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Sammanfattning 
 
Bakgrund: I Sydafrika skiljer sig den orala hälsan mellan olika befolkningspopulationer och personer 
med funktionsnedsättning är en grupp som har en ökad risk för orala sjukdomar. Undermålig oral 
hygien är en orsak till plackbildning på tänder och dess omgivande vävnader vilket i sin tur kan leda 
till orala sjukdomar såsom karies, gingivit och parodontit. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 
förekomsten av karies och plack hos personer med funktionsnedsättning på ett vårdhem i Ga-
Rankuwa, Sydafrika. Metod: Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie baserad på utförda kliniska 
tandundersökningar av manifest karies och plack. Resultat: Populationen var 50 personer i åldrarna 
18–46 år, av dessa hade 92 % karies. Antal karierade tänder var fler hos männen jämfört med 
kvinnorna (statistiskt signifikant). Gällande karies- och plackförekomst vid jämförelse mellan olika 
åldersgrupper fanns ingen statistisk signifikant skillnad. Ingen skillnad kunde ses mellan könen 
avseende plackförekomst. Medelvärdet för plackförekomsten var 1,8 vilket innebär att merparten hade 
plack som täckte mer än ⅓, men inte mer än ⅔. Slutsatser: Förekomsten av karies och plack är hög 
hos personer med funktionsnedsättning på vårdhemmet i Ga-Rankuwa. Vidare och mer omfattande 
studier hos en större population behövs för att öka kunskapen kring denna grupp och deras orala 
hälsa. 
 
Nyckelord: funktionsnedsättning, karies, outreach project, plack, Sydafrika 

 



 
 

Summary 
 
Prevalence of dental caries and plaque among adults with disabilities in a care 
facility in Ga-Rankuwa, South Africa 
	
Background: The oral health differs in South Africa and people with disabilities are a group that 
have an increased risk of oral diseases. Deficient oral hygiene causes dental plaque which can lead to 
oral diseases such as caries, gingivitis and periodontitis. Aim: The aim of the study was to investigate 
the prevalence of caries and plaque in people with disabilities in a care facility in Ga-Rankuwa, South 
Africa. Method: The study was a quantitative cross-sectional study based on clinical dental 
examinations of manifest caries and plaque. Result: The participants was 50 persons (18–46 years), 
which had 92 % caries. The men had more caries than the women (statistic significant). When 
comparing different ages, there were no statistically significant difference in the prevalence of caries 
and plaque. The mean value of plaque was 1,8, meaning that the majority had more than ⅓ of plaque 
on the tooth surface but not more than ⅔. No difference was found when comparing genders. 
Conclusion: The prevalence of caries and plaque is high among persons with disabilities in the care 
facility in Ga-Rankuwa. Further and more extensive studies in a larger population are needed to 
increase knowledge of this group and their oral health.	
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Inledning 

 
Personer med funktionsnedsättning har en ökad risk för sjukdomar i munhålan, däribland karies och 
parodontit (Anders & Davis refererad i Daly, Batchelor, Treasure & Watt, 2013). På Sefako Makghato 
Health Sciences University (SMU) i Sydafrika ingår i tandhygienist- och tandläkarstudenters 
utbildning att medverka vid “outreach projects” i närområdet. Detta innebär att kliniska munhälso-
undersökningar, så kallade screeningar, görs på skolbarn och på personer som behöver särskilt stöd 
och/eller är bosatta på vårdhem. Författarna till examensarbetet deltog genom utlandsstudier i dessa 
“outreach projects”. Genom att mäta plackförekomst och kariesprevalens hos personer med olika 
funktionsnedsättningar kan det öka kunskapen om deras orala hälsa och på sikt kan detta ge ett 
underlag för hur ett preventivt arbete inom tandvården ska ske.  
 

Bakgrund 

Sydafrika 
 
Republiken Sydafrika består av nio provinser och har en befolkningspopulation på cirka 56 miljoner. 
Det finns tre huvudstäder; Pretoria (administrativ), Kapstaden (legislativ) och Bloemfontein (juridisk) 
samt elva officiella språk (South African Government, u.å.-b). Landets befolkning påverkas och 
hämmas fortfarande av dess historiska bakgrund – arvet från apartheidperioden. Mellan landets 
svarta och vita befolkning är det fortfarande stora sociala skillnader och fattigdom och kriminalitet är 
vanligt förekommande. Arbetslösheten utgör 25 % av befolkningen och är därmed en stor politisk 
utmaning. Frihetsrörelsen African National Congress (ANC) har haft regeringsmakten sedan 1994 men 
efter Nelson Mandelas avslut inom politiken har partiet blivit splittrat på grund av 
korruptionsanklagelser. Trots den sociala problematiken inom landet räknas Sydafrika som ett 
medelinkomstland och den ekonomiska tillväxten grundar sig till stor del inom industri och export av 
olika mineraler och naturtillgångar. Dock når inte den ekonomiska tillväxten ut till de fattigaste 
människorna och därmed förblir gapet mellan rika och fattiga stort (Globalis, 2016). Regeringens 
utlovande om en förbättring gällande arbetslöshet, fattigdom och ojämlikhet mynnade 2010 ut i The 
National Development Plan: Vision for 2030. Denna plan innehåller mål för att uppnå förbättringar 
inom många olika områden, däribland hälso- och sjukvården fram till år 2030 (National Planning 
Commission, u.å). Dagens sjuk- och tandvårdssystem utgörs av både offentliga institutioner och 
privata vårdkliniker där standarden för vården varierar. Det vårdsystem som gäller idag finansieras via 
privata tillgångar eller försäkringar. De människor som inte har råd att gå till privata kliniker får betala 
utefter sina tillgångar till den offentliga vården. Tandscreening som utförs av SMU-studenter på skolor 
och olika vårdhem i närområdet är gratis, men vid behandlingar kostar deras tandvårdsbesök. De som 
erbjuds gratis tandvård är barn under sex år samt pensionärer (över 60 år) (G.T Malaka, personlig 
kommunikation, 21 februari, 2019). National Health Insurance (NHI) är ett finansieringssystem som 
ska implementeras för att ge befolkningen tillgång till hälso-och sjukvård på lika villkor, oavsett 
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socioekonomisk status. Detta system har ännu inte startats utan håller på att utvecklas under en 14-
årsperiod (påbörjades 2012) och det ska finansieras via obligatoriska betalningar, främst via skatter 
(South African Government, u.å.-a).	
 

Pretoria och Ga-Rankuwa 
 
Pretoria är den administrativa huvudstaden i Sydafrika och den ligger i provinsen Gauteng. Det bor 
cirka 2,9 miljoner människor i staden och dess omnejd (89 % bor på landsbygden utanför staden). 
Befolkningen utgörs främst av svarta och vita afrikaner (75 % respektive 20 %) och de resterande 
befolkningsgrupperna är asiater, färgade och andra minoriteter. Det talas flera olika språk i området 
på grund av de olika befolkningsgrupperna - de mest förekommande är afrikaans och engelska (19 % 
respektive 8 %) (Statistics South Africa, 2011).	
	
Ga-Rankuwa är ett område utanför Pretoria där SMU är beläget där det bor ungefär 90 000 
människor och deras huvudspråk är setswana, men de flesta pratar även engelska. Levnadsstandarden 
i Ga-Rankuwa skiljer sig mycket från Pretoria, då det är ett område med knapphändiga resurser och 
klassas som ett lågt socioekonomiskt område. Befolkningen består av 99 % svarta afrikaner och den 
resterande procenten består av andra minoritetsgrupper. Gällande utbildningsnivån är 16 % 
högutbildade (eftergymnasial nivå) och 17 % saknar inkomst. Resterande befolkning tjänar generellt 
lägre än vad befolkningen i Pretoria gör (Statistics South Africa, 2011). Skolor, vårdhem och 
ålderdomshem i Ga-Rankuwa får ta del av de “outreach projects” som SMU-studenterna utför. 
Screeningar kring den orala hälsan utförs på skolbarn och vuxna med särskilt stöd och de som behöver 
vidare tandvård kan ta del av en mobil tandklinik som åker ut i området eller besöka SMU:s 
studentklinik. Prevention och munhälsoutbildning sker i samband med dessa besök. SMU:s 
tandvårdsklinik är en offentlig vårdinstitution dit patienter antingen blir remitterade till från andra 
tandvårdskliniker eller från det närliggande sjukhuset, men patienter kan även själva ta kontakt. Det 
är främst personer bosatta i Ga-Rankuwa som är hänvisade till SMU men det kommer även människor 
från andra kringliggande orter (G.T Malaka, personlig kommunikation, 4 april, 2019). 
 

