical Attachment Level) och PPD. Dessa värden mättes igen efter 6–8 veckor.  



 Vid en första analys gick det att utläsa en sänkning av GI för experimentgruppen från 1,10 till 

1,03, medan kontrollgruppen hade en ökning från 0,91 till 1,05.  

 Gällande PI visade båda grupperna en ökning från 0,56 till 0,72 för experimentgruppen och från 

0,43 till 0,54 för kontrollgruppen.  

 Värdena för BoP sjönk för båda grupperna; experimentgruppen gick från 51,87 till 46,65 och 

kontrollgruppen från 53,65 till 51,82.  

 För CAL hade experimentgruppen en sänkning från 3,42 till 3,17 och kontrollgruppen från 5,23 

till 4,81.  

 Vid mätningen av PPD så hade det genomsnittliga fickdjupet sjunkit för experimentgruppen 

från 4,66 mm till 3,90 mm och för kontrollgruppen från 4,45 mm till 3,91 mm.  

 Av dessa värden var det endast vid PPD som det gick att utläsa en signifikant skillnad mellan 

grupperna. 

 Eftersom det fanns stora skillnader i ursprungsvärdena mellan de båda grupperna, gjordes en 

regressionsanalys för att avgöra om det gick att utläsa signifikanta samband mellan 

förändringar i de uppmätta värdena och enskilda faktorer såsom kön, rökare/icke-rökare eller 

grupptillhörighet (experimentgrupp/kontrollgrupp). Vid en sådan analys visade det sig att den 

enda förändringen där det kunde påvisas ett statistiskt signifikant samband med 

grupptillhörighet var höjningen av PI (31).  

 

I en spansk studie studerades det huruvida MI kunde ha en positiv inverkan bland patienter med 

hyposalivation. Forskarna rekryterade deltagare med hyposalivation och delade in dem i två grupper. 

Den ena gruppen utgjorde en kontrollgrupp som fick information och instruktion i oral hälsa utifrån 

Bass method of oral health education. Experimentgruppen fick rådgivning utformad enligt MI-

principer för att främja självständighet och öka motivationen att skapa rutiner för att sköta sin 

munhygien. Båda grupperna fick kontinuerlig utbildning och deltagarna träffade sina instruktörer var 

femtonde dag. Vid studiens början mättes deltagarnas plack utifrån Quigley & Hein Index, deras 

Bleeding Index och deras parodontala status utifrån CPITN (Community Periodontal Index of 

Treatment Needs). Varje deltagares mun delades upp i sextanter där det högsta värdet för varje sextant 

noterades. Varje deltagares värde noterades sedan utifrån den sextant som hade det högsta uppgivna 

värdet. Dessa värden mättes sedan igen efter två månader. 

 PI hade gått från 0,7 till 0,3 för experimentgruppen och från 0,4 till 0,2 för kontrollgruppen.  

 Bleeding Index gick från 29,7 till 18,4 för experimentgruppen och från 22,4 till 6,1 för 

kontrollgruppen.  

 För CPTIN gick andelen som fick värdet 0 (god parodontal hälsa) från 30 % till 46,6% för 

experimentgruppen och från 40 % till 66,6% för kontrollgruppen.  

 Samtliga förändringar visade sig vara statistiskt signifikanta, både inom grupperna och i 

jämförelse mellan grupperna till fördel för experimentgruppen (32).   



 

I en svensk fall-studie prövades huruvida MI kunde användas för att förbättra munhälsan hos patienter 

med parodontit. Studien pågick under två år och bestod av två deltagare, en 50-årig kvinna och en 60-

årig man (A och B), som båda fick stöd i form av ett antal MI-samtal i kombination med behandling i 

form av mekanisk icke kirurgisk infektionsbehandling genom indicerad scaling och debridering. I 

samband med studiens inledning mättes deltagarnas PI, GI, PPD och BoP.  Både PI och GI utgick från 

modifierade tregradiga skalor utifrån Silness och Löes original. Kontroll av dessa värden gjordes efter 3, 

12 och 24 månader. För att kunna bedöma huruvida metoden varit framgångsrik satte forskarna mål för 

vilka värden som skulle uppnås vid studiens slut. För att metoden skulle räknas som effektiv skulle 

deltagarna ha ett genomsnittligt PI som låg nära 0,20 och ett BoP index som skulle ligga under 20 %. 

Båda deltagarna visade förbättringar på samtliga områden(tabell 1) (33).  

 

Tabell 1. De kliniska värden över 24 månader hos deltagare (33).  

 

A= Kvinna 50 år 
B=Man 60 år 

 

Samma forskare gjorde även en större studie med deltagare som hänvisats till en viss klinik. Deltagarna 

delades in i två grupper. En grupp fick ta del av vanlig rådgivande information och instruktion och den 

andra fick ta del av ITOHEP (Individually tailored oral health education programme), ett MI-baserat 

instruktionsmaterial som utgår från individens situation, mål och förmåga. Under studiens gång mätte 

forskarna deltagarnas BoP, PPD och Plack med hjälp av Silness och Löes Plack Index (PI). Värden mättes 

vid bas, efter 3 månader och efter 12 månader. Båda grupperna var likvärdiga i samtliga värden vid 

basnivån. 

 För BoP var basvärdet 70 % för experimentgruppen och 75 % för kontrollgruppen. Efter 12 

månader var värdet 19 % för experimentgruppen och 29 % för kontrollgruppen. Båda grupperna 

visade en tydlig sänkning av BoP, men sänkningen var signifikant större för experimentgruppen 

jämfört med kontrollgruppen.  

 Även för PI kunde ses en signifikant sänkning för båda grupperna, och även här hade 

experimentgruppen signifikant bättre resultat än kontrollgruppen efter 12 månader. För 

 Deltagare 
A 

Deltagare 
B 

PI Bas 0,58 1,18 

PI 24 mån 0,18 0,13 

GI Bas 0,64 1,17 

GI 24 mån 0,20 0,21 

 PPD% Bas 11 % 26 % 

PPD% 24 Mån 1 % 4 % 

BoP% Bas 68 % 83 % 

BoP% 24 mån 6 % 10 % 



experimentgruppen gick PI från 59 % vid studiens början till 14 % efter 12 månader. 

Motsvarande siffror för kontrollgruppen var 57 % vid starten och 28 % efter 12 månader.  

