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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med denna enkätstudie var att kartlägga hur dental implantatbehandling påverkar 
livskvaliteten avseende upplevd tuggförmåga, smak, talet, utseendet och munhygienvanor 
samt själförtroendet.  
Material och metod: En empirisk enkätstudie med kvantitativ ansats utfördes på tre olika 
tandkliniker i Stockholm under perioden feb - april 2012. Enkät med följebrev och frankerat 
svarskuvert sändes ut genom konsekutivt urval till 83 patienter. Fyrtio patienter varav 15 män 
och 25 kvinnor, med medelåldrar 66,5 år (34 – 89 år), valde att delta i studien. Analys av sva-
ren utfördes i statistikprogrammet IBM® SPSS® 19. 
Resultat: Andelen deltagare som upplevde en förbättring i upplevd tuggförmåga uppgick till 
42,5 %, talet och smaken upplevdes inte ha förändrats av 85,0 % efter implantatbehandling. 
Vad gäller utseendet upplevde 27,5 % att det hade blivit bättre och 62,5 % att det inte var nå-
gon förändring. Det var 22,5 % som upplevde att självförtroendet hade blivit bättre, medan 
75,0 % av deltagarna inte upplevde en förändring i självförtroendet efter implantatbehand-
lingen. Majoriteten (85,0 %) av deltagarna tyckte inte att deras sociala liv hade förändrats 
efter behandlingen, medan 7,5 % av patienterna rapporterade att det hade blivit bättre.   
I resultatet kunde noteras att 17,5 % av patienterna tyckte att det var enklare/lättare att utföra 
munhygienen medan 75,0 % upplevde ingen förändring med att utföra munhygien efter im-
plantatbehandlingen.  
Konklusion: En förbättring i oral hälsorelaterad livskvalitet avseende alla studerade faktorer 
kunde ses hos en del patienter efter implantatbehandling. Flertalet patienter upplever dock 
ingen förändring i oral hälsorelaterad livskvalitet. 
Nyckelord: frågeformulär, levnadsvanor, munhälsa, tandimplantat  

 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

Oral health- related quality of life in patients with 
dental implants- a questionnaire study 

Summary 
 
Purpose: The purpose of this survey study was to identify how dental implant treatment af-
fects quality of life regarding chewing ability, taste, speech, appearance, oral hygiene habits, 
and self-confidence.  
Materials and methods: An empirical survey study with quantitative data was performed on 
three different dental clinics in Stockholm during the time period Feb - April 2012. Question-
naire with a covering letter and stamped envelope was sent to a consecutive sample of 83 pa-
tients. Participants, 40 patients, 15 men and 25 women, mean age 66.5 years (34 - 89), volun-
tarily chose to participate in the study. Analyses of responses were performed in statistical 
software IBM ® SPSS ® 19.  
Results: The proportion of participants who experienced an improvement in perceived chew-
ing ability was 42,5 %, speech and the taste was perceived not to have changed by 85,0 % 
after dental implant treatment. Regarding the appearance, 27,5 % said it had improved and 
62,5 % that there was no change. There were 22,5 % who felt that their self- confidence had 
improved, while 75,0 % of participants did not experience a change in self- confidence after 
dental implant treatment. The majority (85,0 %) of participants did not think their social life 
had changed after treatment, while 7,5 % of patients reported that it had become better. The 
result could be noted that 17,5 % of patients found it simpler/ easier to perform oral hygiene 
while 75,0 % experienced no change in the performance of oral hygiene after dental implant 
treatment. 
Conclusion: An improvement in oral health- related quality of life for all studied factors 
could be observed in some patients after dental implant treatment. Most patients experience 
no change in oral health- related quality of life after dental implant treatment. 
Keywords: dental implants, oral health, quality of life, questionnaire 
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Inledning 

Under de senaste decennierna har behandling med dentala implantat etablerats som den vik-

tigaste komponenten i protetisk behandling och dramatiskt förbättrat den orala rehabilitering-

en, särskilt för de tandlösa individerna. Detta har föranlett till en ökad efterfrågan på den pro-

tetiska behandlingen med implantatstöd (Rijckmans et al. 2005). Individer som har en avtag-

bar konventionell helprotes kan uppleva dagligen problem t.ex. med finfördelning av mat 

samt försämrad smakupplevelse. Detta i sin tur kan leda till minskad socialt liv och självför-

troende med försämrad livskvalitet som följd (Guckes et al. 1996; Redford et al. 1996; Lewis, 

1998).  

 

Begreppet ”God oral hälsa” innefattar bl.a. avsaknad av smärta, god tuggförmåga och accep-

tabel estetik, enligt rapport från SOU (2002:53).  Vid en konsensuskonferens, arrangerad av 

Sveriges Tandläkarförbund och Odontologiska institutionen i Jönköping, beskrevs oral hälsa 

som ” En del av den allmänna hälsan och bidrar till fysiskt och psykiskt upplevda och full-

goda orala funktioner satta i relation till individens förutsättningar samt frånvaro av oral sjuk-

dom och socialt välbefinnande” (Hugosson et al. 2003).  

 I dag finns det endast få studier som belyser patientperspektivet och hur det påverkas av im-

plantatbehandling. Ett antal rapporter har tidigare lyft fram behovet av patientcentrerat per-

spektiv i utvärdering av dental implantatbehandling (Albrektsson & Isidor 1994; Zarb & Al-

brektsson 1998; Lang et al. 2002). Enligt Brennan et al. (2010), finns det endast 2 % av de ca 

8000 publicerade artiklar om dentala implantat, som handlar om patientperspektivet i implan-

tatbehandlingen. 
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Bakgrund 

Livskvalitet 

Livskvalitet är ett brett och multidimensionellt begrepp. Den innefattar en rad olika aspekter 

av människors liv och värderas olika av olika individer. Därför kan begreppet livskvalitet in-

nebära olika saker från person till person (Bowling, 2003).  Enligt Nordenfelt (1993), finns 

det både objektiv och subjektiv livskvalitet. Han menar att den objektiva livskvaliteten kan 

ses som ett tillstånd hos en individ som har ett högt värde oavsett hur individen själv bedömer 

det. Han anser också att det är oberoende av alla andra människors bedömning. När en person 

själv bedömer och uppfattar sin livskvalitet som god är det en beskrivning på den subjektiva 

livskvaliteten. Detta tillstånd kan beskriva personens ekonomiska situation eller bostadssituat-

ion. Men det kan också handla om individens inre förhållande, som t.ex. välbefinnande, har-

moni, ro, tilltro till egen förmåga och trygghet (Nordenfelt, 1993). Individens hälsa och soci-

ala relationer har en stark koppling till livskvalitet (Nordenfelt et al. 1995). Hur individen 

upplever sin mun och utseendet i ansiktet har även visat sig påverka samt ha betydelse i sub-

jektiva livskvaliteten (Aronsson & Wärnberg Gerdin, 2003). WHO (1995) beskriver begrep-

pet livskvalitet: “Individuals’ perception of their position in life in the context of the culture 

and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards 

and concerns” (WHO 1995) och hälsa: “Health is a state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO 1948).  

 

Oral Hälsa 
 

Oral hälsa har en stor inverkan på allmän hälsa och välbefinnande, både psykiskt och fysiskt, 

och kan därför påverka livskvalitet och självförtroendet hos individer (Loeche et al. 1995; 
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Entee et al. 1997; Mc Mc Grath, Bedi 1999; Ghezzi, Ship 2000;  Kressin et al. 2001; Mc 

Naugher et al. 2001; Locker et al. 2002; John et al. 2003).  Inom det holistiska synsättet bör 

oral hälsa inkluderas i den generella hälsan för att erhålla maximalt välbefinnande för indivi-

den enligt Trulsson (2003). Det finns ett starkt samband mellan oral ohälsa och generell 

ohälsa. Den orala hälsan kan påverka både direkt och indirekt den generella hälsan (Fonseca 

2002). Det biomedicinska synsättet, att hälsa är detsamma som frånvaro av sjukdom, domine-

rar inom tandvården. Det traditionella sättet att kliniskt mäta oral hälsa är t.ex. registrering av 

karies och djupet av tandköttsfickor (Corson et al. 1999). På detta sätt kan man få fram in-

formation om utbredning av sjukdom, det utesluter dock patientens upplevelse av oral hälsa 

samt hur den påverkar patientens funktionella samt sociala välbefinnande (Locker, 2004). Det 

är därför av vikt att patientcentrerad behandling ges där patienten känner sig delaktig och där 

utrymme för frågor ges, vilket följaktligen minimerar risken för komplikationer samt försäm-

rad oral hälsorelaterad livskvalitet i framtiden enligt Sondell et al. (2002).  

Tidigare studier som har gjorts bl.a. i Sverige och Finland har kunnat påvisa ett samband mel-

lan oral hälsa och livskvalitet (Bagewiz et al. 2005; Savolainen et al. 2005; Einarson et al. 

2009). 

Oral hälsorelaterad livskvalitet 
 
Oral hälsorelaterad livskvalitet (OHRQoL -Oral Health Realted Quality of Life) karaktäriserar 

individens egen uppfattning och upplevelse av sin munhälsa och är en viktig indikator i valet 

av en t.ex. protetisk ersättning för patienten (John et al. 2004; Strassburger et al. 2006). För att 

kunna mäta oral hälsorelaterad livskvalitet används idag flera olika mätinstrument. Det in-

strumentet som används mest frekvent är OHIP (Oral Health Impact Profile) frågeformulär,  

(Locker, 1995), som konstruerades av Slade och Spencer (1994). OHIP har översatts och veri-

fierats till flera olika variationer av både språk och modeller (Pires et al. 2006; Allen & Lock-

er 2002).  Det ursprungliga formuläret innehåller 49 frågor i sju olika subkategorier som är 
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uppdelade i frågor om; funktion, fysiska och psykiska besvär och handikapp samt sociala 

handikapp (Slade & Spencer 1994). En kort version (OHIP- 14) innehåller 14 frågor, togs 

fram eftersom forskarna ansåg att OHIP-49 var för lång. Den kortare versionen är mera an-

passad till tandlösa patienter (Allen & Locker 2002).  