Personer med funktionsnedsättning 
 
Funktionsnedsättning innebär aktivitetsbegränsningar, deltagarbegränsningar och nedsättningar av 
olika psykiska- och fysiska funktioner där individen upplever begränsningar i dagliga livssituationer. 
En funktionsnedsättning är komplex och en person med funktionsnedsättning påverkas i stor 
utsträckning av det samhälle där hon eller han lever (WHO, 2017). Det finns ungefär en miljard 
människor med funktionsnedsättning och det räknas som en av de mest diskriminerade grupperna i 
världen. Cirka fyra av fem personer bor i låg- och medelinkomstländer och orsaken till 
funktionsnedsättning där är ofta undernäring, vitaminbrist, sjukdom, skador och fattigdom. Många 
personer lever också i fattigdom på grund av sin funktionsnedsättning då de har svårt att försörja sig, 
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och dessutom riskerar de att stigmatiseras och osynliggöras på grund av sin nedsättning. I länder där 
tillgången till vård, utbildning, stöd och kunskap är undermålig kan framtiden för många individer se 
osäker ut (WHO, 2011). FN har utformat en konvention om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. I denna benämns bland annat att det är av betydelse att gruppen får tillgång till 
vård, omsorg och utbildning. Konventionen beskriver också att de hinder som kan uppstå för personer 
med funktionsnedsättning är betingade av miljö och attityder. Detta påverkar individernas 
förutsättningar och fulla deltagande i det omgivande samhället och därför ska konventionsstaterna 
arbeta för inkludering och främjande för att ge alla människor möjligheter på samma villkor (FN, 
2008). Inom det svenska tandvårdssystemet har personer med vissa funktionsnedsättningar eller 
långvariga sjukdomar rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift (där högkostnadsskyddet ingår) 
om de innehar stora svårigheter med att utföra egenvård eller genomgå tandvårdsbehandling, vilket 
kan bidra till större möjligheter för vård (Socialstyrelsen, u.å.). Då majoriteten av personer med 
funktionsnedsättning i Sydafrika inte har någon inkomst får de statligt finansierad hjälp för att kunna 
gå till tandvården (G.T Malaka, personlig kommunikation, 21 februari, 2019).	
 

Personer med funktionsnedsättning i Sydafrika 
 
I en nationell undersökning utförd 2011 i Sydafrika mättes olika typer av funktionsnedsättningar (syn, 
hörsel, minne/koncentration, egenvård, kommunikation och förmågan att gå) hos personer från fem 
år och uppåt (n=38 084 876). Den totala andelen personer med funktionsnedsättning var 8 % (2 870 
130 personer) och det var fler kvinnor än män (8 % respektive 7 %) som diagnostiserades (både vad 
gäller prevalensen men även en högre svårighetsgrad av funktionsnedsättning). 
Enkätundersökningarna som gjordes innehöll frågor om generell hälsa och funktionsförmåga och på 
så vis kunde man fastställa en individs status gällande funktionsnedsättning. I undersökningen 
klassificerades också de olika funktionsnedsättningarna i olika svårighetsgrader. När de sex olika 
huvudområdena jämfördes visade det sig att synproblem var vanligast (11 %), följt av svårigheter med 
minne/koncentration (4 %). En positiv korrelation kunde ses gällande ålder och funktionsnedsättning. 
I åldersgruppen 20–24 år var det 2 %, i gruppen 50–54 år var det 12 % och hos personer mellan 80 
och 84 år var det 45 % som hade någon form av funktionsnedsättning. Den svarta befolkningen i 
landet hade högre prevalens av funktionsnedsättning jämfört med den vita populationen (8 % 
respektive 7 %). Diskrepanser i populationen mellan de olika provinserna kunde också ses. Gauteng, 
där Pretoria är beläget, hade lägst andel funktionsnedsatta personer (5 %) jämfört med Free State som 
hade den högsta prevalensen (11 %) (Statistics South Africa, 2014). 	
	
I Sydafrika tenderar barn och ungdomar med funktionsnedsättning att närvara mindre i skolan och 
har lägre utbildningsnivå jämfört med jämngamla utan funktionsnedsättning. Personer med 
funktionsnedsättning av hög svårighetsgrad har mycket låga utbildningsresultat vilket kan leda till 
svårigheter att få anställning. Begränsad tillgång till utbildning och andra möjligheter såsom arbete 
gör denna grupp av personer sårbar och leder i många fall till lågt socioekonomisk status, vilket 
påverkar livskvalitén. Begränsade tillgångar och assistans för att kunna transportera sig till skola och 
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arbete gör att många personer med funktionsnedsättning blir kvar i hemmet, särskilt om hemmet är 
beläget på landsbygden. Gällande ekonomisk inkomst kan stora skillnader ses hos personer med 
funktionsnedsättning som bor i stadsnära områden jämfört med funktionsnedsatta personer som bor 
på landsbygden (Statistics South Africa, 2014). Personer i sårbara och socialt utsatta grupper såsom 
funktionsnedsättning har även en ökad risk för orala sjukdomar (Ramphoma, 2016).	

Oral hälsa 
 
Glick et al. (2016) beskriver den aktuella definitionen av oral hälsa som “Oral health is multi-faceted 
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”. Den oral hälsan är en bidragande faktor för det allmänna hälsotillståndet och 
därmed är det något som bör vårdas och främjas för att välmående och livskvalitet ska uppnås. Det 
handlar inte enbart om den biologiska aspekten gällande exempelvis bakteriers påverkan på 
munhålan, utan också om hur individers uppfattningar, värderingar och förväntningar påverkar den 
orala hälsan. Klingberg (2012) skriver att förekomsten av orala hälsoproblem kan variera mellan olika 
funktionsnedsättningar men även mellan individer med samma diagnos. Faktorer som kan påverka 
den orala hälsan kan exempelvis vara låg salivsekretion, avvikelse i tanderuption och 
mineraliseringsstörningar. Till de vanligaste orala sjukdomarna hör karies, gingivit och parodontit 
(Daly, Batchelor, Treasure & Watt, 2013).  

Plack och karies 
 
Plack (biofilm) består av bakterier och deras restprodukter. Undermålig oral hygien leder till att plack 
bildas på tandens yta och vid den marginala gingivan, vilket kan leda både till karies, gingivit och 
parodontit. Att mekaniskt rengöra tänderna genom tandborstning förebygger uppbyggnaden av plack. 
Karies är en multifaktoriell och en av de mest prevalenta kroniska sjukdomarna i världen som orsakar 
mineralförlust på tandens yta (WHO, 2016). Faktorer som kan påverka kariesförekomsten är 
biologiska, sociala och miljömässiga. Vid intag av mat och dryck sker en demineralisation eftersom 
bakterierna i placket producerar syra som orsakar mineralförlust på tandens yta. Om tänderna inte får 
vila mellan måltiderna och denna process får fortskrida kan karies uppstå. Kariesprevalensen mäts 
oftast med DMFT-index som rekommenderas av WHO. När detta index används räknas Decayed (D), 
Missing (M), Filled (F), Teeth (T) som summeras till ett värde, vilket avser summan av de skadade, 
saknade och fyllda tänder till följd av karies (WHO, 2016). Enligt Baelum och Fejerskov (2015) skiljer 
sig kariesprevalensen mellan kvinnor och män på så vis att kvinnor tenderar att ha ett högre DMFT-
värde. Kariesprevalensen ökar även med åldern. Detta har, förutom att kariessjukdomen är ett 
livslångt tillstånd, ett samband med att tändernas rotytor blir mer exponerade på grund av den 
marginala gingivans tillbakadragning och därmed är risken för rotkaries högre bland personer i 
medelåldern och uppåt. Prevalensen av karies skiljer sig dessutom mellan låg- och 
medelinkomstländer och höginkomstländer vilket beror på generella socioekonomiska förhållanden, 
hälso- och sjukvårdssystem och tillgängliga resurser. Individer i låg- och medelinkomstländer har en 
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högre kariesprevalens jämfört med individer i höginkomstländer (van Palenstein Helderman, 
Holmgren, Monse & Benzian, 2015).	