 Vad gäller PPD så visade båda grupperna en tydlig förbättring. Vid studiens början hade 

experimentgruppen 31 % fickor som var 4–5 mm och 9,2 % fickor som var 6 mm eller djupare. 

Motsvarande siffror för kontrollgruppen var 33,0 % för fickor som var 4–5 mm och 9,3 % för 

fickor som var 6 mm eller djupare. Efter 12 månader var värdena 10,4 % och 1,6 % för 

experimentgruppen och 12,2 % och 1,5 % för kontrollgruppen.  

 Båda grupperna hade klart förbättrade värden men det gick inte att se någon signifikant skillnad 

mellan grupperna (34). 

 

 

I en fransk studie undersöktes individer med parodontit. Deltagarna delades in i två grupper, en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp. Experimentgruppen fick ett MI-samtal och kontrollgruppen fick 

den information och instruktion som var standard. I samband med interventionen mättes deltagarnas 

PI enligt O'leary Plaque Index. En uppföljande mätning gjordes sedan efter en månad.   

 Genomsnittlig PI för experimentgruppen var 0,55 före och 0,34 efter en månad. Genomsnittlig 

PI för kontrollgruppen var 0,58 före och 0,54 efter en månad.  

 Forskarna kunde se en signifikant sänkning för båda grupperna, men sänkningen var signifikant 

större för experimentgruppen (35). 

 

 

I en serbisk studie undersöktes ungdomar som hade fast ortodontisk apparatur. Ungdomarna delades 

in i två grupper, där båda grupperna fick PLI med infärgning och traditionell information och 

instruktion kring dentala hjälpmedel. Utöver detta fick experimentgruppen också genomgå ett 40-

minuter långt MI-samtal. Innan studiens start mättes deltagarnas PI (Silness och Löe) och GI och 

uppföljningar av dessa värden gjordes efter en respektive sex månader.  

 För experimentgruppen gick PI från 1,56 till 1,31 efter sex månader. För kontrollgruppen gick 

PI från 1,51 till 1,34. För båda grupperna var förändringarna mellan varje mätning statistiskt 

signifikanta.  

 Vad gäller GI så hade 72,9 % av experimentgruppen och 60,8 % av kontrollgruppen gingivit, 

efter en månad var samma värden 31,3 % respektive 35,3 %, en statistiskt signifikant sänkning 

för båda grupperna. Efter sex månader hade andelen personer med gingivit ökat igen till 45,8 

% i experimentgruppen och 51,0 % i kontrollgruppen. I en jämförelse mellan startvärdet och 

värdet efter sex månader var förändringen statistiskt signifikant endast för experimentgruppen. 

Forskarna kunde dock inte säga att det fanns någon signifikant skillnad mellan gruppernas 

resultat (36). 



I en amerikansk studie undersöktes deltagare som diagnostiserats med psykisk ohälsa (schizofreni, 

bipolaritet, depression). En grupp fick traditionell information och instruktion kring oral hygien, i 

kombination med ett kort MI-samtal. En kontrollgrupp fick enbart del av den traditionella 

informationen och instruktionen. I samband med informationen mätte forskarna även deltagarnas 

plack enligt Quigley-Hein Plaque Index (PI). Deltagarna testades igen efter 4 och 8 veckor.  

 För experimentgruppen gick PI från 3,6 (bas) till 2,3 (4v) till 1,9 (8v), samtliga sänkningar var 

statistiskt signifikanta. För kontrollgruppen hade en statistiskt säkerställd sänkning i PI från 

basnivå till vecka 4, från 3,3 till 2,6, men mellan vecka 4 och vecka 8 kunde ingen statistisk 

säkerställd skillnad uppmätas då värdet vid vecka 8 var 2,5. Förbättringen för 

experimentgruppen var också signifikant bättre jämfört med kontrollgruppen (37). 

Parodontalt tillstånd bland deltagare  

Referen
s 

Populatio
n 

Ålder I år Mätmetod Studien
s längd 

Längd på MI Signifika
nt effekt 

av MI 

34 26 56,3 
(snitt) 

PI, MBI 3 år 20-90 min Nej 

35 44 50,4 
(snitt) 

PI, MBI 6 mån 20-90 min Nej 

36 29 62,9 
(snitt) 

PI, PD, 
BoP 

12 v 15 min Nej 

37 74 59,27 
(snitt) 

PI, GI, 
PPD, BoP 

8 v Ej angivet Nej 

38 60 56,7 (snit) PI, MBI, 
CPITN 

2 mån >20 min Ja 

39 2 50-60 PI, GI, 
PPD, BoP 

2 år Flera sessioner, 45-
75 min 

Ja 

40 113 51,2 (snit) PI, PPD, 
BoP 

1 år Flera sessioner, 45-
75 min 

Ja 

41 51 49,9 PI 1 mån 20 min Ja 

42 99 13-14 PI, GI 6 mån 40 min Nej 

43 60 43 PI 1 mån 15-20 min Ja 

 

 

Karies  

Utifrån de 17 vetenskapliga artiklar som sammanställdes i resultatet studerade sju av dessa sambandet 

mellan de motiverande samtalens effektivitet och kariesförekomsten bland ungdomar och mindre barn 

(38-44). 

 

Studien som genomfördes av Saruta Saengtipbovorn, undersökte de motiverande samtalens effektivitet 

i kombination med MICRA (kariesbedömningsprogram) för att förbättra den orala hälsan hos 

förskolebarn. Deltagarna delades in i en experimentgrupp och en kontrollgrupp som båda blev 

undersökta, diagnostiserade och behandlade med fluorlack beroende på barnets status. Dessutom fick 

experimentgruppens vårdnadshavare delta i ett individuellt MI-samtal med tandhygienisten, vilket tog 

upp olika ämnen relaterade till barnets orala hälsa. THYs kompetens inom MI uppnåddes genom 

deltagande i en dagskurs. Experimentgruppen blev uppföljd två gånger på sex månader, med jämna 



mellanrum, där det användes förstärkande MI-insatser. Dessa utfördes för att påminna deltagarna om 

vilka mål som var viktiga för dem. För att kontrollera samtalens effekt mättes deltagarnas PI utifrån 

Silness och Löe.  

 Enligt studien fanns det ingen statistisk signifikans mellan kontrollgruppen och 

experimentgruppen gällande placknivåerna vid baslinjen. Vid den andra uppföljningen hade 

dock interventionsgruppen betydligt lägre placknivåer jämfört med kontrollgruppen, då 

skillnaden mellan medelvärdena var 0,665. Vid basmätningen var skillnaden bara 0,160.   