Dental implantat 
 
Det osseointegrerade (käkbensförankrade) orala titanimplantatet användes först som en stöd-

konstruktion för protetiska ersättningar i helt tandlösa käkar (Adell et al. 1981; Babbush et al. 

1986; Mericske-Stern et al. 1994). Metoden skulle höja komforten, bl.a. tuggförmågan hos 

patienterna (Adell et al. 1981; Babbush et al. 1986; Mericske-Stern et al. 1994).  Senare an-

vändes implantat i större utsträckning för att ersätta förlorade tänder även i delvis tandlösa 

käkar (Priest, 1999). Indikationer för samt omfattning av dental implantatbehandling utökades 

eftersom man med denna behandlingsmetod kunde undvika preparation av de intilliggande 

intakta tänderna som en konventionell protetisk konstruktion ofta krävde (Priest, 1999).    

 

Idag ser man ersättning i form av dental implantat som ett viktigt komplement till den kon-

ventionella fasta- och avtagbara protetiken och den har blivit en allt vanligare behandlingsval 

(Guckes et. al 1996; Lewis 1998; Roos-Jansåker et al. 2006). Många äldre som tidigare skulle 

ha haft en avtagbar protes som ersättning väljer idag implantat. Flera långtidsstudier har visat, 

att 90-95% av implantaten har en livslängd på minst 10 år (Esposito et al.1998, Berglundh et 

al. 2002). Roos-Jansåker et al. (2006) hade i sin långtidsstudie upp till 95,7 % överlevnad på 

implantaten. Studiens syfte var att undersöka om biologiska komplikationer förelåg hos 219 

patienter med titanimplantat (Roos- Jansåker et al. 2006).  

 

Dental implantatbehandling har visat sig vara en effektiv metod att återupprätta estetik och 

tuggförmåga efter förlust av egna tänder (Renvert et al. 2009). I oral rehabilitering är målet att 
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återställa nedsatta funktioner till en nivå som är tillfredsställande både ur patient perspektiv 

och från en professionell synvinkel (Locker 1998; Omar 2004). Många tandlösa patienter upp-

lever en nedsatt förmåga t.ex. i att tala och att äta (Guckes et al. 1996, Lewis, 1998). I takt 

med att utvecklingen av tekniker och nya material av implantaten går vidare är det viktigt att 

inte glömma bort det patientcentrerade behovet av komfort, estetik, stabilitet i konstruktionen 

samt god retention (de Bruyn et al. 1997; Carr 1998; Locker, 1998). För att kunna utvärdera 

och ge en preliminär prognos av en behandling, bör vårdgivare ha kännedom och kunskaper 

om följderna av behandlingen från patientens perspektiv (Locker 1998; Allen 2003). Det är 

därför angeläget att undersöka vilka förändringar en implantatbehandling kan leda till avse-

ende oral hälsorelaterad livskvalitet (OHRQoL) (Locker 1998; Allen 2003).  

Tidigare studier i ämnet oral hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med 

implantat 

Tidigare studier har visat att dental implantat påverkar patienternas orala hälsorelaterad livs-

kvalitet bl.a. genom en förbättrad tuggförmåga, minskning av patienternas eventuella psyko-

sociala besvär och ett ökat självförtroende i sociala sammanhang (Berretin-Felix et al. 2007; 

Petricevic et al. 2011; Ponsi et al. 2011; Johannsen et al. 2012). Både Ponsi et al. (2011) samt 

Al- Omiri et al. (2011) studerade hur singelimplantat kronor alternativt delimplantat i form av 

en fastsittande del bro, kunde förändra det dagliga livet och livskvalitet hos deltagare. De pa-

tienter som fick en ersättning anteriort i form av implantat, hade mindre besvär med att äta, än 

de som fick en ersättning i de posteriora regioner. Deltagare med både anteriora och poste-

riora implantat upplevde mest besvär med att äta. I en studie av Awad et al. (2003), undersök-

tes 104 tandlösa vuxna i åldern 35 till 65 år. Deltagarna delades slumpmässigt ut i två grup-

per. Den ena gruppen fick en konventionell avtagbar protes i underkäken (n = 48) och den 

andra gruppen fick en täckprotes med två tandimplantat (n = 54) i underkäken. Gruppen med 
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dental implantat visade signifikant bättre komfort, stabilitet och upplevt tuggförmåga (Awad 

et al. 2003). Liknande resultat har noterats från andra studier som visar att de patienter som 

har fått två implantatskruvar i underkäken som stöd för sin täckprotes hade signifikant bättre 

livskvalitet än de med en konventionell avtagbar protes (Awad et al. 2000; Harris et al. 2011). 

Det är angeläget med vidare studier inom området eftersom dental implantat blir allt vanli-

gare. Kartläggning vidare även av faktorer beträffande upplevd smak, tal, utseendet samt 

munhygienvanor är av vikt. Patienternas egna upplevelser om hur oral hälsorelaterad livskva-

litet påverkas av dental implantat behandling, vilket föranleder till syftet till denna studie.   

Syfte 

Att kartlägga hur dentala implantat påverkar livskvaliteten avseende upplevd tuggförmåga, 

smak, talet, utseendet, och munhygienvanor samt självförtroendet.  

 

Material och metod 

Design:  

En empirisk enkätstudie med kvantitativ ansats. 

Datainsamlingsinstrument:  

Frågor till enkäten har konstruerats utifrån OHIP-49 frågeformulär (Slade & Spencer 1994). 

Anledning till valet av OHIP formulär var att den innehåller relevanta frågor som inriktar sig 

på oral hälsorelaterad livskvalitet. Ett urval har gjorts av frågor som mest liknade studiens 

syfte och problemformulering. Eftersom vissa av frågorna av författaren upplevdes som för 

långa har de förkortats något för att patienterna skulle snabbt kunna förstå vad frågan hand-

lade om. Fråga nr. 5-14 samt nr. 28 har tagits fram från OHIP- 49, frågorna har modifierats 

något. Enkäten innehåller även frågor som har konstruerats av författaren själv för att kunna 
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uppfylla syftet med studien. Fråga nr. 1-4, 15-27, 29-30 har konstruerats av författaren. Dessa 

frågor har tagits fram för att kunna få uppgifter om patienternas munhygienvanor samt be-

söksfrekvens hos tandläkare/tandhygienist. Frågorna har delats upp i allmänna frågor som 

kön, civilstånd, yrke, ålder och utbildning. Enkäten innehåller även frågor som relaterar till 

bl.a. orsak för tandförluster samt antalet inopererade implantat, förmågan att äta och tala, upp-

levelser av utseende, påverkan på det sociala livet samt frågor relaterade till munhygienvanor. 

Frågornas relevans och validitet testades genom att fyra slumpmässigt utvalda kollegor inom 

tandvården läste igenom frågorna, varefter eventuella kommentarer samt förslag till ändringar 

diskuterades. Proceduren föranledde inte till några ändringar. 

 

Urval/ Undersökningsgrupp:  

Konsekutivt urval, där alla patienter 18 år och äldre, som hade en tid bokat i tidboken på tre 

utvalda privata tandkliniker i Stockholm under feb – april 2012, blev erbjuden att delta i stu-

dien.  

 

Inklusionskriterier:  

Patienter som har tandimplantat och går på revisionskontroller på respektive kliniker, anting-

en enbart hos en tandläkare eller en tandhygienist eller hos båda professionerna.  

Patienter som har singelimplantat krona/ kronor, fastsittande del- eller hel implantat bro, al-

ternativt en täckprotes med implantat stöd inkluderas i studien.  

 

Exklusionskriterier:  

Patienter som är yngre än 18 år och personer som är över 18 år men inte har implantat.  
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Datainsamling:  

83 enkäter (Bilaga 1) med följebrev (Bilaga 2) och frankerat svarskuvert sändes ut på tre kli-

niker i Stockholm. Deltagandet var frivilligt. Vård eller insatser påverkades inte p.g.a. med-

verkan eller om patienten valde att avstå från medverkan. Dessa kriterier framgick tydligt i 

följebrevet (Bilaga 2). Proceduren gick ut på följande sätt: Författaren markerade i tidböcker 

på respektive kliniker alla patienter med implantat med bokstaven ”E” under feb- april 2012, 

varefter personalen valde slumpmässigt ut 83 patienter av dessa, 45 patienter på en av klini-

kerna och 38 i sammanlagd på de två andra kliniker till studien. Enkäterna skickades sedan ut 

av personalen, som inte är involverad i studien, på respektive kliniker. På grund av svårigheter 

med att få tid avsatt för personalen för utdelning av enkäter på plats, beslutades att personalen 

skulle skicka enkäterna hem till patienter med svarskuvert istället och sedan skickade patien-

terna den ifylld till två av klinikerna. För att underlätta för personalen valdes två kliniker som 

insamlings ställe av enkäterna, två av klinikerna har samma ägare. Adresser till respektive 

kliniker fanns angivet i följebrevet (Bilaga 2). Enkäterna samlades på en särskild utmärkt 

plats på respektive klinik varifrån författaren sedan hämtade dem. Slutligen hade 40 personer 

besvarat på enkätfrågorna. Enkäterna kodades med en siffra från 1-40 och resultatet från en-

käterna databehandlades, vilket innebar att enskilda uppgifter inte gick att identifieras. Denna 

uppsats, där resultatet redovisas, kommer även att distribueras till klinikerna, vilket ger en 

möjlighet för deltagare att ta del av resultatet. Vid behov av förtydligande av frågor hänvisa-

des patienterna att ta kontakt med författaren i första hand och handledaren i andra hand via e- 

mail alternativt via telefon som angivits i följebrevet (Bilaga 2). Enkäter som inte kom i tid till 

det senaste angivna datumet, räknades som bortfall. På grund av sjukdom hos personalen som 

skulle hjälpa till med utskicket av enkäter försenades processen något, vilket gjorde att det 
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senaste datumet för inlämning av enkätsvaren fick framflyttas med en vecka. Det sista inläm-

ningsdatumet blev därför den 1/4 2012.    