Oral hälsa i Sydafrika 
 
Befolkningens orala hälsa åtskiljer sig och klyftan mellan personer med oral hälsa och oral ohälsa 
fortsätter att öka. Detta gäller särskilt sårbara grupper och socialt missgynnade personer, där 
majoriteten innehar olika orala sjukdomar. Begränsad tillgång till tandvårdskliniker, brist på 
tandvårdspersonal och en ojämn fördelning av tandvårdstjänster i landet påverkar ojämlikheterna 
gällande den orala hälsan. Hos en övervägande majoritet av ungdomar och vuxna ses gingivit och 
parodontala sjukdomar. Eftersom förekomsten av HIV/AIDS är hög i landet ses även orala 
sjukdomstillstånd kopplat till detta (Ramphoma, 2016). I områden med låg socioekonomisk status är 
det ofta svårt för individer att ta sig till tandvården. Långa avstånd, undermålig infrastruktur, pengar 
och tid är faktorer som påverkar många individers orala hälsa. Begränsningarna påverkar både det 
preventiva arbetet och de akuta behandlingarna av munsjukdomar såsom karies (WHO, 2016).  

Personer med funktionsnedsättning som riskgrupp inom tandvården 
 
Personer med funktionsnedsättning är en grupp som består av ett spektrum med olika behov och 
beroendeställningar. Den gemensamma nämnaren för den här gruppen är olika faktorer som kan 
riskera deras orala hälsa. Exempel på dessa faktorer kan vara fysiska, mentala, medicinska och 
intellektuella. Exempelvis i Storbritannien rapporteras att personer med funktionsnedsättning har fler 
obehandlade sjukdomar, mer karies, färre tänder och fler parodontala sjukdomar än den övriga 
populationen. De måste i större utsträckning förlita sig på andra för att få hjälp med den dagliga 
egenvården, att kunna ta sig till tandvården och att få adekvat information kring hur en god oral hälsa 
kan uppnås. Intellektuell funktionsnedsättning innebär att en person har sämre förmåga med det 
sociala samspelet samt har svårare att förstå komplex information, klara sig självständigt och lära sig 
nya saker (Department of Health refererad i Daly, Batchelor, Treasure & Watt, 2013). De behöver hjälp 
från andra att borsta tänderna och använda tandtråd vilket kan bli lågprioriterat, då studier visar att 
vårdare för personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan sakna tillräcklig kunskap om 
munhälsa (British Society for Disability and Oral Health and the Faculty of dental Surgery refererad i 
Daly, Batchelor, Treasure & Watt, 2013). I en belgisk studie undersöktes 656 deltagare (22–65 år) med 
olika funktionsnedsättningar och resultatet visade att 56 % hade obehandlad manifest karies. Personer 
med fysiska funktionsnedsättningar hade högre kariesförekomst jämfört med personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar (61 % respektive 53 %). Plackförekomsten var däremot högre hos 
de intellektuellt nedsatta personerna (80 %) jämfört med de fysiskt nedsatta personerna (66 %). 
Författarna till studien jämför kariesresultatet med en annan studie som gjorts vid ungefär samma 
tidpunkt på ett urval ur den övriga belgiska befolkningen, och där var förekomsten av karies 34 % (i 
åldrarna 22-64 år) (Leroy & Declerck, 2013). En amerikansk studie visar att 32 % av deltagarna 
(n=4732) med intellektuell funktionsnedsättning (20 år och äldre) hade obehandlad karies. 
Fördelningen mellan kvinnor och män var 30 % respektive 34 % (Morgan et al., 2012). 	
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Plackförekomsten hos personer med synnedsättning jämfört med en generell population skiljer sig 
inte markant, men det är viktigt att arbeta preventivt då plackförekomst ofta beror på att de inte kan se 
ordentligt när de borstar sina tänder. Detta kan dock anses vara svårt eftersom borstningsteknik ofta 
sker visuellt och behandlaren behöver då använda andra tekniker för att få ett bra resultat. Den mest 
förekommande sjukdomen för personer med synnedsättning är gingivit, skriver Souza Maciel et al. 
(2009). I deras studie som utfördes i Brasilien undersöktes den orala hälsan hos synnedsatta och 
blinda personer. Populationen i studien var 80 personer i åldrarna 5–80 år. Plackförekomsten som 
registrerades med hjälp av Simplified Oral Hygien Index (OHI-S) visade på 15 % god oral hygien, 54 % 
hade måttlig oral hygien och 31 % hade dålig oral hygien. Medelvärdet för DMFT var 10.6 bland män 
och 9.7 bland kvinnor. Al-Sinaidi (2013) utförde en studie i Saudiarabien på personer med 
synnedsättning angående plackförekomst. Deltagarna var mellan 18 och 87 år och resultatet visade på 
att 94 % hade mer än 20 % plack medan resterande 6 % hade mindre än 20 % plack. Män hade högre 
plackförekomst än kvinnor (70 % respektive 62 %). Ingen signifikant skillnad påvisades vid jämförelse 
av personer med försämrad syn och fullt blinda personer.	
	
Individer med autismspektrumtillstånd (AST) har en utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning 
som varierar i olika grader från person till person. Sjukdomen påverkar hur hjärnan hanterar 
information och individen har svårigheter i det sociala samspelet samt att kommunicera. De har 
ungefär samma hälsoproblem som den övriga populationen, men dåliga kostvanor gör att 
populationen löper större risk att utveckla orala sjukdomar (Naidoo & Singh, 2018). Enligt Silva et al. 
(2017) visar vissa studier på att kariesförekomsten är lägre hos personer med AST medan andra 
studier menar att AST är en riskfaktor för karies, vilket även gäller parodontala sjukdomar. Studien 
påvisar att ungefär 60 % av deltagarna med AST hade karies. 	
	
Klingberg (2012) rapporterar att vid behandling av karies kan det bli problematiskt då det är svårt för 
många patienter att medverka vid behandling. Många kan exempelvis ha svårt att ligga still, få 
bedövning och lyssna på alla ljud. Klingberg och Hallberg (2012) skriver i sin studie att den orala 
hälsan inte är prioriterad av patienter med funktionsnedsättning. Bortsett från ekonomiska aspekter, 
faktorer som kunskap och attityder bland tandvårdspersonal och faktorer kopplade till 
funktionsnedsättningen i sig kan beteendestörningar och olika funktionsnedsättningar påverka den 
orala hälsan. Individer med fysiska funktionsnedsättningar upplever sig ha svårigheter med att 
prioritera orala hälsoproblem på grund av andra mer akuta hälsoproblem, medan personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar upplever svårigheter med att förstå och implementera 
tandvårdspersonalens rekommendationer.	
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Problemformulering 

Ovanstående information bekräftar att personer med funktionsnedsättning löper hög risk för att 
utveckla karies och har en stor risk för plackbildning som i sin tur kan leda till både karies och 
parodontit. Munsjukdomar, såsom kariessjukdomen kan orsaka smärta, ångest och påverka 
bettfunktionen, vilket kan påverka individers livskvalitet samt bidra till social nedsättning vid 
tandförlust (WHO, 2015). Därför är det nödvändigt att kartlägga i vilken utsträckning karies- och 
plackprevalensen förekommer. Resultatet kan ge insikt och öka kunskapen kring personer med 
funktionsnedsättning och deras orala hälsa som kan bidra till strategier för att förbättra 
förutsättningarna avseende munhälsa för denna målgrupp. 