 Det fanns även skillnad gällande karieslesioner som är icke kaviterade mellan kontrollgruppen 

och experimentgruppen då det vid sista uppföljningen var 1,041 medelvärdesskillnad jämfört 

med baslinjen som var 0,184.  

 Författaren uttrycker att kariesprogrammen MICRA i kombination med MI visar goda effekter 

efter 6 månader, dock påpekar denna att hen inte vet om det är själva kariesbedömningen, MI-

samtalen eller båda som är mest effektiva, eftersom det inte riktigt framgår i studien (38).  

 

En annan studie utfördes i Iran för att undersöka effekten av MI-samtal vid inskolning. Deltagarna 

delades in i en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick en traditionell inskolning, 

att jämföra med experimentgruppen, som fick genomgå ett MI-inspirerat inskolningsprogram. Det 

beskrivs att behandlaren ringde vårdnadshavare till deltagarna som tillhörde experimentgruppen flera 

gånger under studieperioden samt skickade påminnelseblad under de sista två månaderna. 

Plackmängderna som samlades på tandens yta mättes med hjälp av PI enligt Silness och Löe, gingivans 

status mättes med hjälp av GI och kariesbedömningen bestämdes med hjälp av ICDAS (International 

Caries Detection and Assessment System). Dessa värden mättes igen efter sex månader.  

 Resultatet tyder på att barnen som hade MI-inspirerad inskolning fick bättre gingival status då 

andelen barn som bedömdes ha gott gingivalt index (definierat som 0 i GI) ökade från 25 % vid 

studiens början till 67 % efter sex månader. I kontrollgruppen hade 19 % av barnen god GI innan 

den traditionella inskolningen, vilket höjdes till 32 % efter sex månader.  

 Det visade sig även vid mätning av PI att experimentgruppen hade en signifikant förbättring. 

Bara 4 % hade utmärkt PI (definierat som 0 på Silness och Löes index) vid studiens början, 

något som sedan höjdes till 35 %. Detta att jämföra med kontrollgruppen där 0 % hade utmärkt 

PI vid starten och där andelen sedan höjdes en aning till 5% efter sex månader. DMFT-värden 

mellan och inom grupperna visade ingen tydlig skillnad då P-värdet var lika med 0.36.  

 Författarna är överens om att MI har påverkat utfallet positivt och att metoden borde 

vidareutvecklas för att kunna integreras i olika inskolningsprogram (39).  

I en studie från Kina hade som mål att undersöka MI-samtalets effekt gällande ungdomars attityd till 

oral hälsa.  Deltagarna delades in i tre olika grupper. Grupp ett kan betraktas som kontrollgrupp och 

använde sig enbart av standardiserad rådgivning, grupp två använde sig av enbart MI-metoden och 

grupp tre använde sig av både MI och RA som är en cariogram och användes för att få patienten att 



bättre förstå informationen. Två tandhygienister blev utvalda för att utföra MI-samtalen med 

vårdnadshavare till deltagarna i studien. Dessa har blivit coachade av experter inom MI-området. 

Slutligen bestämdes det att vårdnadshavare till deltagarna i grupp två och tre skulle bli uppringda fem 

gånger under en sexmånadersperiod för att gynna deras beteendeförändring. Vid studiens start mättes 

också deltagarnas PI enligt Silness och Löe samt DMFS.  

 Vid baslinjen fanns det inga starka statistiska skillnader mellan grupperna vad gäller PI, då 

grupp nummer ett hade ett medelvärde på 1.46, grupp nummer två 1.36 och grupp nummer tre 

1.40. Deltagarna blev uppföljda två gånger på 12 månader. Resultatet av studien tyder på att 

grupp nummer tre minskade sina plackindex som mest efter 12 månader, från medelvärdet 1.40 

till 1.20, jämfört med grupp två, som hade en minskning från 1.36 till 1.28 och grupp ett, som 

hade en höjning till 1.52 från 1.46.  

 Gällande DMFS medelvärdena vid baslinjen hade grupp nummer ett 1.81, grupp nummer två 

1.69 och grupp nummer tre 1.66. Författarna har valt att inte undersöka deltagarna för 

karieslesioner 6 månader från basmätningen. Följande DMFS medelvärden har noterats efter 

12 månaders-mätningen; grupp ett ökade till 2,61; grupp två ökade till 2,14 och grupp tre ökade 

till 2.  

 Sammanfattningsvis är författarna överens gällande MI:s effekt, då dessa enligt studien kom 

fram till att MI är mer framgångsrikt än standardiserad rådgivning (40).  

 

 

Följande studie genomfördes i Kanada för att utforska MI-samtalets effekt vid inskolning av barn mellan 

6 och 18 månader. Deltagarna blev indelade i två olika forskningsgrupper, en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp. Studien pågick i två år. Vårdnadshavare till deltagarna i experimentgruppen fick ett 

MI-samtal med en intervjuare, som blev utbildad av professionella inom motiverande samtal. Detta 

följdes sedan upp genom telefonsamtal vid två olika tillfällen inom en månad. Utöver dessa två samtal 

ringdes det ytterligare fyra gånger inom ett sex månaders intervall samt utsändes två påminnelseblad.  

 Vid sammanställning av värdena framkom det att individerna i interventionsgruppen som fick 

MI- inspirerad inskolning hade ett lägre medelvärde på dmfs (Decayed/Missing/Filled Surface), 

vilket var 3.35±7.8 jämfört med kontrollgruppen, som hade ett medelvärde på 7.59±14.2.  

 Författarna menar att MI visar en stor potential som beteendeförändringsmetod. Metodens 

promotion av preventiv tandvård kan påverka mödrars sjukdomsinsikt, vilket i sin tur kan antas 

leda till lägre ECC(Early/Childhood/Caries)  (41).  

 

En studie som utfördes i USA fokuserade på barn som var mellan 0 och 5 år. Målet med studien var att 

evaluera motiverande samtals effekt på unga individers orala beteenden samt karieslesioner. 

