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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna enkätstudie var att undersöka synen på munhälsa och tandvård hos 

pensionärer som deltar i olika pensionärsföreningar. Denna studie genomfördes med 

användning utav enkät och inkluderade tre olika pensionärsföreningar med sammanlagt 106 

deltagare från södra Sverige. I vår studie framkom det att oavsett vilken utbildning eller 

hälsostatus de äldre hade, tyckte majoriteten att munhälsan och tandvården är viktigt och 

kommer att förbli det framtiden. Det flesta kunde tänka sig hjälp med sin munhygien av 

någon annan i framtiden. Dessutom visade det sig att de äldre var måna om sitt utseende. De 

flesta var nöjda med tandvården men uppgav ofta att de tyckte att det var dyrt.  

 

 
Nyckelord: äldre, attityder, oral hälsa, tandvård, pensionärsföreningar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The opinion of oral health and dental care now and in the future among retirement 

individuals that participate in different retirement organization. 

 
The aim of this study was to examine retiared individuals view of oral health and dental care. 

A questionnaire was sent to three different retirement organizations and answared by 106 

participants. Our studie showed that irrespective of  education or health status, the majority 

considered oral health and dental care was important and will become so in the future. Most 

elderly individuals can  consider getting help with their oral health with oral health care in the 

future. This studie showed that the elderly are concerned about their appearance. Despite  that 

the majority  was satisfied with the dental care, stated that the price for dental care was too 

expensive. 

 
Key words: elderly, attitudes, oral health, dental care, retirement organization. 
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INTRODUKTION 
En positiv utveckling av åldrandet har visats under de senaste 30 åren genom bland annat 

förlängd livslängd, förbättrad ekonomi och en förbättrad hälsa. Den snabba ökningen av friska 

äldre har lett till att de äldre idag som fyllt 65 år är friskare än tidigare (Folkhälsoinstitutet, 

2005). Livsförloppet kan delas in i olika faser: 

första åldern - uppväxten som präglas av beroende av andra, att bli vuxen 

andra åldern – präglas av arbetsliv, oberoende, socialt och familjemässigt ansvar 

tredje åldern – den del av pensionärstillvaro som präglas av en arbetsfri ekonomisk 

grundtrygghet utan nämnvärda begränsningar av aktiviteter pga. ohälsa och 

funktionsnedsättning 

fjärde åldern – sjukdomar och funktionsnedsättningar sätter gränser för vad man kan göra 

och orka med. Man blir beroende av andra (Folkhälsoinstitutet, 2005). 

Den tredje åldern förknippas med en lång och relativt frisk tid som ålderspensionär. I Sverige 

inträffar pensioneringen för de allra flesta vid 65 års ålder (Folkhälsoinstitutet, 2005). Denna 

grupp kan se fram emot en ganska lugn tid av ekonomisk grundtrygghet och samtidigt, en 

tillvaro utan att besväras av sjukdomar och funktionsnedsättningar i någon större utsträckning. 

Detta ger förutsättningar till ett vitalt, aktivt liv, samt god livskvalité även med stigande ålder 

(Laslett, 1987; Valkonen & Nikander, 1987). 

 

Munhälsa och tandvårdsinsatser 

Munhälsotillståndet skiljer sig åt i dagens äldregrupper i Sverige. Av dem som föddes i början 

på 1900-talet är tandlöshet vanligt, vilket beror på flera orsaker. Det fanns brist på tandläkare, 

kostnaden för tandvård var hög, kunskaper om tandsjukdomar var dåliga, förebyggande 

åtgärder saknades och det fanns dessutom en svag motivation för att bevara de egna tänderna. 

Karierade (hål i tänder) och parodontalt (tandlossning) sjuka tänder var vanligt 

förekommande med extraktioner (tandborttagning) som följd (Tervonen et al., 1985; 

Österberg et al., 1991). Personer som är födda under 1930- och 1940-talet, har istället fått en 

omfattande tandvård i form av broar, fyllningar och kronor.  Först i mitten på 1950 och början 

på 1960-talet, började insatser med förebyggande åtgärder bli vanliga. Regelbundna 

tandvårdsbesök bland befolkningen blev så småningom alltmer förekommande och skadade 

tänder reparerades istället för att extraheras (Nordenram, 2000). Andelen äldre med enbart 

egna tänder var cirka 25 % i åldrarna 65-84 år 1980 och ökade till cirka 50 % år 1997. Antal 

besök hos tandläkare har ökat från 30 % år 1980 till 70 % 2000 bland äldre i åldersgrupperna 
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65-84 år (Socialstyrelsen, 2002). I Sverige har god tand- och munhälsa uppnåtts bland annat 

genom den statliga tandvårdsförsäkringen som infördes 1974. Försäkringen omfattade från 

början alla typer av behandlingar, vilka ledde till en förbättrad tandhälsa. Efterhand 

försämrades statsfinansieringen och tandvårdsförsäkringen inriktades istället på patienter med 

höga behandlingskostnader för protetiska åtgärder. Idag gäller för alla som fyller 65 år, en 

förändring i form av rätt till högkostnadsskydd för protetiska åtgärder (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Tand- och munhälsa 