Syfte 

 
Syftet med studien var att undersöka förekomsten av karies och plack hos personer med 
funktionsnedsättning på ett vårdhem i Ga-Rankuwa, Pretoria, Sydafrika. 

 

Frågeställningar 
 

• Skiljer sig förekomsten av karies och plack vid jämförelsen mellan kvinnor och män? 
	

• Skiljer sig förekomsten av karies och plack mellan olika åldrar? 
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Material och metod 

 

Design 
 
Studien är en tvärsnittsstudie (Eljertsson, 2012) med en kvantitativ ansats med kliniska 
tandscreeningar som mätinstrument. De kliniska screeningarna har utförts vid ett vårdhem som är en 
del av de “outreach projects” som studenterna på SMU utför och som ingår i 
tandhygienistprogrammets läroplan.  

Population 
 
Populationen bestod av funktionsnedsatta personer på ett statligt finansierat vårdhem i området Ga-
Rankuwa. På vårdhemmet bor 81 personer på heltid (34 kvinnor och 47 män) medan 16 personer (8 
kvinnor och 8 män) kommer under dagtid för att delta i olika aktiviteter. Personerna är mellan 18–59 
år och har varierande funktionsnedsättningar och diagnoser, såsom intellektuell funktionsnedsättning, 
synnedsättning, hörselnedsättning, autism, fysisk funktionsnedsättning, Downs syndrom, schizofreni 
och epilepsi. Flera hade även kombinerade diagnoser. De olika sysselsättningar som vårdtagarna utför 
på boendet består bland annat av olika kurser, handarbete och odling, medan vissa av personerna 
arbetar på externa jobb under dagtid. Vårdhemmet är anpassat för individernas olika 
funktionsnedsättningar. Exempelvis finns ledstänger som ska underlätta för personer med 
synnedsättning, ramper för rullstolar samt att sängarna är skyddsutrustade så att personer med 
epilepsi inte ska riskera att skada sig vid sjukdomsanfall. Gällande den dagliga munhygienen utför de 
flesta av vårdtagarna sin egenvård självständigt medan personer som inte klarar av det får assistans 
med tandborstning av vårdarna morgon och kväll (M. Mevane & N. Mathibe, personlig 
kommunikation, 11 april, 2019). 

Urval 
 
Ett bekvämlighetsurval har gjorts eftersom tiden och studiens omfattning var begränsad och de 
tandscreeningar som utfördes är en del av “outreach project” som författarna fick ta del av under sin 
studietid i Sydafrika (Denscombe refererad i Forskningsstrategier, u.å.). Fortsatta tandscreeningar 
kommer att utföras av SMU-studenter och lärare under läsårets gång. Inklusionskriterier för urvalet 
var personer med funktionsnedsättning som befann sig på vårdhemmet vid tillfällena då “outreach 
project” utfördes. Antalet tandscreeningar var begränsade inom tidsramen för de inbokade besöken 
och därför hann inte samtliga personer på vårdhemmet bli undersökta. Det blev ett bortfall på två 
personer då de inte ville medverka vid dessa tillfällen och därför exkluderades i datainsamlingen. 
Författarna fullgjorde screeningar på 26 män och 24 kvinnor. Antalet insamlade bedömningsformulär 
(bilaga 1) blev totalt 50. Åldrarna på personerna i urvalet var mellan 18 och 46 år. 
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Klinisk screening 
 
Vårdhemmet besöktes vid tre tillfällen mellan den 8–11 april 2019. Screeningarna utfördes av 
författarna med hjälp av lärare på SMU som assisterade genom att anteckna de kliniska fynden. För att 
bedömningen skulle vara så likvärdig som möjligt kalibrerade sig författarna och läraren på de fyra 
första patienterna. Detta gjordes på så vis att författarna och läraren tillsammans screenade och 
diskuterade hur en kariesskada samt plackmängd skulle bedömas. Deltagarna fick sitta på vanliga 
stolar i en mindre sal som fanns tillgänglig på vårdhemmet medan undersökning genomfördes av 
deras tänder med en träspatula. Pannlampor användes för att få insyn i munhålan, som komplement 
till övriga ljuskällor (dagsljuset som kom in via fönster och enstaka taklampor).  

Oralt status och kariesregistrering 
 
Det orala statuset skrevs ner på ett bedömningsformulär som utformats av SMU (bilaga 1) och som 
grundar sig i WHO:s bedömningsmallar (WHO, 2013). Eftersom röntgen, spegel eller sond inte finns 
tillgängligt vid screeningarna på “outreach projects” registreras enbart visuell manifest karies. Vid 
upptäckt av karies registrerades hela tanden och ingen specifik yta. “Decayed” och “Missed” “Teeth” 
registrerades på samtliga tänder i det permanenta bettet. Sjukdomsbehandlande åtgärder som 
exempelvis fyllningsterapi och extraktion kommer att utföras på studentkliniken efter att alla 
screeningar är gjorda, på initiativ av lärare på SMU. Ingen specifik terapiplanering utfördes, utan 
enbart om det fanns ett behandlingsbehov eller inte, då det är tandläkaren som gör detta vid 
behandlingstillfället, där även en mer noggrann bedömning av det parodontala statuset utförs. 
Munhälsoutbildning kommer också att utföras av tandhygieniststudenterna, vilket bland annat 
innefattar information och instruktion kring adekvat egenvård, för personerna och personalen på 
vårdhemmet. 	
	
För att kunna bedöma plackmängden användes Simplified Oral Hygiene Index (OHI-S) (bilaga 2) som 
är en version av The Oral Hygien Index (OHI). Båda indexen bedömer plackförekomst, men det som 
skiljer dem åt är att 6 ytor istället för 12 ytor registreras vid OHI-S. De tänder som registreras är 16, 11, 
26 och 31 buccalt samt 36 och 46 lingualt. För att registrera plack mäts det på en skala mellan 0–3. I 
denna studie skrevs plackvärdena ner på bedömningsformuläret och vid uträkning av indexet 
avrundades värdena till en decimal.	

• 0 = inget plack eller synliga missfärgningar. 

• 1 = Plack som inte täcker mer än ⅓ av tandytan.  

• 2 = Plack som täcker mer än ⅓ men inte mer än ⅔ av tandens yta.  

• 3 = Plack som täcker mer än ⅔ av ytan (Malmö University, u.å.) 
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Statistisk analys 
 
Med hjälp av statistikprogrammet International Business Machines Corporation Statistical Package	
for the Social Sciences [IBM SPSS] Statistics version 25.0 bearbetades och analyserades insamlad data. 
Resultatet presenterades som deskriptiv- samt analytisk statistik genom text, figurer och tabeller med 
hjälp av siffror, procentsatser, medelvärde, median och standardavvikelse (SD). Det signifikanta 
sambandet fastställdes till 5 % (p <0.05). För att se om det fanns skillnader i medelvärde gällande 
kariesförekomst mellan kvinnor och män utfördes ett Mann-Whitney-Test. Vid jämförelse av antal 
karierade tänder mellan åldersgrupper gjordes ett Kruskal-Wallis Test. Åldersgrupperna valdes att 
delas in i tre grupper med ett åldersspann på 10 år eftersom det då fördelade åldrarna jämnt med de 
som ingick i studien. Vid indelning av antal karierade tänder valde författarna att dela in dessa i fyra 
grupper för att på ett överskådligt sätt kunna analysera de personer som hade färre kariesskador 
jämfört med de som hade många kariesskador. För att se om det fanns en korrelation mellan ålder och 
karies gjordes Spearmans icke-parametriska korrelation (rho). Skillnad av plackförekomst mellan 
kvinnor och män samt skillnader mellan olika åldersgrupper testades med t-test. Samtliga grupper 
testades mot varandra för att en eventuell statistisk signifikant skillnad skulle kunna utläsas. 
Gruppindelning av plack delades in i de intervaller som OHI-S bedömer plackförekomst. Pearsons 
korrelation gjordes för att se om det fanns någon korrelation mellan ålder och plack. 