Vårdnadshavare till individerna som tillhörde kontrollgruppen fick se en film med olika ämnen med oral 

hälsa som gemensam nämnare, men som fokuserade mest på kariogena faktorer. Vårdnadshavare till 



de individerna som deltog i experimentgruppen fick också titta på filmen men fick dessutom delta i ett 

MI-samtal. Intervjuarna var terapeuter med masterexamen som fick delta i en två dagarskurs där de 

lärde sig baserna inom MI-området. Terapeuterna fortsatte sin fördjupning i ämnet med hjälp av 

handledning från MI-experten under ytterligare fyra veckor. De unga individerna undersöktes vid tre 

olika tillfällen, där första tillfället låg som basmätning till studien.  

 I resultatet nämns det att ingen skillnad hittades mellan kontrollgruppen och 

experimentgruppen gällande nya initiala kariesangrepp och nya kaviteter. Vid tredje mätningen 

hade experimentgruppen visat kliniska fynd, där medelvärdet på nya initiala kariesangrepp var 

4.0 och ytor med kavitet 2.5. Dessutom var kontrollgruppens medelvärde på initiala 

kariesangrepp 4.1 och 2.3 nya ytor med kavitet. 

  Studien kunde inte påvisa någon effekt av MI då ingen skillnad mellan grupperna fanns (42).  

 

En studie gjordes i Österrike där målet var att undersöka hur OHHP (Oral Health Promotion Program), 

ett inskolningsprogram med MI-inslag, påverkar de unga individernas orala hälsa. Deltagarna blev 

indelade i två olika grupper, en kontrollgrupp och en experimentgrupp som fick ta del av OHHP. 

Behandlarna fick en två dagars workshop där ECC stod i centrum. Deltagarna blev intervjuade i mindre 

grupper som bestod av två till sju stycken. Det kliniska momentet utfördes av två olika tandläkare och 

använde sig av DMFS/DMFT skalan och kalibrerade enligt WHO:s standarder. Samtidigt fick 

individernas vårdnadshavare en pärm där information om hur den orala hälsan sköts mottogs. Studien 

pågick från det att individerna var spädbarn till dess att de nådde fem års ålder, därefter sammanställdes 

undersökningarna som utfördes årligen.  

 Resultatet av studien visade att kariesprevalensen bland de unga individerna som tillhörde 

interventionsgruppen var 33,2% jämfört med kontrollgruppen som hade 42,6%. Detta indikerar 

att programmen med MI-inslag hade en positiv effekt för deltagarna (43).  

 

En pilotstudie som pågick i två månader genomfördes i Indien, där ansatsen var att integrera den orala 

hälsan i BVC (Barnavårdscentral) genom MI samt att studera dess effekt. Deltagarna indelades i tre olika 

grupper, där grupp A var den som fick MI, grupp B standardiserad inskolning och slutligen grupp C, 

som bestämdes vara kontrollgruppen. BVC-personalen fick två timmars träning inom oral hälsa samt 

informerades hur MI-samtalet går till. Plaque- och kariesindexen utfördes av BVC-personal. Personalen 

instruerades först genom en powerpoint och sedan demonstrerades det på ett barn av forskaren.  

 Studiens resultat tyder på att 65 % av deltagarna hade synlig plaque och att runt 19 % av 

deltagarna åstadkom någon form av karieslesion i bettet.  

 Samtliga av deltagarnas vårdnadshavare var överens om att karieslesioner i det primära bettet 

inte spelade någon roll, då dessa tänder skall falla bort (44).  

 



Kariesförekomst hos deltagare 

Referen
s 

Ålder Mätmetod Studiens 
längd 

Längd på MI Signifikant effekt av MI 

38 6 mån- 5 
år 

PI, kaviterade/icke-
kaviterade karieslesioner 

6 mån 10 min Nej 

39 4-6 år PI, GI ICDAS 6 mån 45 min Ja 
40 12-13 år PI, DMFS 1 år 15-30 min Ja 
41 6-18 mån DMFS 2 år 45 min Ja 
42 0-5 år Tidiga och kaviterade 

karieslesioner 
6 mån 40 min Nej 

43 0-5 år Dmfs, Karieslesioner 5 år Flera sessioner, 30 
min 

Ja 

44 8-12 mån Karies (WHOs riktlinjer) 
PI 

2 mån Ej angivet Nej 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att sammanställa de vetenskapliga artiklarna för att kartlägga effekten av motiverande 

samtal på en förbättrad egenvård gällande munhygien hos barn, ungdomar och vuxna. Fokus har legat 

på att granska hur förekomsten av plack, gingivit och karieslesioner påverkas av att behandlaren 

tillämpar motiverande samtal. Av de 17 vetenskapliga artiklar som inkluderades i resultatet indikerade 

nio att MI kunde ha en positiv inverkan på individers orala status (32-35, 37,39-41, 43) medan åtta 

studier inte kunde påvisa några signifikanta skillnader i jämförelse med traditionella metoder (28-31, 

36, 38, 42, 44). Det finns inget klart entydigt svar åt ena eller andra hållet, vilket torde innebära att 

ytterligare forskning är nödvändig för att kunna fastställa en klar konklusion.  

 

Metoddiskussion 

 

Utifrån de aktuella frågeställningarna och studiens omfattning är det författarnas bedömning att en 

litteraturstudie är den mest passande metoden att använda. Att genomföra en tillräckligt omfattande 

studie med kliniska undersökningar ligger utanför denna studies ramar såväl tidsmässigt som 

resursmässigt.  

 

Genom att använda flera olika databaser hoppas författarna kunna få en större bredd av artiklar och 

därmed få en mer nyanserad bild av hur forskningsläget ser ut och ge större validitet till de slutsatser 

som dras. Det faktum att studierna har haft delvis olika syften och metoder gör att de sammantaget 

belyser frågan på ett mer heltäckande vis och minskar dessutom risken för att de ska ha gemensamma 

dolda felkällor. Därigenom ökar litteraturstudiens validitet. Å andra sidan kan det faktum att studierna 

är så pass olika också göra studierna svårare att jämföra och därmed göra det svårt att generalisera 

resultaten.  