 

Databearbetning:   

Analysen samt databearbetningen som är anpassad för en kvantitativ studie, utfördes i IBM® 

SPSS® Statistik 19 program.  

En deskriptiv statistikmetod har använts. Deltagarnas svar kodades enligt följande metod: 

Varje individ fick ett nummer som sedan matades in i statistikprogrammet, var efter kön, ål-

der, yrke, civilstånd och utbildning matades in. Fråga 1 blev därför årtalet för implantat oper-

ationen som sedan följdes av de andra frågorna i nummerföljd. Varje svarsalternativ på re-

spektive fråga fick göras om till en siffra för att lättare kunna hantera och mata in svaren. 

Svarsalternativ ett på varje fråga fick därmed nummer 1 som kod o.s.v. Vid varje fråga hade 

man även möjlighet att lämna en ”Kommentar” eller skriva under alternativ ”Annat” vilket 

även fick en sifferkod enligt nummerföljd efter de andra frågorna. Dessa alternativ redovisas 

separat i löpande text. I fråga 4 hade 12 personer antagligen missförstått frågan och inte rang-

ordnat alternativen för ”Vilken var den vanligaste orsaken till att du ville ha implantat?”, 

istället angavs ett av alternativen (Bilaga 1). Dessa svar fick alla en sifferkod nummer sex i 

PASW (SPSS) och redovisas under alternativ ”Annat” i löpande text istället. En enkät sak-

nade helt sida nummer fem och därför kunde inte deltagaren svara på fråga 11, ”Har du tidi-

gare känt dig osäker på grund av dina tänder?”, 12, ” Har ditt utseende förändrats efter im-

plantatbehandlingen?” och 13, ” Har ditt självförtroende förändrats efter implantatbehand-

lingen?” (Bilaga 1). På fråga 16, 20 och 22 hade flera patienter angett som svar flera svarsal-

ternativ vilket inte hade tagits i beaktande vid framtagning av frågor. Dessa svar fick redovi-

sas under ”Kommentarer” alt. ”Annat” (Bilaga 1). Frekvensen samt antalet av de enskilda 

frågorna beräknades med antal och procent.  
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Etiska överväganden 

Enkäter sändes inte ut av författaren personligen, utan av en annan i personalen på respektive 

klinik. Samma strategi gällde för de insamlande enkäterna. Författaren kom därför aldrig i 

kontakt med deltagarnas personuppgifter. På grund av etiska aspekter kunde inte något på-

minnelsebrev skickas. En etisk egengranskning utfördes och godkändes enligt anvisning av 

Hälsohögskolan Jönköping. Utförandet av studien godkändes av klinikchefer på respektive 

tandkliniker. Etiska aspekter beträffande patientnytta har lyfts fram enligt Helsingforsdekla-

rationen (World Medical Association, 1964). Det har även lyfts fram aspekter berörande för-

bättring av rutiner, för att kunna höja kvalitén avseende behandlingsrutiner kring dental im-

plantat behandling. Uppsatsen kommer att distribueras till klinikerna, vilket ger en möjlighet 

för deltagare att ta del av resultatet. En etisk ansökan var inte aktuell eftersom studien inte 

avses att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.   

 

Resultat 

Enkätundersökning utfördes på tre olika tandkliniker i Stockholm under februari -april 2012.   

Enkäter sändes till 83 personer, varav 40 individer, med genomsnittsålder 66,51 år (34 – 89 

år) deltog i studien. Svarsfrekvens beräknades till 48,1 %. Bortfall var således 43 personer. 

Av deltagare var kvinnor överrepresenterade (25/15) (Tabell 1). Resultatet från studien visas i 

tabell/figur form.   
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Tabell 1. Demografisk data över deltagare, angett i antal och procent (%).  

Tre kvinnliga deltagare hade inte angett sin ålder. (SD= Standard avvikelse). 

 

Största andelen (62,5 %) var sammanboende eller gifta. Hälften av deltagare hade högs-

kola/universitetsutbildning (Tabell 1). En deltagare hade angivit under ”Annat” Realskola, 

Yrkeslärarutbildning som sin utbildning vilket har redovisats under ”Högskola/Universitet” 

Vad gäller deltagarnas yrken visade det sig att de yrkesarbetande var i minoritet. Andelen 

deltagare som uppgav sitt yrke till ”Pensionär” uppgick till 30,0 %. Det var relativt stor andel 

(30,0 %), som inte hade uppgett sitt yrke. Två personer hade inte angett varken ålder eller 

Kön: 

Man   

Kvinna 

Totalt (N) 

Antal (%) 

15 (37,5) 

25 (62,5) 

40 (100) 

     

Medelålder:  

Man (n=15) 

Kvinna (n=22) 

 

 

66,8 (SD 14,8) 

66,3 (SD 14,6) 

     

Civilstånd: 

Sammanboende/Gift 

Skild 

Ensamstående 

Änka 

Totalt 

Saknas 

Totalt (N) 

 

 

25 (62,5) 

5 (12,5) 

4 (10,0) 

5 (12,5) 

39 (97,5)  

1 (2,5) 

40 (100) 

     

Utbildning: 

Grundskola/Folkskola 

Gymnasium 

Högskola/Universitet 

Totalt (N) 

 

7 (17,5) 

13 (32,5) 

20 (50,0) 

40 (100) 
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yrke i denna grupp, en person hade angett sin ålder (38 år) men inte uppgett sitt yrke. Slutlig-

en var det 22,5 % som inte hade upplyst om sitt yrke men angivit sin ålder som varierade mel-

lan 62-85 år och därför är det troligt att även denna grupp är pensionärer.  

 

De flesta (67,5%) hade fått dental implantat under tidsperioden 2003-2012. En person hade 

fått implantat år 1991, vilket också visade sig vara den längsta tiden för innehav av implantat 

Bortfall har redovisats i tabell som saknas (Tabell 2). 

 

 

Tabell 2. Årtalet för dental implantat operation angetts i antal (N) samt andelen (%) personer per år-

talsgrupp. 

Årtal för dental implantat operation 
 

 Antal (N) Procent (%)   
 
Variabel 

     
1991-2002 6 15,0   
2003-2007 12 30,0   
2008-2012 15 37,5   
Totalt 33 82,5   
Saknas 7 17,5   
Totalt (N) 40 100   

Sju personer hade inte svarat på frågan. 

 

De flesta hade fått singelimplantat och den största andelen i överkäken. Lika många män som 

kvinnor hade fått singel implantat samt mer än fyra implantat i båda käkarna (Tabell 4). Det 

var också fler som hade fått mer än fyra implantat i överkäken än i underkäken. Antal dental 

implantat som deltagarna har fått totalt i respektive käke uppdelad mellan män och kvinnor, 

samt avsaknad av svar/uppgift redovisas i Tabell 3. I Tabell 4 redovisas de deltagare, uppde-

lad mellan män och kvinnor, som fått dental implantat i båda käkarna. 
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Tabell 3. Det totala antalet (N) samt andelen (%) dentala implantat i både över- och underkäken hos 
män och kvinnor (Fråga 1 och 2).  
 
 
Variabel  Överkäke 

Kvinnor 
N=25 (%) 

Underkäke 
Kvinnor       

N=25 (%)     

Överkäke 
Män 

N=15 (%) 
 

Underkäke 
Män 

N=15 (%) 
 

  

1 implantat                        

2-3 implantat                                                              

Mer än 4 implantat               

Saknas implantat/uppgift                               

Totalt N (%)             

 

Totalt kvinnor och män (N)      

 

8 (20,0) 

4 (10,0) 

4 (10,0) 

9 (22,5) 

25 (62,5) 

 

7 (17,5)       

3 (7,5) 

3 (7,5) 

12 (30,0) 

25 (62,5)  

 

7 (17,5) 

1 (2,5) 

4 (10,0) 

3 (7,5) 

15 (37,5) 

 

 

3 (7,5) 

3 (7,5) 

3 (7,5) 

6 (15,0) 

15 (37,5) 

 

40 (100) 

 
 
Tabell 4. Antalet (N) samt andelen (%) deltagare med dentala implantat i båda käkarna. Uppdelning 
mellan män och kvinnor.  
 