Etiska överväganden 
 
Helsingforsdeklarationen innefattar riktlinjer för hur forskning ska bedrivas då människor är 
medverkande (World Medical Association, 2018). Dessa riktlinjer har tagits i beaktning under studiens 
genomförande. Personer med funktionsnedsättning är en sårbar grupp och därför har det varit av stor 
vikt att i största möjliga mån under arbetets gång följa de etiska principer som finns att tillgå; göra-
gott principen, rättviseprincipen, icke-skada principen och autonomiprincipen. En etisk motivering av 
studien har gjorts då studien kan bidra till uppmärksamhet och kunskap kring den specifika gruppen 
(Kjellström, 2017). Individer behåller sin konfidentialitet eftersom resultatet presenteras på gruppnivå 
och inga personliga uppgifter har varit en del av datainsamlingen. De insamlade uppgifterna har 
behandlats konfidentiellt och har enbart använts i detta studiesammanhang (Vetenskapsrådet, 2002). 
Efter att granskningen av data var klar lämnades bedömningsformulären till ansvarig lärare på SMU 
så att behandlingsåtgärder kunde utföras på patienterna. En etisk egengranskning har utförts 
tillsammans med handledare och den etiska kommittén på Hälsohögskolan, Jönköpings University, 
har gett sitt utlåtande om att studien är genomförbar. Huvudansvarig på vårdhemmet har godkänt 
studiens genomförande då de screeningar som gjorts är en del av “outreach project” vilket gynnar 
patienternas munhälsa samt att resultatet kan bidra till att öka kunskapen hos personalen på 
vårdhemmet. Även rektorn för Dental Faculty, Sefako Makgatho Health Sciences University, har 
godkänt insamlandet av datan samt publicering av uppsatsen. Efter att examensarbetet var genomfört 
skrev författarna en sammanfattning av de resultat som hade framkommit i studien så att personal på 
vårdhemmet samt lärare och studenter på SMU fick ta del av studiens utfall.	
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Resultat 

Demografiska data 
 
Antalet deltagare i studien var 50 (26 män respektive 24 kvinnor). Av dessa hade merparten 
intellektuella funktionsnedsättningar (32 %), efterföljt av schizofreni och epilepsi (16 % respektive 14 
%). Resterande deltagare hade diagnoser såsom autism, synnedsättning, fysisk funktionsnedsättning, 
Downs syndrom med mera. Vissa deltagare hade även kombinerade diagnoser. Av personerna som 
undersöktes (N=50) var det 39 personer som kunde uppge sin ålder och av dessa var den yngsta 
personen som undersöktes 18 år och den äldsta 46 år. Medelåldern på personerna var 28 år, vilket 
gällde både kvinnor och män (SD=7,4 respektive 8,1). Medelvärdet av saknade tänder (M=missed) hos 
populationen var 3,4 (SD=4,0, range = 0–22 saknade tänder). 
 

Karies 
 
Andelen personer med karies var 92 % (n=46). Av kvinnorna var det 88 % (n=23) som hade karies och 
96 % av männen (n=23). Totalt sett bland de 50 personer som undersöktes var det minsta antal 
karierade tänder (D=decayed) 0 och det högsta antal 16. Medelvärdet för karierade tänder var 5,5 
(SD=3,8). Tabell 1 visar på skillnader mellan kvinnor och män gällande medelvärde av antal karierade 
tänder. Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan könen vid jämförelse av medelvärde av antal 
karierade tänder (p=0,031) där män hade en högre kariesförekomst än kvinnor. Fördelningen av antal 
tänder som var karierade hos kvinnor respektive män presenteras i figur 1. I tabell 2 ses förekomsten 
av karies bland olika åldersgrupper hos de personer som kunde uppge sin ålder. Det fanns ingen 
statistisk signifikant skillnad mellan åldersgrupperna gällande antal karierade tänder (p=0,609) vid 
jämförelse. Ett bortfall på elva personer uppkom i denna jämförelse eftersom de inte kunde ange sin 
ålder vid den aktuella tidpunkten. Korrelation mellan karies och ålder var inte statistiskt signifikant 
enligt Spearmans icke-parametriska korrelationstest (p=0,283, rho=0,176). 
 
 
 
 
Tabell 1: Medelvärde och standardavvikelse (SD) av karierade tänder (D=decayed) hos 
kvinnor respektive män. 
	

Kön n=50 Medelvärde SD 

Kvinnor 24 4,3 3,0 

Män 26 6,6 4,1 

 
 
 
 
 



12 
 

 
 
Figur 1: Sammanställning fördelning av kariesskadade tänder bland kvinnor och män 
(N=50) presenterat i andel personer och antal kariesskadade tänder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2: Kariesförekomst (D=decayed) bland olika åldersgrupper i den population som 
kunde uppge sin ålder (n=39) angivet i antal (n), procent (%), medelvärde och 
standardavvikelse (SD). 
 

Åldersgrupp n=39 D= 0  
(n) % 

D= 1 - 4  
(n) % 
 

D= 5 - 8  
(n) % 

D= ≥9  
(n) % 
 

Medelvärde 
D (SD) 

18–27 23 (3) 13 % (6) 26 % (11) 48 % (3) 13 % 5.17 (3,7) 
28–37 13 (0) 0 % (4) 31 % (6) 46 % (3) 23 % 6.69 (3,9) 
38–46 3 (0) 0%  (1) 33 % (2) 67 % (0) 0 % 5.67 (1,5) 
Totalt 39 (3) 8 % (11) 29 % (19) 49 % (6) 15 %  

Personerna (n) är avrundade med en decimal uppåt. Resultatet baseras på ett Kruskal-Wallis test.  
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Plack 
 
Samtliga deltagare (N=50) uppvisade plack där det minsta plackvärdet som registrerades var 0,5 och 
det högsta var 3 enligt OHI-S. Av den totala populationen (N=50) var det 51 % som hade ett 
plackvärde mellan 1–1,9 och medelvärdet för plackförekomsten var 1,8 (SD=0,6) vilket innebär att 
merparten hade plack som täckte mer än ⅓ men inte mer än ⅔ av tandens yta. Tabell 3 visar på 
skillnader mellan kvinnor och män gällande plackförekomst. Ingen statistisk signifikant skillnad 
mellan könen kunde ses (p=0,650). En sammanställning av fördelning av plackförekomst hos kvinnor 
respektive män visas i figur 2. I tabell 4 visas plackförekomsten enligt OHI-S i olika åldersgrupper 
samt den totala populationen (n=39). Skillnader av plackförekomst mellan olika åldersgrupper visade 
inte på någon statistisk signifikant skillnad (18–27 mot 28–37 p=0,492, 28–37 mot 38–46 p=0,073 
och 18–27 mot 38–46 p=0,086). Korrelation mellan plack och ålder var inte statistiskt signifikant vid 
Pearsons korrelationstest (p=0,430, rho=0,130).  
 
 
 
 
 
Tabell 3: Jämförelse av plackförekomst bland kvinnor och män enligt OHI-S där 0 är det 
minsta värdet och 3 det högsta. Värdena presenteras i medelvärde och standardavvikelse 
(SD). 
	

Kön N=50 Medelvärde SD 

Kvinnor 24 1,8 0,6 

Män 26 1,8 0,7 
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Figur 2: Sammanställning av plackförekomst bland kvinnor och män (N=50) presenterat i 
andel personer och plackvärde enligt OHI-S.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 4: Plackförekomst bland olika åldersgrupper i den population som kunde uppge sin 
ålder (n=39) angivet i skala 0–3. Antal (n), procent (%), medelvärde och standardavvikelse 
(SD) presenteras. 
 