Eftersom majoriteten av forskningen på området görs på engelska, så var det naturligt att använda sig 

av engelska sökord. Därigenom fångar man också upp svenska studier som bedömts vara av tillräckligt 

hög kvalitet för att publiceras i internationella tidskrifter. Genom att använda båda de booleska 

operatorerna AND och OR i olika kombinationer av sökord är det möjligt att få fram fler artiklar och 

därmed hitta artiklar som annars skulle riskera att hamna utanför sökningen. Eftersom författarna 



upplevde att det var svårt att hitta artiklar som passade väl in i studiens syfte, bedömdes det vara 

viktigare att göra sökningarna vida för att fånga upp intressanta resultat snarare än att begränsa 

sökningarnas och sökresultatens omfång. Även om ambitionen har varit att analysera många artiklar 

som möjligt bör ändå påpekas att studien är begränsad till sitt omfång och att antalet analyserade 

artiklar inte är tillräckligt stort för att eventuella slutsatser ska anses ha någon högre reliabilitet. 

 

Eftersom MI är en förhållandevis ny företeelse inom tandvården är en majoritet av den forskning som 

finns kring MI inom tandvården förhållandevis ny. Valet att begränsa sökningen till artiklar publicerade 

från och med 2007 innebar således inte någon drastisk inskränkning av antalet sökresultat.  

Användandet av ett systematiskt urval i flera steg har varit effektivt för att få fram relevanta och 

vetenskapligt grundade artiklar ur ett tämligen omfattande grundmaterial. Genom att i olika steg 

utesluta artiklar som av en eller annan anledning inte anses vara användbara för litteraturstudien har 

författarna kunnat reducera materialet till ett hanterligt omfång. Det faktum att de utvalda artiklarna 

generellt bedömts ha en hög vetenskaplig kvalitet, utifrån den använda kvalitetsgranskningsmallen, 

indikerar att urvalsmetoden varit framgångsrik i att sålla bort artiklar av lägre vetenskapligt värde. 

Etiska överväganden riskerar att åsidosättas inom en litteraturöversikt, då författarna inte själva 

generellt sett ställs inför några större etiska dilemman. I denna studie har författarna eftersträvat att de 

inkluderade studierna ska ha genomförts på ett etiskt försvarbart sätt, men eftersom det saknas tillgång 

till grundmaterialet är det svårt att göra någon form av djupare bedömning. I regel har därför författarna 

förlitat sig på att de etiska granskningarna vid de lärosäten som genomfört studierna har varit av 

godtagbar kvalitet. 

 

En litteraturstudie innebär alltid en viss begränsning i det att författaren inte själv har tillgång till det 

aktuella forskningsresultatet och inte kan påverka utformning och inriktning på de studier som 

granskas. Utmaningen ligger således i att utifrån andra forskares intressen, förutsättningar och 

fokuseringar skapa en nyanserad bild av det aktuella forskningsläget. De artiklar som granskats i denna 

studie har alla olika inriktningar, avgränsningar och begränsningar, vilket rimligtvis påverkar resultatet. 

Författarnas målsättning har därför varit att på ett kortfattat men informativt sätt beskriva varje studies 

förutsättningar, att såväl de gemensamma aspekterna hos artiklarna som de unika delarna i varje studie 

framgår tydligt.   

 

Resultatdiskussion  

En sammanställning av slutsatserna från de artiklar som granskats i denna studie visar att nio studier 

indikerar en positiv effekt av MI medan åtta inte kunnat se någon skillnad mellan gruppernas resultat. 

Ingen av studierna visade på sämre resultat för gruppen som fick MI, utan de fick alltid likvärdiga eller 

bättre resultat i förhållande till kontrollgruppen. Det finns således goda skäl att anta att inkluderandet 

av MI inom tandvården inte leder till ökade nivåer av plack, karies eller gingivit. Huruvida användandet 

av MI har en positiv effekt eller ingen effekt alls återstår dock att slutgiltigt bevisa. Det är också tänkbart 

att några generella slutsatser vare sig är möjliga eller lämpliga. En tänkbar slutledning skulle kunna vara 

att MI inom tandvården har god effekt under vissa omständigheter och liten eller ingen effekt under 



andra omständigheter. Vidare forskning torde i sådana fall fokusera på under vilka förutsättningar som 

MI kan tänkas ha positiv effekt och hur denna kunskap kan användas för att skapa mer effektiva rutiner 

inom tandvården (28-44). Det finns ett antal tänkbara orsaker till att studiernas slutsatser skiljer sig åt. 

Några av dessa är studiens längd, målpopulationen, deltagarnas ålder och mognad, durationen av MI-

samtalet, behandlarens kunskap inom MI, och slutligen kontakten med tandvården/specialistkliniker.  

En försvårande aspekt är att det kan vara svårt att avgöra om det är MI i sig som är orsaken till eventuella 

förändringar eller om det finns andra faktorer som ligger bakom. Människor är komplexa varelser och 

det finns många faktorer som kan påverka vårt beteende, som forskare är det svårt att se, mäta och 

kompensera för alla yttre faktorer som på olika sätt kan ha inverkan på resultatet. Med hänsyn till detta 

kan det därför vara lämpligt att vara försiktig med uttalanden om effekten hos en viss metod och en 

större mängd forskning kan behövas jämfört med studieområden där yttre faktorer enklare kan 

kontrolleras. 

 

Durationen av MI-samtal noterades ha en viss effekt på behandlingsprocessen. Ett längre utfört MI-

samtal och tätare uppföljningar tycks bidra till en mera framgångsrik förbättring av patientens status. 

Brand med flera (30) föreslår i sin studie att en av anledningarna till att deras undersökning inte kunnat 

påvisa de signifikanta resultat som påvisats av exempelvis Jönsson (33) är att deras studie endast 

inkluderade ett enskilt MI-samtal medan Jönssons studie innehöll längre och mer frekventa samtal. MI 

bygger på processer som äger rum inuti individen och som kan ta lång tid. Det är långtifrån självklart 

att ett beteende som etablerats under en längre period kan förändras inom ramarna för ett enskilt 

samtal, ännu mindre om samtalet är kraftigt begränsat i tid. Det är essentiellt att individen får den tid 

som krävs för att förstå sin situation. Kommunikationen mellan behandlare och patient skall vara öppen 

och tillåta båda att få prata fritt. Patienten behöver meddela sina hinder, vilket i sin tur leder till att 

behandlaren får ett bredare spektrum av orsaker till patientens misslyckanden i sina försök till bättre 

vanor (40). 

 

Patienter med allvarliga tillstånd, såsom kronisk parodontit, kan behöva besöka specialisttandvården 

som sedan får behandla sjukdomen. När patienten återvänder till allmäntandvården är det väsentligt 

att tandvårdspersonal innehar kunskap om patientens tillstånd samt kompetens gällande 

kommunikation, då det är av stor vikt av att vara lyhörd för patientens önskemål (5, 38, 39). 