Kvinnor 
  N= 8 (%) 

 
 

Antal 
Implantat 
Ök / Uk 

Män 
 N=6 (%) 

 
 
 

Antal 
Implantat 
Ök / Uk 

 

2 (5,0) 

1 (2,5) 

2 (5,0) 

1 (2,5) 

2 (5,0)  

Totalt (N)=8 (20,0) 

 

1/1 

1/2-3 

2-3/1 

2-3/2-3 

>4/>4 

 

2 (5,0) 

1 (2,5) 

1 (2,5) 

2 (5,0) 

 

Totalt (N)=6 (15,0) 

 

1/1 

1/2-3 

2-3/>4 

>4/>4 

Förkortningar för Ök= Överkäke och Uk= underkäke används i tabellen. 
Antal implantat anges med siffror: 1=Singel implantat, 2-3= två till tre implantat, >4= mer än fyra 
implantat.   
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Parodontit var klart mest representerad som orsak till tandförluster (Tabell 5). Deltagarna 

angav även följande kommentarer som orsak till tandförluster: ”Var ofta inflammerad”, ”Im-

plantatet en av sex nya tänder, ”Alltså totalrenovering”, ” Dålig tandreglering i unga år- hål i 

tandraden”, ” Felbehandling av tandläkaren”, ”Oändligt många operativa ingrepp p. g. a in-

flammation och varbildning”, ” Många kronor och flera bryggor samt extremt trångt i under-

käken”, samt ”Efter felbehandling 60-70 talet (kvarglömt filspets)”. 

 
Tabell 5. Sammanställning av orsaker till tandförluster (Fråga 3). 
 

Orsak till tandförluster 
 Antal (N) Procent (%)   

Variabel Parodontit/ tandlossning 15 37,5   

Karies 5 12,5   

Olycksfall 2 5,0   

Rotfraktur 7 17,5   

Vet inte 9 22,5   

Annat 2 5,0   

Totalt (N) 40 100   
 
 
 
Avseende den viktigaste orsaken till erhållande av implantat (Fråga 4), hade enbart fyra delta-

gare svarat med ett rangordnat svar, som det var tänkt när frågan konstruerades. Svarsalterna-

tiven skulle rangordnas från 1 (högst) upp till 5 (lägst) (Bilaga 1). Eftersom så få hade svarat 

på rätt sätt, valdes den viktigaste orsaken, nr.1 (högst), från de fyra deltagare och redovisas i 

Tabell 6, de andra alternativen redovisas i löpande text här nedan. De andra deltagare hade 

kryssat i antingen ett alternativ som redovisas i tabellen nedan (Tabell 6), kryssat i flera alter-

nativ eller skrivit en kommentar under ”Annat”. Dessa svar redovisas här nedan separat: 

”Tandläkarens råd”, ”Jag ville känna smaken”, ” Trött att nypa i maten som en kids”,” Vill 

inte ha glugg”, ”Jag ville ha snyggare tänder”,  ”Jag ville ha fastsittande tänder”, ” Saknade 

inga tänder. De drogs ut i samband med implantat”, ”På grund av dåligt sittande avtagbar pro-
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tes”, ”Hade inget val, då tandbenet dragit sig tillbaka för att kunna ha protes”, ”Bättre möjlig-

het att hålla rent”. 

 

 

Tabell 6. Sammanställning av deltagarnas viktigaste orsaker till önskemål om implantat. Svar från 

deltagare som kryssat i enbart ett alternativ på frågan (Fråga 4). 

 
Orsak till önskemål om implantat  
 Antal (N) Procent (%)   

Variabel Jag ville ha fastsittande tänder 23 57,5   

På grund av dåligt sittande avtagbar protes 2 5,0   

Jag ville ha snyggare tänder 1 2,5   

Jag hade svårigheter att tugga 2 5,0   

Annat 12 30,0   

Totalt (N) 40 100   

 

 
 
 

Analys av frågor som relaterar till förmågan att äta och tala. 
 
Närmare hälften (42,5 %) upplevde en förbättring i upplevd tuggförmåga och något fler upp-

levde ingen förändring (Tabell 7). Vissa deltagare har kommenterat förändringen i tuggför-

mågan så här: ”Svårt med finfördelning av frukt och grönsaker”, ”Känner smaken”, ”Fastnar 

ej mat i hålen”, ”Lättare att tugga”, ”Kan äta äpplen mm”, ”Gör inte ont längre, huvudvärken 

har minskat”, ”Kan bita i det sura äpplet - tuggförmågan har blivit bättre”.   

 

De flesta (85,0 %) upplevde ingen förändring i varken smakförmågan eller talet (Tabell 7). 

Kommentarer som ”Saliven rinner lättare till”, ”Känner skruvsmaken i mun hela tiden”, 

angavs av deltagare vad gäller smakförmågan, och talet kommenterades så här; ”Kan ha svårt 

vid vissa uttal (kan bli lite sluddrigt)”, ”Det är svårt att beskriva”, ”Lätt läspning”, ”S- ljud”. 
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Tabell 7. Sammanställning av deltagarnas svar på frågorna 5 ” Har tuggfunktionen förändrats efter 

implantatbehandlingen?”. 7 ”Har smakförmågan förändrats efter implantatbehandlingen?” och 8 ” 

Har talet förändrats efter implantatbehandlingen?”. Angett i antal (N) och andel (%). 

 

Variabel Upplevd tuggförmåga 

N=40 (%) 

Smakförmågan 

N=40 (%) 

Talet 

N=40 (%) 

 

 

Ingen förändring 

 

19 (47,5) 

 

34 (85,0) 

 

34 (85,0) 

 

Ja, till det bättre 17 (42,5) 3 (7,5) 2 (5,0)  

Ja, till det sämre 1 (2,5) 0 (0) 2 (5,0)  

Vet ej 

Totalt 

3 (7,5) 

40 (100) 

3 (7,5) 

40 (100) 

2 (5,0) 

40 (100) 

 

     

   

 
De flesta hade aldrig undvikit en specifik kost före implantatet (Fråga 6). Lika stor andel (27,5 

%) hade ibland respektive nästan aldrig undvikit en specifik kost (Tabell 8).  Vissa deltagare 

angav följande kommentarer: ”Jag undvek biff”, ”Ville ej tugga hårda sega saker”, ”Det var 

oftast segt kött som var svårt på grund av smärta i tänderna då jag åt”.  
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Tabell 8. Sammanställning av deltagarnas svar på frågan ” Har du tidigare undvikit någon viss mat 

innan du fick dina implantat? ” (Fråga 6). 

 
Undvikit en specifik kost före implantat 

 Antal (N) Procent (%)   

Variabel Mycket ofta 1 2,5   

Ganska ofta 1 2,5   

Ibland 11 27,5   

Nästan aldrig 11 27,5   

Aldrig 16 40,0   

Totalt (N)   40 100   

 

Analys av frågor som relaterar till utseendet och det sociala livet. 

Två deltagare hade kommenterat fråga 9 (Bilaga 1) med; ”Saknade några hörntänder, tyckte 

att det syntes när jag skrattade”, ”Gluggen efter tanden som avlägsnades besvärade”.  I fråga 

10 (Bilaga 1) ”Har du tidigare undvikit att le på grund av dina tänder?” (Tabell 9), visade att 

det var flera som var nöjda än missnöjda med sitt leende före implantat behandlingen. Föl-

jande kommentarer angavs från två av deltagare; ”Kanske höll jag för munnen ibland”, 

”Gluggen efter tanden besvärade”.  Några deltagare har delgivit dessa synpunkter på frågan 

om de tidigare känt sig osäkra på grund av sina tänder (Tabell 9): ”Eftersom jag tappat några”, 

”Speciellt vid förkylningar”, ”Inte utseende mässigt men funktionellt”, ”I samband med infö-

randet av broar, bryggor (1993) mycket problem”.  
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Tabell 9. Sammanställning av deltagarnas svar på frågor om de tidigare känt sig besvärad av utseendet, 

undvikit att le och om de känt sig osäker på grund av sina tänder (Fråga 9, 10, 11). Avsaknad av svar 

redovisas i tabellen som saknas. 

Variabel Har du tidigare känt 
dig besvärad av utse-
endet på dina tänder? 

N=40 (%)  

Har du tidigare und-
vikit att le på grund 

av dina tänder? 
N=40 (%) 

Har du tidigare känt 
dig osäker på grund 

av dina tänder? 
N=40 (%) 

 

Mycket ofta 

 

1 (2,5) 

 

1 (2,5)                               

 

0 (0) 

Ganska ofta      0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Ibland 9 (22,5) 6 (15,0) 9 (22,5) 

Nästan aldrig 10 (25,0) 5 (12,5) 5 (12,5) 

Aldrig 18 (45,0) 26 (65,0) 23 (57,5) 

Vet ej 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Kommentar 1 (2,5) 1 (2,5) 2 (5,0) 

Totalt 39 (97,5) 39 (97,5) 39 (97,5) 

Saknas 

Totalt (N) 

1 (2,5) 

40 (100) 

1 (2,5) 

40 (100) 

1 (2,5) 

40 (100) 

 

Det var flera deltagare som upplevde en förbättring i utseendet efter implantatbehandling. Det 

förekom dock fler som upplevde ingen förändring avseende om utseendet förändrats efter 

implantatbehandling. Medan på frågan om deras självförtroende hade påverkats och att deras 

sociala liv hade förändrats, var svaret tydligare, de allra flesta upplevde ingen förändring 

(Fråga 12, 13, 14) (Tabell 10).  Följande kommentarer hade angetts av deltagare beträffande 

dessa frågor: ”Lättare att tala och skratta”, ”Vackrare leende, vita o fina jämna”, ”Känner mig 

säkrare socialt”, ”Jämnare form på tänderna”, ”Den gamla tanden var grå”, ” Jag fick tillbaka 

mitt leende”, ”Vågar skratta, vågar äta t.ex. äpplen mm”, ”Blev mer utåtriktad och gladare, då 

smärtan försvann”, ”Känna sig säkrare- snyggare”, ”Jag kan le!” ”Självsäkrare” (Tabell 10). 
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Tabell 10. Sammanställning av deltagarnas svar på frågor om utseendet, självförtroendet eller det soci-

ala livet förändrats efter implantatbehandling (Fråga 12, 13, 14).  