Åldersgrupp n=39 Plackförekomst 
0–0,9 
(n) % 

Plackförekomst 
1–1,9 
(n) % 

Plackförekomst 
2–3 
(n) % 

Medelvärde 
(SD) 

18–27 23 (1) 4 % (14) 61 % (8) 35 % 1,7 (0,6) 
28–37 13 (3) 23 % (5) 39 % (5) 39 % 1,6 (0,6) 
38–46 3 (0) 0 % (1) 33 % (2) 67 % 2,3 (0,6) 
Totalt 39 (4) 10 % (20) 51 % (15) 39 %  

Personerna (n) är avrundade med en decimal uppåt. Resultatet baseras på T-test. 
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Diskussion 

Resultatet i denna studie visar på en hög kariesprevalens hos deltagarna (92 %). Det fanns en statistisk 
signifikant skillnad i jämförelsen mellan könen där männen hade en högre kariesprevalens än 
kvinnorna. Ingen statistisk signifikant skillnad kunde ses mellan olika åldersgrupper gällande 
kariesförekomst. Medelvärdet för plackförekomsten var 1,8 vilket innebär att merparten hade plack 
som täckte mer än ⅓, men inte mer än ⅔. Ingen statistisk signifikant skillnad kunde påvisas mellan 
könen eller åldersgrupperna avseende plackförekomst. 

Metoddiskussion 
 
Data som samlats in till denna studie har inhämtats från de kliniska tandscreeningar som utgörs av 
SMU-studenternas “outreach projects” och därmed var det svårt för författarna att påverka utförandet 
av dessa. Dock togs ett beslut om att studera plackförekomsten hos patienterna utöver 
kariesregistreringen som ingår i bedömningsformuläret. Detta för att få en mer övergripande 
bedömning av deras orala munhygien, då plack kan bidra till både karies och parodontala sjukdomar 
(WHO, 2016).  
 
Plack- och kariesregistreringen kan ha påverkats av miljömässiga faktorer, såsom det begränsade 
ljusinsläppet i salen där screeningarna utfördes. Pannlampor användes för att få en bättre insyn, men 
ännu bättre ljus hade varit önskvärt för att säkerställa att den visuella bedömningen blev korrekt. Då 
patienten satt ner på en vanlig stol kan det varit svårt för författarna att få bra insyn, speciellt i 
överkäken. Vissa patienter hade svårt att ta till sig information och instruktioner vilket påverkade i 
vilken mån de samarbetade gällande exempelvis att gapa eller hålla undan tungan. Författarna ansåg 
dock att kommunikationen överlag fungerade bra. Engelska talades mestadels men läraren, deltagarna 
och vårdarna pratade även det lokala språket setswana sinsemellan och det underlättade 
screeningarna hos de personer som inte förstod engelska. Författarna försökte anpassa 
kommunikationen efter individernas olika behov och ett tydligt kroppsspråk användes för att visa vad 
patienterna skulle göra (exempelvis gapa större eller luta huvudet mer bakåt). Enligt WHO (2013) bör 
kariesbedömningar utföras visuellt och taktilt med hjälp av en plan munspegel och en sond. Det 
instrument som användes i den aktuella studien var en träspatel, och följaktligen kan det begränsade 
materialet påverkat kariesbedömningen. Underregistreringar av karies kan ha skett till följd av att 
enbart visuella manifesta skador registrerades och alltså inga initiala. Detta hade kunnat registrerats 
med hjälp av sond, munspegel, bra ljus och röntgen vilket hade höjt validiteten i den aktuella studien. 
Torra och rena tänder är också faktorer som gör att kariesdiagnostisering kan ske på ett mer 
tillförlitligt sätt, enligt Nyvad, Machiulskiene, Soviero och Baelum (2015), vilket inte kunde 
möjliggöras vid tandscreeningarna. Samma författare skriver att det är upp till personen som utför en 
klinisk studie kring kariesprevalens vilken slags bedömning som ska göras, det vill säga om det är 
enbart manifest karies som ska studeras eller både initial och manifest karies. Gällande denna studie 
efterföljdes bedömningsformuläret från SMU (vilket utformats efter WHO:s rekommenderade 
bedömningsmallar) enligt vilken studenterna bedömer manifest kavitet eller ingen kavitet. Detsamma 
gällde även beslutet kring att registrera karies på tandnivå (som görs enligt SMU-formuläret) istället 
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för tandytenivå. Hade författarna registrerat karies på tandytenivå hade antalet kariesskador 
antagligen varit högre då det hos flertalet patienter sågs fler än en kariesskada på varje tand. Vid 
jämförelse av denna studies resultat med andra publicerade studier kan kariesförekomsten därmed 
skilja sig beroende på hur många tandytor behandlarna valt att registrera (Nyvad, Machiulskiene, 
Soviero och Baelum, 2015). En kalibrering mellan författarna och läraren genomfördes på de första 
fyra patienterna och på så vis blir validiteten högre då bedömningarna blir mer tillförlitliga. Dock kan 
inte en hundraprocentig överensstämmelse garanteras och det finns alltid en risk att någon av 
författarna över- eller underregistrerat karies eller plack. DMFT-index efterföljdes enligt WHO:s 
(2013) rekommendationer. “Decayed” och “Missed” “Teeth” registrerades men däremot uteslöts 
“Filled teeth” på grund av att SMU-studenterna vanligtvis inte registrerar detta vid tandscreeningar 
och därmed valde författarna att efterfölja deras metoder. Anledningen till att studenterna inte 
registrerar detta anses vara för att fyllningar inte är vanligt förekommande hos de individer de 
undersöker via “outreach project” (G.T Malaka, personlig kommunikation, 11 april 2019). 	
	
Indexet som användes för att registrera plackförekomst (OHI-S), kan diskuteras hur tillförlitligt det är. 
Green och Vermillion (1964) skriver att det är en förenklad version av OHI och inte har lika stor grad 
av känslighet vid mätningarna av plack eftersom det endast sker på 6 ytor istället för 12 som 
originalversionen mäter. Detta kan ha försämrat validiteten i den aktuella studien. Dock beskrivs 
indexet som bra när resultaten presenteras på gruppnivå, som denna studie baseras på.	
	
Antalet bedömningsformulär som exkluderades var två, till följd av ofullständiga tandscreeningar hos 
patienter som inte ville medverka. Författarna anser att bortfallet var så litet att det inte borde påverka 
resultatet. Ett antal patienter (n=11) kunde inte uppge sin ålder. Personalen hade heller ingen 
information om detta vid den aktuella tidpunkten, vilket kan ha påverkat resultatet i den här 
uppsatsen gällande jämförelsen av de olika åldersgrupperna då bortfallet blev relativt stort. 
Författarna tänker att de kunde påpekat för personalen att det fanns en relevans med att få reda på 
åldrarna hos samtliga deltagare för att stärka tillförlitligheten och tolkningen av resultatet gällande 
jämförelse av karies och plack mellan åldersgrupper. Hade personalen fått denna information hade de 
eventuellt ansträngt sig mer för att leta fram uppgifterna i individernas journaler.	
	
Gällande den statistiska dataanalysen ifrågasätter författarna sitt val av gruppindelningen gällande 
åldrarna. Då en åldersindelning med 10-årsintervaller gjordes blev grupperna snedfördelade gällande 
antal personer i varje grupp. I den äldsta åldersgruppen blev det enbart tre personer och därmed blir 
det problematiskt att jämföra dessa värden mot exempelvis den yngsta åldersgruppen, som innehöll 23 
personer. Kanske hade det varit bättre att jämföra två åldersgrupper för att få fler personer i varje 
grupp och därmed kunna se på eventuella skillnader i större utsträckning. Då populationen bestod av 
ett större antal deltagare, 50 vid jämförelse av kön och 39 vid jämförelse av ålder, kunde författarna 
misstänka hur karies- och plackvärdena hos populationen var fördelade (D Lund, personlig 
kommunikation, 3 juni, 2019). Eftersom kariesvärdena var snedfördelade valde författarna att göra 
Mann-Whitney-test och Kruskal-Wallis test som båda är icke-parametriska tester. Kruskal-Wallis test 
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gjordes vid jämförande av åldrarna eftersom det kan användas på fler än två grupper. Dock 
ifrågasätter författarna sitt val i efterhand, då Mann-Whitney hade kunnat jämföra två grupper i taget 
och därmed fått ett mer säkert resultat gällande statistisk signifikant skillnad. Parametriska tester 
valdes vid analysen av plackförekomst eftersom värdena var approximativt normalfördelade. 
Spearmans och Pearsons korrelationstester valdes (beroende på hur värdena var normal- eller 
snedfördelade) för att se ifall det fanns ett samband mellan ålder och karies/plack.  