 

 

En viktig aspekt att ta i beaktande är patientens motivation när hen går in behandlingen. En person med 

stark motivation till förändring och rätt förutsättningar för att upprätthålla positiva rutiner har större 

möjligheter att uppnå och bibehålla en god oral hälsa. Samtidigt finns det anledning att anta, som 

exempelvis Stenman påpekar (28), att MI har mindre effekt bland patienter med hög motivation vid 

början av behandlingen. Patienter som redan från början är motiverade till förändring har ofta goda 

möjligheter att uppnå detta även utan MI, vilket skulle kunna vara en förklaring till att vissa studier inte 

kunnat påvisa signifikanta skillnader mellan personer som fått MI och personer som enbart fått 

traditionell information och instruktion. Ett exempel på detta skulle kunna vara skillnaderna mellan 

Woelbers studie (31) och studien som genomförts av Almomani (37). I båda studierna mättes, förutom 



kliniska värden såsom PI, patienternas självrapporterade beteende och motivation. I Woelbers studie 

bestod grupperna av personer som själva sökt sig till studien, medan Almomani med kollegor hittade 

sina deltagare inom någon form av stödgrupp för människor med allvarlig psykisk ohälsa. Deltagarna i 

Woelbers studie kan antas vara mer motiverade till att uppnå och ha bättre förutsättningar att bibehålla 

positiva beteendeförändringar. Detta kan också ses i resultaten där deltagarna i Almomanis studie visar 

på betydligt större skillnader mellan experimentgrupp och kontrollgrupp.  Individer med låg motivation 

har visat en viss benägenhet till orala problem. Det är väsentligt att behandlaren i ett tidigt skede hittar 

orsaken till låg motivation samt ger utrymme till sin patient att förklara varför individens status ser ut 

på detta viset.   

 

En del av studierna visade en positiv inverkan av att använda MI gällande egenvård, karieslesioner och 

parodontala skador, då medvetenheten ökades (17). Beroende på hur individens motivation ser ut kan 

MI-mekanismen aktivera patientens egen motivation till förändring och följsamhet till behandlingen. 

Egenvården anses vara betydelsefull, då bakterier av olika slag reproduceras i munhålan om denna 

missköts. Kvaliteten på egenvården kan variera från individ till individ beroende på dennes attityd till 

oral hälsa (1). Upprätthållandet av positiva rutiner är således av central vikt för att uppnå resultat som 

består över tid. I vissa situationer kan kirurgi eller andra större ingrepp från tandvården vara 

nödvändiga, men om de inte kombineras med regelbunden och effektiv egenvård så kan ingen bestående 

förändring förväntas. En faktor som skulle kunna påverka upprätthållandet av god egenvård är 

regelbunden kontakt mellan patient och behandlare. I tre av studierna kring förebyggande av karies 

bland barn gjordes regelbunden uppföljning i form av telefonsamtal mellan föräldrar och behandlare 

och i alla tre fallen kunde forskarna se signifikanta skillnader mellan de barn vars föräldrar fått MI-

baserad undervisning och de barn vars föräldrar informerats på traditionellt vis (39, 40, 41).  

 

Längden på studierna varierade kraftigt, där den längsta studien pågick under fem år och den kortaste 

varade en månad. Det finns inga indikationer på att studiens längd skulle påverka resultatet i någon 

större utsträckning. Vissa studier som avsåg att studera de långsiktiga effekterna visade på signifikanta 

effekter av MI som höll i sig i ett år eller mer (33, 34, 40, 43) medan andra studier av liknande längd inte 

kunde visa några skillnader i jämförelse med ordinarie behandling (28, 42). Samma sak gäller för 

kortare studier som bara varade i en till tre månader, vissa studier visade på positiva kortsiktiga effekter 

(32, 35, 37) medan andra inte kunde se någon effekt (30, 31). Det går således inte att dra några slutsatser 

kring huruvida MI som del av tandvårdsbehandling har mer effekt på kort eller lång sikt. Behandlingens 

resultat tycks snarare vara beroende av andra faktorer. 

 

Inte heller längden på samtalet tycks göra någon större skillnad på effekten. Visa studier använde korta 

samtal på 15-30 minuter och vissa av dessa hade god effekt (35, 37, 40) medan andra saknade effekt (30, 

38). Andra studier hade längre samtal med en genomsnittlig längd på 40 minuter eller mer, vissa av 

dessa visade på positiva resultat (33, 39, 471) medan andra inte kunde uppvisa någon positiv effekt av 

MI (28, 29, 36, 42). Längden på samtalet kan alltså inte sägas ha någon tydlig effekt på resultatet. Något 

som däremot skulle kunna tänkas påverka resultatet är regelbunden uppföljning. I de fall där forskarna 

regelbundet hört av sig för att se hur det går och påminna om instruktioner så kunde de också se att MI-



gruppen fick signifikant bättre resultat än kontrollgruppen (33, 39-41). I en studie fick visserligen 

experimentgruppen och kontrollgruppen likvärdiga resultat trots regelbunden uppföljning, detta var 

dock en studie där MI-samtalen genomfördes av en extern psykolog som sedan inte medverkade i 

uppföljningen (29). En tänkbar hypotes är således att regelbunden uppföljning från tandvårdspersonal 

som medverkat vid MI-samtalet har en positiv effekt på behandlingens resultat. 

En aspekt att beakta är huruvida behandlarens förtrogenhet med MI-metoden och erfarenhet av att 

genomföra MI-samtal har någon effekt på resultatet. I de studier som redovisats i resultatet har MI-

samtalen i regel genomförts av tandvårdspersonal som haft begränsad erfarenhet av att genomföra 

dylika samtal. Det stora undantaget är Stenmans studier (28,29) där MI-samtalen utfördes av en 

utbildad psykolog. Noterbart är att ingen av Stenmans studier visade på någon signifikant skillnad 

mellan MI och vanlig behandling. Författarna till studien spekulerar själva kring att det kan finnas 

fördelar med att låta MI utföras av tandvårdspersonal snarare än av externa psykologer, men att det 

behövs ytterligare studier för att kunna säga något mer definitivt (28). Liknande resultat framkommer i 

en studie av Wilson et al. (45), som mätte huruvida MI-samtal förbättrade ECC hos barn bland 

amerikanska urinvånare. Studien visade på ett negativt samband mellan trogenhet gentemot MI-

modellen och förbättrad munhälsa. Av de tre MI-intervjuare som studerades så var det den intervjuare 

som höll sig närmast MI-modellen som fick de lägsta värdena vad gällde munhälsa och förändrat 

beteende hos föräldrarna. Denna skillnad var tillräckligt stor för att anses vara statistiskt säkerställd. 