Variabel Har ditt utseende för-
ändrats efter implan-
tatbehandlingen? 
          N=40 (%) 

Har ditt självförtroende 
förändrats efter implan-
tatbehandlingen? 
           N=40 (%) 

Har ditt sociala liv för-
ändrats efter implan-
tatbehandlingen? 
          N=40 (%)          

 

Ingen förändring 

 

25 (62,5) 

 

30 (75,0)  

 

34 (85,0) 

Ja, till det bättre 11 (27,5) 9 (22,5)  3 (7,5)  

Ja, till det sämre 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Vet ej 3 (7,5) 0 (0) 1 (2,5) 

Totalt 39 (97,5) 39 (97,5) 38 (95,0) 

Saknas 

Totalt (N) 

1 (2,5) 

40 (100) 

1 (2,5) 

40 (100) 

2 (5,0) 

40 (100) 

    

 
 

Analys av frågor som relaterar till munhygienvanor. 
 
75,0 % angav i fråga 15, att de borstade sina tänder 2 ggr/dag, 15,0 % hade svarat mer än 

2ggr/dag och 10,0 % 1 ggr/dag. Tre personer hade gett följande kommentarer: ”Försöker efter 

varje måltid om jag är hemma”, ”Sköljer lösprotesen när jag ätit”, ”Ibland flera gånger”. 

I fråga 16 ” Vad använder du för hjälpmedel när du gör rent mellan tänder-

na/implantaten?”(Tabell 11), hade flera deltagare angett fler än ett svarsalternativ. Två perso-

ner hade skrivit kommentar under ”Annat”: ”Inget” och ”Corsodyl på tops”.  
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Tabell 11. Sammanställning av deltagarnas svar på frågan ” Vad använder du för hjälpmedel när du 

gör rent mellan tänderna/implantaten?” (Fråga 16).  

Användning av approximal hjälpmedel 
 Antal (N) Procent (%)   

Variabel Tandtråd 8 20,0   
Tandsticka 3 7,5   
Mellanrumsborste 12 30,0   
Kommentar 17 42,5   
Totalt (N) 40 100   

Alternativet ”Kommentar” visar antalet/andelen (%) personer som angivit fler än ett svarsalternativ 

samt övriga kommentarer. 
 

45,0 % hade svarat i fråga 17 (Bilaga 1), att de gör rent mellan tänderna en gång/dag, 22,5 % 

två ggr/dag, 15,0 % mer än två ggr/dag och 15,0 % några ggr/v. Vissa deltagare hade angivit 

följande kommentarer: ”Maten fastnar oftare nu mellan tänderna”, ”Någon gång då och då”, ” 

ca en gång per mån” och en person hade svarat ”Aldrig”. 

Resultatet visade att den största andelen upplevde ingen förändring beträffande om möjlighet-

er att göra rent i munnen förändrats efter implantatbehandlingen (Tabell 12). Deltagarnas 

kommentarer till fråga 18 (Bilaga 1): ”Måste annars bli det infektioner så lätt”, ”Ja, svårt att 

komma åt mellan tandköttet och implantatet”, ”Kommer inte riktigt igenom med tandstickan”, 

” Jag kan numera komma åt att hålla rent”. 

 

Tabell 12. Sammanställning av deltagarnas svar på frågan ” Har dina möjligheter att göra rent i mun-

nen förändrats efter implantatbehandlingen?” (Fråga 18). 

Rengörings möjlighet efter implantatbehandlingen 
 Antal (N) Procent (%)   

Variabel Ingen förändring 30 75,0   
Ja, till det bättre 7 17,5   
Ja, till det sämre 3 7,5   
Totalt (N) 
 

40 100   
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Flertalet (77,5 %) upplevde att de hade fått information om hur de ska göra rent sina tänder/ 

implantat, och 10 % svarade att de inte hade fått information (Fråga 19). Tre personer visste 

inte om de fått information och det saknades svar från en person. Några deltagare hade även 

kommenterat så här: ”Corega tabs till lösprotesen, men efterlyser liknande tandkräm utan 

slipmedel för implantatet”, ”Information fick vänta på sig”.  

 

På frågan vilken profession patienterna hade fått sin information av (Fråga 20), svarade  

33,3 % att de fått det av en tandhygienist och 19,4 % av en tandläkare. En stor andel (30,6 %) 

hade angivit flera svarsalternativ eller angett kommentarer: ”Både tandläkare och tandhygie-

nist”, ”Jag fick be om råd”, ”Även tandläkare i viss mån”, ”Har lite svårt att minnas”, ” 

Främst av tandhygienist”. 

 

På frågan om patienterna har fått instruktion om hur de ska hålla rent (Fråga 21), svarade  

72,0 % att de fått instruktion, 17,5 % de inte hade fått instruktion, två personer visste inte och 

två hade lämnat kommentarer: ”Mycket bra av tandhygienist”, ”Något om att hålla skruvarna 

rena sa någon”, ”Bara på senare tid”. 

 

Det framkom i fråga 22 ”Vem gav dig instruktionen?”, att 27,8 % hade fått instruktion av en 

tandhygienist och 19,4 % av en tandläkare. Flera (38,9 %) svarade ”Både tandläkare och 

tandhygienist eller angav flera svarsalternativ eller kommenterade: ”Vet precis hur jag ska 

göra, men svårt ändå” och ”Vet ej säkert”. 

 
 
 
. 
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På fråga 23 (Bilaga 1) hade 72,5 % svarat att de upplevde att de haft hjälp av information och 

instruktion de fått, 15,0 % hade ingen uppfattning, fem av deltagarna hade inte angett något 

svar. Några deltagare valde att kommenterat så här: ”Försöker göra mitt bästa”, ”Även om det 

gör ont”, ”Hade nog kunnat vara mer ingående”.  

 

Fler hade svarat ”Ja” än ”Nej” på frågan ”Blev du erbjuden en tid hos en tandhygienist för uppföl-

jande information och instruktion?” (Fråga 24) (Tabell 13). Följande kommentarer hade angivits 

av vissa deltagare: ” Jag går var tredje månad”, ” Jag tror säkert att det var så”, ”Tandläkar-

byte”. 

 

Tabell 13. Sammanställning av deltagarnas svar på frågan ” ”Blev du erbjuden en tid hos en tandhygi-

enist för uppföljande information och instruktion?” (Fråga 24). 

Tid hos tandhygienist för uppföljning 
 Antal (N) Procent %   

Variabel      

Ja 21 52.5   

Nej 15 37.5   

Vet inte 2 5.0   

Totalt 39 97.5   
Saknas  2 5.0   
Totalt 40 100   

 

 
 
”Hur ofta går du till en tandhygienist?” respektive ”Hur ofta går du till en tandläkare”, fråga 

25 och 26, visade resultatet att det var fler som gick hos tandläkare en gång per år än två 

gånger per år, eller fler än två gånger per år (Tabell 14).  Däremot var fyndet omvänt för be-

sökfrekvens hos tandhygienist. Följande kommentarer har lämnats av några deltagare: Två 

personer svarade på fråga 25: ”Aldrig”. Två andra, varav den ena: ”Tidigare 1 gång per år” 

och den andra ”På grund av mycket tandsten”. I fråga 26 ”Hur ofta går du till en tandläkare?” 
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(Tabell 14), har delgivits följande kommentarer: ”Vartannat år”, ”Ibland mer när det krånglar 

med varbildning i skruvar”, ”För att kontrollera skruvarna ”. 

 

Tabell 14.  Deltagarnas svar på frågorna ” Hur ofta går du till en tandhygienist?” respektive tandlä-

kare? (Fråga 25,26). 

Variabel Besöks frekvens tandhygienist 
N=40 (%) 

Besöks frekvens tandläkare 
N=40 (%) 

 

En gång per år 

 

12 (30,0)  

 

27 (67,5) 

2 gånger per år 15 (37,5)  9 (22,5)  

Mer än två gånger per år 9 (22,5)  3 (7,5)  

Kommentar 3 (7,5) 1 (2,5) 

Totalt 39 (97,5) 40 (100) 

Saknas 

Totalt (N) 

1 (2,5) 

40 (100) 

0 (0) 

40 (100) 

   

 

 

Majoriteten av deltagarna (85,0 %) hade inga besvär från tänderna idag (Tabell 15).  Några 

deltagare har angett följande kommentarer: ”Inte av tandimplantat”, ”Behandling för två im-

plantat i överkäken pågår”, ”För tillfället går det bra, men tandköttet kryper ner så skruvar är 

väldigt synliga och gör ont”, ”Har tidigare haft lite inflammationer runt skruvarna men inte nu 

på ca 6 månader”, ”Ibland”, ”Ej helt lyckat implantat”, ”Ömhet under implantatet”. 
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Tabell 15. Deltagarnas svar på frågan ” Har du några besvär från dina tänder idag? ” (Fråga 27). 

Besvär från tänderna idag 
 Antal (N) Procent (%)   

Variabel Ja 4 10,0   

Nej 34 85,0   

Kommentar 2 5,0   

Totalt (N) 
 

40 100   

 

En mindre andel upplevde en förbättring beträffande allmänhälsan, dock de flesta upplevde 

ingen förändring (Fråga 28) (Tabell 16). Under alternativet ”Om du har svarat Ja på något 

alternativ, beskriv på vilket sätt”, har deltagare angett dessa kommentarer: ”Samma ledgångs-

reumatism. Som jag även tror är boven för så dåliga tänder, att jag måste byta ut till implantat 

både övre mun o nedre mun”, ”Det känns bra att tänderna sitter fast”, ”Har inte lika mycket 

huvudvärk”, ”Inga inflammationer eller tandvärk”, ”En läkarfråga”. 