	
Studiens genomförande godkändes av personalen på vårdhemmet samt av rektorn på SMU. De etiska 
aspekterna kan dock diskuteras då deltagarna själva eller anhöriga inte givit sitt godkännande till att 
medverka i studien. Däremot är studien grundad på de tandscreeningar som utförs via “outreach 
project” och dessa skulle ha ägt rum oavsett om denna studie genomförts eller inte. Dessutom har de 
fyra etiska principerna efterföljts vad gäller de kliniska tandscreeningarna och individernas 
konfidentialitet har bibehållits under hela studiens utförande. Etiska risker med studien har 
diskuterats och detsamma gäller även nyttan. Kjellström (2017) skriver att en studie inom 
humanforskning ska vara till nytta för tre aktörer; individen, professionen och samhället. Det är viktigt 
att understryka att nyttan med studien är större än risken då den visar på hur den orala hälsan hos 
individer med funktionsnedsättning är i det aktuella området. På sikt kan studiens resultat bidra till 
att livskvalitén hos individerna förbättras då de dels får behandling för de kariesskador som upptäckts, 
men även tandhygieniststudenterna på SMU (professionen) och vårdarna på vårdhemmet (samhället) 
kan ta del av den kunskap som studien bidrar till och använda den på ett positivt sätt för att främja 
oral hälsa. Studien kan också vara en indikation på att vidare forskning inom området behövs, 
eftersom både plack- och kariesförekomsten var hög, vilket i sin tur kan leda till försämrad livskvalitet 
för individen. Därför tänker författarna att vidare forskning kan ge en ökad kunskap för att förhindra 
oral ohälsa. 	
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet visade att medelvärdet av saknade tänder (M=missed) hos populationen var 3,4. Varför 
tänder saknas är inte något som registreras i bedömningsformulären, vilket kan bero på att patienten 
själv inte vet varför de saknas och därmed är det svårt att få reda på och kan därför inte bedömas enligt 
DMFT-index. Om det beror på karies, extraktion, agenesi eller trauma eller liknande är inget 
författarna kunde få kunskap om. Resultatet visade på hög kariesprevalens hos deltagarna (92 %) och 
jämfört med studier från andra länder där man undersökte individer med funktionsnedsättning (Leroy 
& Declerck, 2013; Morgan et al., 2012) är det en hög siffra. Om den höga kariesprevalensen beror på 
att deltagarna har funktionsnedsättning, att de är bosatta i ett lågt socioekonomiskt område eller 
utsätts för andra riskfaktorer går inte att veta. Författarna tänker att det förmodligen är en 
kombination men att den socioekonomiska faktorn spelar stor roll gällande kariesförekomsten hos 
deltagarna. Sydafrika är klassat som ett medelinkomstland men stora socioekonomiska skillnader ses i 
befolkningen (Globalis, 2016) och Ga-Rankuwa är ett område med begränsade resurser där utbildning 
och inkomst hos befolkningen är låg (Statistics South Africa, 2011) vilket kan bidra till den höga 
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förekomsten av karies bland deltagarna i studien. Ramphoma (2016) skriver att merparten av 
personer i sårbara och utsatta grupper har orala sjukdomar, vilket personer med funktionsnedsättning 
räknas till, och det kan resultatet i denna studie bekräfta. Det ska dock understrykas att antalet 
medverkande i studien enbart var 50 personer och därmed bör resultatet inte generaliseras till hela 
populationen av funktionsnedsatta personer i Sydafrika. Dessutom bör det påpekas att de studier 
författarna jämför resultatet med kan ha bedömt karies på annat sätt och därför bör siffrorna jämföras 
med en viss försiktighet (Nyvad, Machiulskiene, Soviero och Baelum, 2015). 	
	
Generellt indikerar epidemiologiska uppgifter att kvinnor har en högre förekomst av karies jämfört 
med män (Baelum & Fejerskov, 2015). I den här studien påvisades en statistisk signifikant skillnad 
mellan könen på så vis att män hade en högre förekomst av karies jämfört med kvinnor, vilket visar på 
motsatsen. Skillnaderna mellan könen ligger i linje med vad som visades i studien av Morgan et al. 
(2012) där män med intellektuell funktionsnedsättning hade högre förekomst av karies än kvinnor 
med samma nedsättning. När det kommer till korrelationen mellan karies och ökad ålder visade det 
föreliggande resultatet att kariesförekomsten inte skiljer sig mellan yngre och äldre personer, vilket 
motsäger vad Baelum och Fejerskov (2015) skriver. Dock var det elva personer som inte kunde uppge 
sin ålder och dessa räknades då som ett bortfall vilket därmed kan ha påverkat resultatet. Förutom 
bortfallet var den äldsta deltagaren 46 år gammal och medelåldern för deltagarna var 28 år vilket visar 
på en relativt ung population och därmed är det svårt att se tydliga samband mellan ålder och karies. 
Dessutom var det enbart tre personer i åldersgruppen 38–46 vilket kan ha gett ett snedfördelat 
resultat.	
	
I den aktuella studien visade resultatet att 10 % hade ett plackvärde mellan 0–0,9, 51 % hade ett 
plackvärde mellan 1–1,9 och 39 % hade ett plackvärde mellan 2–3. Dessa resultat är likvärdiga de som 
Souza Maciel et al. (2009) presenterar i sin studie där synnedsatta och blinda personers orala hälsa 
undersöktes. I en studie utförd av Khocht, Janal och Turner (2010) visade resultatet att personer med 
Downs syndrom hade en högre plackförekomst än en kontrollgrupp med friska individer. Resultatet 
styrker att personer med en funktionsnedsättning har en hög plackförekomst vilket även den aktuella 
studien påvisar. 	
	
I den föreliggande studien hade en tredjedel av populationen intellektuella funktionsnedsättningar. 
Syftet var inte att jämföra olika funktionsnedsättningar kopplat till den orala hälsan men däremot 
kunde det påvisas att 46 av 50 personer hade karies och det innebär att många av de personerna med 
intellektuell funktionsnedsättning hade förekomst av karies. Dessa deltagare hade även ett högt 
plackvärde. Om detta är något som skulle ha påverkat det höga utfallet av plack är inte något 
författarna har vetskapen om, då hela populationen påvisade en hög förekomst av plack, oavsett 
funktionsnedsättning. Klingberg och Hallberg (2012) menar att kariesprevalensen hos de intellektuellt 
funktionsnedsatta personerna är samma eller lägre jämfört med den övriga populationen. Dock kan 
mer obehandlad karies ses hos denna populationen vilket kan bero på att deras nedsättning begränsar 
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de behandlingsalternativ som möjliggörs eller erbjuds av tandvården. Även en försämrad oral hygien 
kan ses i större utsträckning jämfört med den övriga populationen.	
	