Om behandlarens förtrogenhet med MI inte kunnat visa sig ha någon effekt på behandlingens resultat 

så kan det finnas skäl att tro att detsamma gäller för behandlarens förtrogenhet med tandvård och oral 

hälsa. I de flesta studier genomfördes tandundersökningarna av utbildad tandvårdspersonal, men i 

studien som utfördes av Batra et al. genomgick istället sjukvårdspersonal som jobbade på lokala 

vårdcentraler en kort utbildning i MI och tandvård. Studien visade på goda resultat och 

sjukvårdspersonalens bedömningar visade sig vara mycket lika kontrollbedömningar gjorda av utbildad 

tandvårdspersonal (44). 

Vid jämförelse mellan studier utifrån deltagarnas åldrar tycks det inte finnas några tydliga tendenser åt 

ena eller andra hållet. Totalt var nio studier inriktade på vuxna, två på ungdomar i yngre tonåren och 

fem på barn upp till sex års ålder. Av studierna på vuxna talade fem studier för en positiv effekt av MI 

medan fyra talade emot, bland ungdomar var en studie för och en emot och bland barn var tre studier 

för och två emot. Det finns således inga indikationer för någon närmare koppling mellan ålder och effekt 

för MI-samtal.  

Sammantaget kan det anses behövas mer forskning kring effekterna av MI inom tandvården. Dels finns 

det ett behov av uppföljningsstudier där man upprepar de undersökningar som gjorts tidigare för att se 

om resultaten blir samma. Dessutom skulle det kunna vara intressant att studera skillnader mellan olika 

längd och frekvens på MI-samtal, för att se om det gör någon skillnad om individen genomgår ett eller 

flera samtal och om samtalet är kortare eller längre. De studier som granskats här har alla jämfört någon 

form av MI med en kontrollgrupp som helt saknar MI. Ett annat område där ytterligare forskning skulle 

kunna vara av intresse är kopplingen mellan ursprunglig motivation och effekten av MI. Dels kan 



forskning behövas kring olika metoder för att mäta motivation, men det vore också intressant med 

forskning där dessa mätmetoder används för att se om individens grundmotivation påverkar vilken 

effekt MI har. 

 

Slutsats 

Utifrån denna begränsade undersökning är det svårt att ge några övergripande svar på vilken effekt MI 

har vid behandling av plack, gingivit och karies. Metoden tycks ha effekt i vissa sammanhang men inte 

i andra. Vissa faktorer så som deltagarnas ålder tycks inte ha någon effekt medan andra som exempelvis 

kontinuerlig uppföljning tycks göra viss skillnad. Studiens omfattning är dock alltför begränsad för att 

kunna dra några tydliga slutsatser. Ytterligare forskning krävs för att fastställa vilka faktorer som 

påverkar resultatet vid användning av MI inom tandvården. 
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förbättrade 

värden men det 

gick inte att se 

någon 

signifikant 

skillnad mellan 

grupperna. 

Hög 
kvalitet 

Godard A 

Dufour T 

Jeanne S 

 

Frankrike 

 

2011 

Application of 

self-regulation 

theory and 

motivational 

interview for 

improving 

oral hygiene: a 

randomized 

controlled 

trial. 

Att undersöka 

MI-samtalens 

effekt på 

patienter med 

kronisk 

parodontit där 

fokuseringen 

låg på 

plaquekontroll

. 

51 vuxna 

deltagare. 24 

tillhörde 

experimentgrup

pen och 

resterande 27 

tillhörde 

kontrollgruppen

. 

Deltagarnas PI 

mättes under 

studiens gång. 

Forskarna kunde 

se en signifikant 

sänkning för 

båda grupperna, 

men sänkningen 

var signifikant 

större för 

experimentgrup

pen 

Hög 
kvalitet 

Lalic M 

Aleksic E 

Gajic M 

Milic J 

Malesevic D 

 

Serbien 

 

2012 

Does oral 

health 

counseling 

effectively 

improve oral 

hygiene of 

orthodontic 

patients? 

Att jämföra 

effektiviteten 

av MI med 

standardiserad 

rådgivning 

gällande 

patienter med 

fast apparatur. 

99 ungdomar 

(13–14 år) 

deltog i studien. 

Delades in i två 

olika grupper. 

(Kontrollgrupp 

och 

experimentgrup

p) 

PLI med 

infärgning, 

samt PI och 

GI. Studien 

pågick i sex 

månader. 

I en jämförelse 

mellan 

startvärdet och 

värdet efter sex 

månader var 

förändringen 

statistiskt 

signifikant 

endast för 

experimentgrup

pen. Forskarna 

kunde dock inte 

säga att det 

fanns någon 

signifikant 

skillnad mellan 

gruppernas 

resultat. 

Hög kvalitet 

 Almomani F 

Williams K 

Catley D 

Brown C 

 

USA 

 

2009 

Effects of an 

Oral Health 

Promotion 

Program in 

People with 

Mental Illness 

Att undersöka 

effekten av MI 

på den orala 

hälsan hos 

individer med 

allvarliga 

mentala 

problematik. 

60 vuxna 

deltagare med 

psykisk ohälsa. 

Delades in i två 

lika stora 

grupper 

(kontrollgrupp 

och 

experimentgrup

p) 

PI mättes på 

deltagarna. 

Individerna 

testades igen 

efter fyra och 

åtta veckor. 

Förbättringen 

för 

experimentgrup

pen var 

signifikant 

bättre jämfört 

med 

kontrollgruppen

. 

Hög 
kvalitet 



Saruta S 

 

Thailand 

 

2017 

 

 

Efficacy of 

Motivational 

Interviewing 

in 

Conjunction 

with Caries 

Risk 

Assessment 

(MICRA) 

Programmes 

in Improving 

the Dental 

Health Status 

of Preschool 

Children: A 

Randomised 

Controlled 

Trial. 