 

Tabell 16. Sammanställning av deltagarnas svar på frågan ” Har du känt att din allmänhälsa har för-

ändrats efter implantatbehandlingen?”(Fråga 28). 

Allmän hälsa 
 Antal (N) Procent (%)   

Variabel Ingen ändring 28 70.0   
Ja, till det bättre 8 20.0   
Vet ej 4 10.0   
Totalt (N) 
                                                                                              

40 100          
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Diskussion 

Syftet med studien var att få fram uppgifter om oral hälsorelaterad livskvalitet hos patienter 

med dentala implantat. Tydligt kan ses i den självrapporterade enkäten att en del av patienter-

na upplevde en viss förbättring i oral hälsorelaterade livskvalitet efter en implantat behand-

ling, beträffande upplevd tuggförmåga, smak, talet, utseendet, och munhygienvanor samt 

självförtroendet. Flertalet av patienterna upplevde dock ingen förändring.  

Metoddiskussion  

Den föreliggande studiens frågor har konstruerats till stor del av författaren själv med hjälp av 

OHIP-49 frågeformulär (Slade, 1997). Frågorna har modifierats något utifrån OHIP formulä-

ret för bättre anpassning till studiens syfte, och för att kunna få med frågor som är mer inrik-

tade på tandhygienistperspektiv, valde författaren att konstruera egna frågor som komplement 

till de andra.  

Frågor kring oral hälsa samt psykosocial välmående är representerade i OHIP-49 formuläret 

med sju olika kategorier innefattande bl. a. funktionella frågor, fysiskt- och psykiskt smärtre-

laterade frågor samt psykosociala frågor. Frågor som författaren själv har konstruerat repre-

senterar frågor som handlar bl.a. om demografiska frågor, munhygienrutiner och hjälpmedel, 

information och instruktion beträffande munhygienvanor samt besöksfrekvens hos tandhygie-

nist/ tandläkare. 

 

Validering av frågor utfördes av några kollegor på en av klinikerna, vilket föranledde några 

korrigeringar för att tydliggöra frågorna. OHIP formuläret har en god intern reliabilitet och 

har validerats i ett antal tvärsnittsstudier där livskvalitet har studerats med oral hälsorelaterad 

livskvalitet som huvudsyfte (Slade & Spencer 1994). Enkätstudien som metod i forskning kan 

vara ett bra sätt att få fram information från en större population som sedan kan generaliseras. 
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Dock visade det sig att deltagarantalet i denna studie blev relativt lågt och med ett bortfall på 

43 personer, påverkar det studiens generaliserbarhet. Därför kan resultatet i föreliggande stu-

die enbart användas som en hänvisning till hur oral hälsorelaterad livskvalitet kan se ut hos 

patienter med dentala implantat. Enbart fråga 1 och 2 jämfördes och analyserades mellan kö-

nen, och på de andra frågorna utförde man ingen jämförande analys mellan könen på grund av 

att det var många fler kvinnor än män som deltog i studien. 

 

Orsaken till storleken av bortfallet kan diskuteras. En orsak kan vara att det ofta är äldre män-

niskor som får implantat och de kanske inte orkar ta till sig och delta i studier av det här sla-

get. En annan anledning kan vara att individen inte har upplevt någon skillnad före och efter 

implantatbehandling och anser därför ingen anledning till att delta. Ytterligare en orsak kan 

vara att behandlingen har relativt nyligen skett och de har ännu inte hunnit känna efter hur det 

har påverkat ens livskvalitet. En av deltagare angav i sitt svarsbrev att han/ hon inte ville delta 

i studien och en annan att han/ hon inte hade fått sina implantat ännu och därför räknades de 

som bortfall. Samtidigt bör begränsning av tid för insamlande av material samt analys och 

genomförandet av uppsatsen tas i beaktande, samt att det inte skickades ut någon påminnelse. 

En styrka i studien var att det dock var flera kliniker som deltog i studien och att dessa är pla-

cerade på olika regioner i Stockholm. Här bör dock nämnas att alla kliniker ligger på områden 

med god socioekonomisk status i Stockholm. Huruvida detta kan ha påverkat utfallet samt 

bortfallet i studien är svårt att säga. En möjlig tanke är att svarsfrekvensen skulle ha kunnat bli 

ännu lägre från områden med lägre socioekonomisk bakgrund, på grund av den relativt höga 

kostnaden för implantatbehandling. En fördel med studien är också att det är olika tandvårds-

team som har gett implantatbehandling och där det sannolikt skiljer sig lite med rutiner både 

inför, under och efter implantatbehandling. Författaren i den aktuella studien har inte varit 
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involverad i utskicket av enkäten och har därför inte kunnat påverka resultatet, vilket också är 

en styrka i studien.  

 

Beträffande studiens svagheter bör inklusionskriterier till studien lyftas fram. Till dessa krite-

rier borde ha inkluderats fler patienter med implantatbehandling som avser hela käkar med 

implantat, för att få mer realistisk bild av hur patienterna påverkas av och hur deras upplevel-

ser är av en implantatbehandling. I den föreliggande studien visade sig att en stor andel hade 

fått singelimplantat och det skulle därför ha varit värdefullt att ha inkluderat en fråga om pati-

entens totala antal tänder. Troligt är att singelimplantat inte ha påverkat nämnvärd t.ex. pati-

entens upplevda tuggförmåga, vilket studien också visade. Vidare kan man diskutera huruvida 

hållbar validitet föreligger i en tänkt enkätstudie där patienten/deltagaren till studien ombeds 

att beskriva det totala antalet tänder de har i munnen, det vill säga är patienterna medvetna om 

antalet tänder de har, resultatet kan visa en felkälla.  

 

Orsak till valet av att även ha singelimplantat som inklusionskriterie var, att två av klinikerna 

som deltog var relativt nya och de hade inte utfört så många implantatbehandlingar och för att 

kunna få ihop till en population till föreliggande studie valde författaren att inkludera även 

singelimplantat.   

 

Från början var det tänkt att 100 stycken enkäter skulle sändas ut till patienter. Det bör näm-

nas att en av klinikerna hade betydligt större andel av patienter med implantat jämfört med de 

två andra klinikerna. För att få det så jämt som möjligt mellan klinikerna fick en viss justering 

av antalet utskick göras.  Utskick samt insamlande av enkäter gjorde att dagliga klinikrutiner-

na förändrades något, samt en viss ökat arbetsbelastning kunde noteras hos personalen som 
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skulle utföra detta. Denna aspekt togs inte i beaktande av författaren i studiens planeringssta-

dium.  

 

Här kan nämnas att en av deltagare inte hade fått sidan fem i sin enkät (Bilaga 1). Samma 

gäller fråga fyra som uppenbarligen hade blivit missförstådd eftersom majoriteten av delta-

gare inte hade noterat att de skulle rangordna svarsalternativen (Bilaga 1). Eventuellt kunde 

en justering av utformning av frågan ha varit lämpligt.  

 

Resultatdiskussion 

De flesta patienterna hade fått sina implantat under 2000- talet. Singelimplantat var det mest 

vanligaste förekommande antalet implantat både i över- och underkäken. Det är svårt att säga 

orsak till, varför kvinnor hade fått fler singelimplantat än män i underkäken (Tabell 3). Det 

kan delvis bero på, att kvinnor möjligen besväras mer än män, framförallt i de sociala sam-

manhangen, av en tandlucka eller en delprotes med dålig passform på grund av sjunkande 

krista (Feine et al. 2002). Det var också fler kvinnor än män som hade fått implantat i båda 

käkarna (Tabell 4). I studien av Ponsi et al. (2011), rapporterade kvinnor i studiegruppen tre 

gånger mer, att de var missnöjda med sina tänder och hade mer problem än män, vid använd-

ning och efter analys av OHIP- 14 formuläret, skillnaden var dock inte signifikant.  

Forskarna Berretin- Felix et al. (2007) påvisade i sin studie att en fastsittande brokonstruktion 

med implantat stöd i underkäken, hade en positiv påverkan på de äldres livskvalitet. Redan 

efter tre månader efter implantatbehandling kunde en förbättring ses av att äta, prata och sova 

samt att ha ett bättre socialt umgänge, resultatet kvarstod vid 6- och efter 18 månaders upp-

följning. 
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Den vanligaste orsaken till tandförluster visade sig vara parodontit, därefter tandförlust på 

grund av rotfraktur var den näst vanligaste och den tredje vanligaste var på grund av karies 

(Tabell 5). Detta framkom även i studien av Johannsen et al. (2012a). De flesta deltagare i den 

aktuella studien som angivit att de fått mer än fyra implantat antingen i båda - eller någon av 

käkarna, hade angett parodontit som orsak till tandförluster och implantat. En relativt stor 

andel av patienterna visste inte varför de hade förlorat sina tänder. Detta resultat är intressant, 

att patienterna inte vet orsaken till tandförlusterna, en möjlig förklaring kan vara att de har 

glömt det eller förträngt den informationen, och att de såg fram emot att få de nya tänderna. 

Detta har diskuterats i tidigare studier, där patienter förnekar viss information som är obehag-

lig  (Johannsen et al. 2012b).   

 

I den föreliggande studien framkom att den allra viktigaste orsaken till valet av implantat var 

önskan att kunna få fastsittande tänder. Många tandlösa lider fr.a. av att underkäksprotesen 

inte sitter på plats och att det är svårt att fungera i sociala sammanhang och i samband med 

måltider (Awad et al. 2000; Harris et al. 2011).  Detta bekräftas även av Al- Omiri et al. 