SMU:s “outreach project” i Ga-Rankuwa är ett positivt initiativ som bidrar till att oral ohälsa kan 
upptäckas hos olika individer och medverka till att behandling så småningom kan utföras vid upptäckt 
av exempelvis plack och karies. “Outreach project” kan exempelvis bidra till att personer med 
funktionsnedsättning får den tandvård de behöver, vilket annars kan vara svårt för dem då de kan vara 
begränsade på olika sätt (Department of Health refererad i Daly, Batchelor, Treasure & Watt, 2013; 
Statistics South Africa, 2014). Insamlingen av epidemiologiska uppgifter kan bidra till en uppfattning 
om i vilken utsträckning karies och plack förekommer, vilket utförts i denna studie. Då resultatet i 
denna studie delges till bland annat lärare och studenter på SMU samt till vårdpersonalen på 
vårdhemmet där studien utfördes, kan orala förhållanden inom den aktuella gruppen 
uppmärksammas och även bidra till att öka kunskapen inom området. Enligt G.T Malaka (personlig 
kommunikation, 11 april, 2019) läser SMU-studenterna om olika funktionsnedsättningar och 
sjukdomstillstånd kopplat till den orala hälsan under sitt andra läsår på tandhygienistprogrammet. 
Dock upplevde författarna att det fanns en viss skillnad mellan dem och SMU-studenterna i årskurs tre 
kring synen på dessa patienter. Författarna uppfattade att det fanns en brist på kunskap hos SMU-
studenterna gällande olika beteenden som individer med vissa typer av funktionsnedsättning kan ha. 
Kanske är det så att tandhygienistprogrammet i Sverige lägger mer vikt på utbildning angående den 
aktuella gruppen jämfört med Sydafrika? I samband med att denna studie utförts har klassläraren och 
studenterna diskuterat kring den aktuella patientgruppen. Konsensus råder kring att inom 
tandhygienistprofessionen kommer möten med olika typer av patienter ske och det är av stor vikt att 
bemöta och behandla alla likvärdigt och utefter deras förmåga till kooperation. Detta är något som 
både studerande och färdigutbildade tandhygienister alltid bör sträva efter. Personer med 
funktionsnedsättning har samma rätt att upprätthålla en god oral hälsa som den generella 
populationen. Regelbundna kontroller är viktigt för att få en medvetenhet om vilka orala sjukdomar 
som kan uppstå. Att involvera personalen är också en viktig del i det preventiva arbetet (Daly, 
Batchelor, Treasure & Watt, 2013). Safi och Nasrallahs kandidatuppsats (2017) handlade om 
kunskaper och attityder kring oral hälsa hos vårdare som arbetade på ålderdomshem i området Ga-
Rankuwa. Studien visade att deltagarna hade en låg eller bristande kunskap och attityd gällande oral 
hälsa och beteenden kopplade till det. En del av deltagarna (40 %) trodde exempelvis att patienterna 
själva skulle rapportera om de behövde assistans med den orala egenvården. Av vårdarna som deltog i 
studien (N=50) svarade 56 % att de fått utbildning kring oral hälsa under sin utbildning till vårdare. 
Majoriteten av deltagarna (80 %) svarade att om de skulle få utbildning kring oral hälsa skulle de ha 
större förmåga att hantera den orala hygienen hos de personer som bodde på ålderdomshemmet. 
Dessa resultat skulle eventuellt kunna överföras till personalgruppen på vårdhemmet i den 
föreliggande studien, tänker författarna, då munhälsoutbildning kan vara av stor relevans för 
vårdtagarnas orala hälsa. Klingberg och Hallberg (2012) skriver i sin studie att tandläkarstudenter får 
för lite utbildning inom området med personer med funktionsnedsättning och att den största vikten 
borde läggas på tidig diagnostik, att främja en god oral hälsa samt att åtgärda de orala hälsoproblem 
som uppstår. En god kommunikationsförmåga hos tandvårdspersonalen krävs för att detta ska fungera 
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samt att kunna stötta patienterna, vårdarna och deras familjemedlemmar med kunskap för att hjälpa 
till med den dagliga egenvården. Trots att det finns vetskap om vad som krävs finns det ännu inte 
tillräckliga studier som visar på hur parodontala sjukdomar och karies kan förebyggas på ett effektivt 
sätt hos personer med funktionsnedsättning. Enligt Pradhan, Slade och Spencer (2009) hade personer 
med intellektuell funktionsnedsättning och autism, vårdtagare som bodde på institutioner, de som inte 
fick hjälp med sin orala hygien, personer med hög vårdassistans samt åldersgruppen 35–44 år högre 
kariesprevalens jämfört med de som tillhörde yngre åldersgrupper, bodde i familjehem, personer med 
fysisk funktionsnedsättning, de som fick hjälp med sin orala hygien samt de som hade medelhög 
vårdassistans. Av de 81 personer som bor på vårdhemmet i Ga-Rankuwa var det 21 som fick hjälp med 
tandborstningen av personalen. Detta reflekterar författarna över, då både plack- och 
kariesprevalensen var hög hos de personer som bor på vårdhemmet. Däremot går det inte att säga om 
den orala hälsan var bättre eller sämre hos personer som fick hjälp med sin orala hygien jämfört med 
de som inte fick det. Författarna fick inte heller reda på hur den dagliga egenvården ser ut, om 
personerna borstar sina tänder med fluortandkräm eller använder approximala hjälpmedel. Det hade 
också varit intressant att veta hur dessa produkter tillhandahålls. Enligt M. Mevane och N. Mathibe 
(personlig kommunikation, 11 april, 2019) ska personalen på vårdhemmet hjälpa till med den orala 
hygienen enligt de riktlinjer som boendet har, men det är oklart i vilken utsträckning riktlinjerna 
efterföljs. Det hade varit intressant att se om den orala hälsan skiljde sig mellan de personer som 
bodde på vårdhemmet på heltid och de personer som befann sig där under dagtid och som bodde 
hemma med sina familjer. Det hade också varit intressant att jämföra gruppen av individer i denna 
studie med en grupp av personer utan funktionsnedsättning i samma landområde för att se om det 
finns någon skillnad mellan personer med och utan funktionsnedsättning. Dessa frågeställningar 
skulle med fördel kunna ligga till grund för vidare forskning för den aktuella gruppen. Författarna 
tänker att inom det kliniska arbetet i tandvården är individanpassade bemötanden av stor vikt för att 
lyckade behandlingar och preventiva åtgärder ska kunna ske. Information och instruktion gällande 
tandvårdsbesöket och den dagliga egenvården bör anpassas till en nivå som är lämplig för individen 
och dennes funktionsnedsättning. Att använda olika hjälpmedel såsom bildstöd eller praktiska 
hjälpmedel (exempelvis specialtandborste eller eltandborste) kan vara av betydelse för att personer 
med funktionsnedsättning på egen hand eller med hjälp av assistans ska klara av sin dagliga egenvård 
(Gabre & Wårdh, 2011). Detta i kombination med regelbundna tandvårdsbesök hos kunnig 
tandvårdspersonal tror författarna kan bidra till god oral hälsa hos individer med 
funktionsnedsättning.  	
	
Efter att tandscreeningarna via “outreach projects” är klara på vårdhemmet kommer studenterna på 
SMU att utbilda personalen om hur en god oral hälsa kan upprätthållas, vilket kan möjliggöra en 
bättre oral hälsa hos vårdtagarna på sikt (G.T Malaka, personlig kommunikation, 4 april, 2019). Enligt 
konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som FN har utformat 
ska personerna inkluderas i det omgivande samhället för att få samma möjligheter och villkor som den 
generella befolkningen (FN, 2008) vilket också inkluderar rätten till god oral hälsa, anser författarna.	
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Slutsatser 

Studien visar på att förekomsten av karies är hög (92 %) hos individer med funktionsnedsättning på 
vårdhemmet i Ga-Rankuwa. Männen hade en statistisk signifikant högre kariesprevalens jämfört med 
kvinnorna, dock kunde ingen skillnad utläsas mellan olika åldersgrupper. Plack påvisades hos samtliga 
deltagare, varav mer än hälften av deltagarna hade medel till medelhögt plackvärde, ingen skillnad 
kunde ses mellan könen eller åldersgrupperna. Vidare och mer omfattande studier behövs för att 
kartlägga karies-och plackprevalensen hos en större population. Det kan bidra till att öka kunskap och 
ligga till underlag för preventiva åtgärder för en god orala hälsa hos personer med funktions-
nedsättning i Sydafrika. 
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Bilaga 1 
 
Bedömningsformulär 
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Bilaga 2 
 
Simplified Oral Hygiene Index (OHI-S) 
 

  
 

Criteria for classifying debris 

Scores Criteria 

0 No debris or stain present 

1 Soft debris covering not more than one third of the tooth surface, or 
presence of extrinsic stains without other debris regardless of surface 
area covered 

2 Soft debris covering more than one third, but not more than two thirds, 
of the exposed tooth surface. 

3 Soft debris covering more than two thirds of the exposed tooth surface. 

 

 