Att undersöka 

motiverande 

samtalens 

effektivitet i 

kombination 

med MICRA 

(kariesbedöm

ningsprogram) 

för att 

förbättra den 

orala hälsan 

hos 

förskolebarn. 

214 deltagare 

där dessa 

delades in I en 

kontrollgrupp 

(n=107) och en 

interventionsgru

pp (n=107). 

Båda 

grupperna 

som deltog i 

studien blev 

undersökta, 

diagnostiserad

e och 

behandlade 

med fluorlack 

beroende på 

barnets status. 

PI mättes och 

även karies 

enligt 

MICRA. 

Författaren 

uttrycker att 

kariesprogramm

en MICRA i 

kombination 

med MI visar 

goda effekter 

efter 6 månader, 

dock påpekar 

denna att hen 

inte vet om det 

är själva 

kariesbedömnin

gen, MI-

samtalen eller 

båda som är 

mest effektiva, 

eftersom det inte 

riktigt framgår i 

studien. 

Hög 
kvalitet 

Hajizamani A, 

Bozorgmehr E 

Mohammadi 

T 

 

Iran 

 

2015 

Improving 

oral health 

status of 

preschool 

children using 

motivational 

interviewing 

method. 

Att undersöka 

effekten av 

MI-samtal vid 

inskolning. 

222 deltagare. 

Mängden 

deltagare 

indelades i två 

jämna grupper, 

där hälften 

tillhörde 

kontrollgruppen 

och resterande 

experimentgrup

pen. 

PI, GI och 

ICDAS mättes 

på samtliga 

deltagare vid 

basmätningen.

Dessa värden 

mättes igen 

efter sex 

månader. 

PI och GI värden 

visade en 

signifikant 

skillnad mellan 

grupperna dock 

DMFT värdena 

visade ej det. 

Hög 
kvalitet 

Wu L 

Gao X 

Lo E 

Ho S 

McGrath C 

Wong M 

 

Kina 

 

2017 

Motivational 

Interviewing 

to Promote 

Oral Health in 

Adolescents. 

Att undersöka 

MI-samtalets 

effekt 

gällande 

ungdomars 

attityd till oral 

hälsa. 

512 deltagare 

med åldern 

mellan 12-13 år. 

Individerna 

delades in i tre 

olika grupper. 

DMFS-

värdena 

mättes. 

Uppföljda två 

gånger under 

12 månader. 

Författarna är 

överens 

gällande MI:s 

effekt, då dessa 

enligt studien 

kom fram till att 

MI är mer 

framgångsrikt 

än 

standardiserad 

rådgivning. 

Hög 
kvalitet 

Harrison R 

Benton T 

Everson-

Stewart S 

Weinstein P 

 

Kanada 

 

2007 

Effects of 

motivational 

interviewing 

on rates of 

early 

childhood 

caries: a 

randomized 

trial. 

Att utforska 

MI-samtalets 

effekt vid 

inskolning av 

barn mellan 6 

och 18 

månader. 

240 unga 

individer 

rekryterades. 

Deltagarna blev 

indelade i två 

grupper, en 

kontrollgrupp 

och en 

interventionsgru

pp. 

DMFS-värden 

undersöktes 

under studiens 

gång. Studien 

pågick i två år. 

Författarna 

menar att MI 

visar en stor 

potential som 

beteendeförändr

ingsmetod. 

Metodens fokus 

på preventiv 

tandvård kan 

påverka mödrars 

sjukdomsinsikt. 

Hög 
kvalitet 



Ismail A, 

Ondersma S, 

Willem Jedele 

J, Little R, 

Lepkowski J 

 

USA 

 

2011 

Evaluation of 

a brief tailored 

motivational 

intervention to 

prevent early 

childhood 

caries. 

Att utvärdera 

motiverande 

samtals effekt 

på unga 

individers 

orala 

beteenden 

samt 

karieslesioner. 

1021 

slumpmässigt 

utvalda barn, 

varav 506 

tillhörde 

experimentgrup

pen och 

resterande 515 

tillhörde 

kontrollgruppen

. 

ICDAS 

mätningen 

gjordes under 

studiens gång. 

De unga 

individerna 

undersöktes 

vid tre olika 

tillfällen, där 

första tillfället 

låg som 

basmätning 

till studien. 

Studien kunde 

inte påvisa 

någon effekt av 

MI då ingen 

skillnad mellan 

grupperna 

kunde urskiljas. 

Medelhög 
kvalitet 

Wagner Y 

Greiner S 

Heinrich-

Weltzien R 

 

Österrike 

 

2013 

Evaluation of 

an oral health 

promotion 

program at the 

time of birth 

on dental 

caries in 5-

year-old 

children in 

Vorarlberg, 

Austria. 

Att undersöka 

hur OHHP 

(Oral Health 

Promotion 

Program), ett 

inskolningspr

ogram med 

MI-inslag 

påverkar de 

unga 

individernas 

orala hälsa. 

471 unga 

individer blev 

utvalda som 

deltagare. 

Deltagarna blev 

indelade i två 

olika grupper, 

en kontrollgrupp 

som bestod av 

234 individer 

och 

experimentgrup

p som fick ta del 

av OHHP och 

som bestod av 

237 individer. 

DMFS/DMFT

-värden mättes 

enligt WHO:s 

standard. 

Programmen 

med MI-inslag 

hade en positiv 

effekt för 

deltagarna då en 

signifikant 

skillnad kunde 

ses mellan 

grupperna. 

Hög 
kvalitet 

Batra M 

Shah A 

Virtanen J 

 

Indien 

 

2018 

Integration of 

Oral Health in 

Primary 

Health Care 

through 

Motivational 

Interviewing 

for Mothers of 

Young 

Children: A 

Pilot Study. 

Att integrera 

den orala 

hälsan i BVC 

(Barnavårdsce

ntral) genom 

MI samt att 

studera dess 

effekt. 

Antalet 

deltagare blev 

60, där åldern 

varierade mellan 

8 och 12 

månader. 

Deltagarna 

indelades i tre 

olika grupper, 

där grupp A var 

den som fick 

MI, grupp B 

standardiserad 

inskolning och 

slutligen grupp 

C, som 

bestämdes vara 

kontrollgruppen

. 

DMFS/DMFT

-värden mättes 

enligt WHO:s 

standard. 

Även PI 

utfördes av 

BVC personal. 

Ingen 

signifikant 

skillnad 

hittades. 

Medelhög 

kvalitet 

 

 

 