(2011), där alla patienter var överens om att deras livskvalitet hade blivit bättre på grund av 

fastsittande tänder med implantat och att de upplevde en mer positiv tillvaro i det dagliga livet 

jämfört med tidigare. 

 

Den upplevda tuggförmågan ansåg 42,5 % av deltagare ha blivit bättre och närmare hälften av 

patienterna upplevde ingen skillnad efter tillsättning av implantat. En orsak till att en relativt 

stor andel upplevde en förbättring kan vara, att dessa patienter tidigare hade haft en avtagbar 

protes, alternativt en enstaka tand med parodontal fästeförlust med mobilitet som följd, och 

upplevde det besvärande och efter en implantatbehandling fungerade tuggförmågan bättre. Att 

en stor andel inte upplevde någon skillnad kan vara, att flertalet hade fått singelimplantat, 
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vilket inte påverkar tuggförmågan i samma utsträckning (Tabell 3). Dessutom saknades upp-

gifter om placering av singelimplantaten i munnen, vilket också kan ha betydelse i samman-

hanget. Både Al- Omiri et al. (2011) och Ponsi et al. (2011), visade att de som hade fått 

singelimplantat antingen anteriort, eller posteriort i premolarregionen, hade en större ökning i 

OHRQoL jämfört med de som hade fått i molarregionen. Detta fynd kunde ses framförallt hos 

kvinnor i studiegruppen (Ponsi et al. 2011). Johannsen et al. (2012) fick fram liknande resultat 

i sin intervjustudie, där man hade intervjuat 17 patienter som hade förlorat sina tänder på 

grund av parodontit och de hade fått implantat som fast ersättning. Nästan alla patienter upp- 

levde bättre tuggfunktion efter implantatbehandlingen. En ökning av OHRQoL rapporterades 

även av Petricevic et al. (2011), som redan under de 3 första veckorna efter implantatbehand-

lingen såg en fortsatt ökning av livskvalitet och detta kunde även ses under nästföljande 3 

åren. De äldre (> 60 år) i testgruppen visade en större ökning i OHRQoL än de yngre (< 60 år) 

(Petricevic et al. 2011). Det framkom från den aktuella studien att 27,5 % av patienterna före 

implantatbehandling hade ibland undvikit att äta svår tuggad mat, som bl.a. orsakade smärta. 

Även i studien av Johannsen et al. (2012) har patienter angivit upplevelser som liknar dessa 

problem.  

 

Majoriteten av patienterna (85,0 %) i den aktuella studien upplevde ingen förändring vad gäl-

ler smaken och inte heller fonetiken efter implantbehandlingen. Tre patienter hade rapporterat 

att de upplevde en förändring avseende fonetiken, och av dem hade två fått mer än fyra im-

plantat, den tredje hade fått 2-3 implantat, och alla hade fått dessa i överkäken. Upplevelser 

som lätt läspning, sluddrigt tal samt svårigheter med att uttala s-ljud hade dessa patienter an-

givit som förändring. Detta kan vara en övergående fenomen. Howe et al. (1999) kom fram 

till, att speciellt singelimplantat som placerats i de anteriora delarna i överkäken kunde på-

verka talet tillfälligt med svårighet att uttala vissa ljud. Forskarna menar att problemet kan bli 
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bestående om den palatinala delen täcks för mycket av en del av konstruktionen. Vermylen et 

al. (2003), hade inte kommit till samma slutsats. Deltagare i studien (N=48) fick svara på frå-

gor gällande bland annat estetik och fonetik. Studien visade att ingen av deltagarna hade haft 

besvär med talet efter implantatbehandling. Alla deltagare hade fått singelimplantat. Av de 48 

deltagare kom 40 till den kliniska undersökningen och representerade 43 singelimplantat kro-

nor, varav 26 implantat var placerade i överkäken och 17 i underkäken och av dessa var 25 

placerade i de anteriora delarna i käkarna. 

 

 I den föreliggande studien hade en fjärdedel av patienterna tidigare mycket ofta eller ibland 

besvärats av utseendet på grund av tänderna. Efter implantatbehandlingen upplevde drygt  

25,0 % av patienterna att deras utseende hade blivit bättre som att formen på tänderna var nu 

mer jämna och att de var mer vita till färgen, samt att de vågade le mer efter behandlingen. 

Detta framkom även i intervjustudien av Johannsen et al. (2012), där patienterna upplevde en 

klar förbättring i deras OHRQoL efter implantatbehandlingen, de hade fått tillbaka självför-

troendet och vågade skratta igen utan att bli generad på grund av utseendet av sina tänder.  

Liknande resultat konstaterades även av Ponsi et al. (2011) där den största ökningen i 

OHRQoL relaterades till att kunna äta bättre och patienterna upplevde ett ökat självförtro-

ende. 

 

Flertalet av patienterna i den aktuella studien hade fått information och instruktion i munhygi-

enrutiner (Sida 21), av både tandläkare och tandhygienist. Orsakerna till att en del (10,0 % 

respektive 17,5 %) inte hade fått varken information eller instruktion i munhygienrutiner efter 

en avslutat implantatbehandling kan vara, att tandvårdspersonalen hade missat det kanske på 

grund av tidsbrist alternativt stress. En annan orsak kan också vara att patienterna hade fått 

adekvat information/ instruktion men inte kom ihåg det på grund av omständigheter som att 
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behandlingen eventuellt upplevdes som psykiskt påfrestande och därför inte orkade ta in den. 

Oavsett orsak är detta viktigt att ta till sig som tandvårdspersonal och eventuellt ändra befint-

liga rutiner, vilket också belyser att det är angeläget att ge upprepad information och instrukt-

ion vid flera tillfällen. Patientens delaktighet är dessutom viktigt och att de får utrymme att 

ställa frågor gällande bland annat munhygienen. Detta betonas också av Sondell et al. (2002), 

att patientcentrerad information gör att patienten känner sig mer delaktig och risken för kom-

plikationer och missnöje minimeras. I en studien av Hickey et al. (1996) jämfördes OHIP-49 

frågeformulär med SEIQoL-DW (The Schedule for the Evaluation of Individual Quality of 

Life) formuläret för att få fram användbar information beträffande oral hälsorelaterad livskva-

litet hos patienter som skulle genomgå oral rehabilitering. Studien framhåller vikten av att 

relationen mellan behandlaren och patienten fungerar, så att patienten kan känna sig trygg. 

Otrygghet hos en patient kan negativt påverka individens livskvalitet (Sondell et al. 2002). 

 

Av dem som fick information/ instruktion i den föreliggande studien upplevde 72, 5 % att de 

hade fått det.  Det hade varit önskvärt att alla patienter hade fått detta och ett sätt att uppnå det 

kan vara att komplettera med en skriftlig information. Dessutom bör det tas i beaktande att ge 

en individuellt anpassat information/ instruktion till patienterna. Detta styrckes även av  

Drewenski (2009), som anser att nyckel till en lyckad implantatbehandling börjar med en in-

dividanpassad munhygieninstruktion preoperativt samt uppföljande information och instrukt-

ion postoperativt. Resultatet visar också i den föreliggande studien, att de deltagare som inte 

hade fått information/ instruktion hade inte heller erbjudits en tid för uppföljande besök hos 

en tandhygienist. Det framkom också att de patienter som gick antingen två- eller fler gånger 

per år hos en tandhygienist och hos en tandläkare minst en gång per år hade någon form av 

besvär ifrån munnen. Detta kan tyda på att denna grupp av patienter har svårt med sina dag-

liga oral hygien rutiner på grund av en eventuell kronisk sjukdom och har därför också ökat 
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behov av stödbehandling hos en tandhygienist. En positiv och trygg kontakt med behandlaren 

kan och andra sidan öka den orala hälsorelaterad livskvalitet hos patienten. Dessa resultat 

väcker ändå tankar angående betydelsen av att ge en individanpassad information/ instruktion 

till dessa patienter, kan dessa patienter ha sluppit besvär eller åtminstone haft mindre besvär 

om man gett adekvat information/ instruktion från början?  

 
 

Förslag på fortsatt forskning 

Fortsatt forskning med mer heltäckande frågor på en större population efterfrågas och att följa 

upp dessa patienter under en längre tid. I framtida studier bör vikten av relevant information 

och instruktion beträffande munhygienrutiner efter en implantatbehandling lyftas fram ännu 

mer, dels genom att genomföra en kvalitativ studie för att få djupare perspektiv.  

 

Slutsatser 

En förbättring i oral hälsorelaterad livskvalitet avseende alla studerade faktorer som upplevd 

tuggförmåga, smak, talet, munhygienrutiner samt självförtroendet, kunde ses hos en del pati-

enter efter implantatbehandling. Flertalet patienter upplevde dock ingen förändring i oral häl-

sorelaterad livskvalitet. Det är viktigt att behandlingen är patientcentrerad och att patienterna 

får en adekvat information och instruktion i munhygienrutiner avseende munhygien, samt att 

de erbjuds uppföljning hos en tandhygienist.  
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Bilaga 1                                                                                

Enkät till patienter med tandimplantat                                     

Kvinna □ Man □ Ålder ___________ Yrke _______________________ 

Vilket år fick Du implantatet/ implantaten? 
__________________________________________ 

1. Hur många implantat har Du fått i överkäken? 

□ 1 implantat 

□ 2-3 implantat 

□ Mer än 4 implantat 

Kommentar__________________________________________________________________ 

2. Hur många implantat har Du fått i underkäken? 

□ 1 implantat 

□ 2-3 implantat 

□ Mer än 4 implantat 

Kommentar__________________________________________________________________ 

3. Vad är orsaken till dina tandförluster? 

□ Parodontit / tandlossning 

□ Karies 

□ Olycksfall 

□ Rotfraktur 

□ Vet inte 
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Annat: 
__________________________________________________________________________ 

4. Vilken var den viktigaste orsaken till att Du ville ha implantat? 

Rangordna nedanstående påståenden från 1 (högst) upp till 5 (lägst). 

□ Jag ville ha fastsittande tänder 

□ På grund av dåligt sittande avtagbar protes 

□ Jag ville ha snyggare tänder 

□ Jag hade svårigheter att tugga 

□ Jag hade svårt i det sociala umgänget 

Annat: 
__________________________________________________________________________ 

Frågor som relaterar till förmågan att äta och tala. 

5. Har tuggfunktionen förändrats efter implantatbehandlingen? 

□ Ingen förändring 

□ Ja, till det bättre 

□ Ja, till det sämre 

□ Vet ej 

Om du har svarat Ja på något alternativ, beskriv på vilket sätt: 
___________________________________________________________________________ 

6. Har Du tidigare undvikit någon viss mat innan du fick dina implantat? 

□ Mycket ofta 

□ Ganska ofta 

□ Ibland 
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□ Nästan aldrig 

6. Fortsättning på föregående fråga: 

□ Aldrig 

□ Vet ej 

Kommentar: 
_____________________________________________________________________ 

7. Har smakförmågan förändrats efter implantatbehandlingen? 

□ Ingen förändring 

□ Ja, till det bättre 

□ Ja, till det sämre 

□ Vet ej 

Om du har svarat Ja på något alternativ, beskriv på vilket sätt: 
___________________________________________________________________________ 

8. Har talet förändrats efter implantatbehandlingen? 

□ Ingen förändring 

□ Ja, till det bättre 

□ Ja, till det sämre 

□ Vet ej 

Om du har svarat Ja på något alternativ, beskriv på vilket sätt: 
___________________________________________________________________________ 
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Frågor relaterad till utseende och det sociala livet.  

9. Har du tidigare känt Dig besvärad av utseendet på dina tänder? 

□ Mycket ofta 

□ Ganska ofta 

□ Ibland 

□ Nästan aldrig 

□ Aldrig  

□ Vet ej 

Kommentar: 
_____________________________________________________________________ 

10. Har Du tidigare undvikit att le på grund av dina tänder? 

□ Mycket ofta 

□ Ganska ofta 

□ Ibland 

□ Nästan aldrig 

□ Aldrig 

□ Vet ej 

Kommentar: 
_____________________________________________________________________ 
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11. Har Du tidigare känt Dig osäker på grund av dina tänder? 

□ Mycket ofta 

□ Ganska ofta 

□ Ibland 

□ Nästan aldrig 

□ Aldrig 

□ Vet ej 

Kommentar: 
_____________________________________________________________________ 

12. Har Ditt utseende förändrats efter implantatbehandlingen? 

□ Ingen förändring 

□ Ja, till det bättre 

□ Ja, till det sämre 

□ Vet ej 

Om du har svarat Ja på något alternativ, beskriv på vilket sätt: 
___________________________________________________________________________ 

13. Har Ditt självförtroende förändrats efter implantatbehandlingen? 

□ Ingen förändring 

□ Ja, till det bättre 

□ Ja, till det sämre 

□ Vet ej 
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Om du har svarat Ja på något alternativ på fråga nr. 13, beskriv på vilket sätt: 
___________________________________________________________________________ 

14. Har Ditt sociala liv förändrats efter implantatbehandlingen? 

□ Ingen ändring 

□ Ja, till det bättre 

□ Ja, till det sämre 

□ Vet ej 

Om du har svarat Ja på något alternativ, beskriv på vilket sätt: 
___________________________________________________________________________ 

Frågor relaterad till munhygienvanor 

15. Hur ofta borstar Du dina tänder? 

□ 1 gång/dag 

□ 2 gånger/dag 

□ Mer än 2 gånger/dag 

□ Några gånger per/vecka 

Kommentar: 
_____________________________________________________________________ 

16. Vad använder Du för hjälpmedel när du gör rent mellan tänderna/ implantaten? 

□ Tandtråd 

□ Tandsticka 

□ Mellanrumsborste                                         

 Annat: 
__________________________________________________________________________  
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17. Hur ofta gör Du rent mellan tänderna/ implantaten? 

□ 1 gång/dag 

□ 2 gånger/dag 

□ Mer än 2 gånger/dag 

□ Några gånger per/vecka 

Kommentar: 
_____________________________________________________________________ 

18. Har Dina möjligheter att göra rent i munnen förändrats efter implantatbehandling-
en? 

□ Ingen förändring 

□ Ja, till det bättre 

□ Ja, till det sämre 

Om du har svarat Ja på något alternativ, beskriv på vilket sätt: 
___________________________________________________________________________ 

19. Har Du fått information om hur Du ska göra rent dina nya tänder/ implantat? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

Kommentar: 
_____________________________________________________________________ 

20. Vem gav Dig informationen? 

□ Tandläkare □ Tandhygienist □ Tandsköterska 

Kommentar: 
_____________________________________________________________________ 
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21. Har Du fått instruktion om hur Du ska göra rent dina nya tänder/ implantat? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

Kommentar: 
_____________________________________________________________________ 

 

22. Vem gav Dig instruktionen? 

□ Tandläkare □ Tandhygienist □ Tandsköterska 

Kommentar: 
_____________________________________________________________________ 

23. Upplever Du att informationen/ instruktionen Du fick har varit till hjälp för Dig? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Ingen uppfattning 

Kommentar: 
_____________________________________________________________________ 

24. Blev Du erbjuden en tid hos en tandhygienist för uppföljande information och in-
struktion? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet inte 

Kommentar: 
_____________________________________________________________________  
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25. Hur ofta går Du till en tandhygienist? 

□ En gång per år. 

□ 2 gånger per år 

□ Mer än två gånger per år. 

Kommentar: 
_____________________________________________________________________  

 

26. Hur ofta går Du till en tandläkare? 

□ En gång per år. 

□ 2 gånger per år 

□ Mer än två gånger per år 

Kommentar: 
_____________________________________________________________________ 

Allmänna frågor 

27. Har Du några besvär av dina tänder idag?  

□ Ja 

□ Nej 

Kommentar: 
_____________________________________________________________________ 
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28. Har Du känt att Din allmänhälsa har förändrats efter implantatbehandlingen? 

□ Ingen ändring 

□ Ja, till det bättre 

□ Ja, till det sämre 

□ Vet ej 

Om du har svarat Ja på något alternativ, beskriv på vilket sätt: 
___________________________________________________________________________ 

29. Civilstånd: 

□ Sammanboende/Gift 

□ Skild 

□ Ensamstående 

□ Änka/Änkling 

30. Vilken utbildning har Du? 

□ Grundskola/Folkskola 

□ Gymnasium 

□ Högskola/Universitet 

Annat:_____________________________________________________________________ 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2 
 
 
 

 

Information till Dig som deltar i studien Oral hälsorelaterad livs-
kvalitet hos patienter med implantat 

Jag heter Virpi Vahlberg och är legitimerad Tandhygienist. Jag går en utbildning på Magis-
ter/- Masterprogrammet i Oral Hälsovetenskap på Hälsohögskolan i Jönköping. I min magis-
teruppsats kommer jag att genomföra en enkätstudie där syftet är att kartlägga hur implantat-
behandling påverkar livskvaliteten avseende tuggförmågan, talet, utseendet och munhygien-
vanor samt sociala aspekter .  

Idag finns det endast få studier som belyser patientperspektivet och hur det påverkas av im-
plantatbehandling och därför är Ditt deltagande viktigt.  

Ditt deltagande är frivilligt, men för att studien ska ge en så representativ bild som möjligt så 
krävs ett högt antal deltagare. Vård eller insatser kommer inte att påverkas av Din medverkan 
eller om Du väljer att avstå från medverkan.  

Jag är tacksam om Du skickar tillbaka den ifyllda enkäten i bifogat frankerat svarskuvert 
snarast möjligt, dock senast 20 MARS 2012. 

                               Alla svar behandlas konfidentiellt! 

Enkäterna kommer att kodas och resultatet från enkäterna kommer att databehandlas, vilket 
innebär att enskilda uppgifter inte kommer att kunna identifieras. Resultaten kommer att re-
dovisas till handledaren samt till läraren på Hälsohögskolan i Jönköping. Uppsatsen där resul-
tatet kommer att redovisas kommer även att distribueras till kliniken, vilket ger en möjlighet 
för Dig som deltagare att ta del av resultatet. Hantering av enkäten kommer bara att ske av 
mig och handledaren. Om Du vill ställa frågor till mig, eller min handledare är Du välkom-
men att kontakta någon av oss. 

Virpi Vahlberg, leg. tandhygienist, Med. kand.                                                                                                        
e- mail: wavi1010@student.hj.se                                                                                                                         
Tandläkargruppen Sjöstaden                                                                                                                                
Kryssargatan 3                                                                                                                                                      
12063 Stockholm                                                                                                                                                    
08-51 51 00 76                                                                                                                                                     
Handledare:                                                                                                                                                           
Annsofi Johannsen, leg. tandhygienist, Med. Dr, universitetslektor                                                                                 
e- post: annsofi.johannsen@ki.se                                                                                                                        
Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet                                                                                                
Box 4064, 14104 Huddinge 
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