Med ökande ålder ökar risken för mun- och tandsjukdomar (Österberg et al., 1995). 

Salivmängden minskar hos många av de äldre, vilket innebär att mer bakterier fastnar på 

tandytorna och äldre personer får det allt svårare att utföra en god munhygien. Dessa faktorer 

försämrar möjligheterna för att bibehålla en god oral hälsa. Risken för karies, tandlossning och 

svampinfektion i munnen ökar (Berkey & Shay, 1992). Dålig munhälsa kan vara orsakat av 

sjukdom, men även socioekonomiska och kulturella faktorer har betydelse, till exempel 

rökning, lägre utbildning, lägre familjeinkomst, uppväxtförhållanden, tradition, familje- och 

bostadsförhållanden. Om tand- och munsjukdomar inte behandlas, förvärras den orala hälsan 

med tiden (Aniamo & Österberg, 1992; Nordenram, 2000). I en undersökning om skillnader i 

tandhälsa och tillgång till tandvård uppgav cirka 30-35 % individer i åldrarna 65-84 att de har 

besvär från tänderna. Svårigheter att tugga hårda saker har minskat med cirka 9 % i åldrarna 

65-84 mellan åren 1980-1997 (Socialstyrelsen, 2002). 

 

Munhälsans betydelse för äldre 

McGrath och Bedi (1999) genomförde en studie i Storbritannien på äldre från 65 år och uppåt. 

Många av de äldre upplevde att oral hälsa var viktig för deras livskvalité. Äldre med hög 

socioekonomisk bakgrund uppfattade oral hälsa viktig för livskvalitén, jämfört med dem som 

hade lägre socioekonomisk bakgrund. Oral hälsa hade för de äldre som deltog i studien 

betydelse för ätandet (29 %), självsäkerheten (15 %) och välbefinnandet (14 %) (McGrath & 

Bedi, 1999). I Lockers (1992) studie på vuxna från 50 år och uppåt i Canada, rapporterades att 

19 % av en grupp äldre var mycket oroade över sin orala hälsa och 31 % var missnöjda med 

sin orala hälsa. Nederfors (1998) kom fram till i en studie utförd i Sverige på 20-80 åringar, 

att en positiv inställning till munhälsa var viktig för att behålla de egna tänderna. Andra 

faktorer som var av vikt var tändernas kvalité, regelbundna munhygienvanor och besök hos 

tandvården (Nederfors, 1998). 
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Det finns inte många studier gjorda på hur äldre som är relativt friska upplever sin munhälsa. 

Denna grupp blir allt större eftersom äldre lever högt upp i åldrarna (SCB, 2003). Det är 

därför intressant att undersöka hur dessa äldre ser på sin munhälsa nu och i framtiden då deras 

livssituation kan förändras genom exempelvis ohälsa och funktionsnedsättning 

(Folkhälsoinstitutet, 2005). 

 

SYFTE  

Syftet med denna enkätstudie var att undersöka synen på munhälsa och tandvård hos 

pensionärer som deltar i olika pensionärsföreningar. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Metod och urval –enkätstudie 

Denna tvärsnittsstudie är kvantitativ och genomfördes med användning av enkät på 

pensionärer vid olika pensionärsföreningar i norra och västra Skåne. För att undersöka om 

konstruktionen av enkäten till studien fungerade, genomfördes en pilotstudie. I denna ingick 

10 deltagare vid olika pensionärsföreningar som svarade på enkäten med 22 öppna och slutna 

frågor (bilaga 1). Dessa deltagare ingick inte i studien. Vissa justeringar gjordes i enkäten 

efter pilotstudien.   

 

Till studien valdes fyra olika pensionärsföreningar. Hos en av pensionärsföreningarna hade 

telefonnumret upphört och den ansvariga personen kunde inte nås strax innan studiens 

genomförande, därför blev det tre föreningar som deltog. Information om studien gavs 

muntligt via telefon och skriftligt till den ansvarige på varje enskild pensionärsförening i form 

av ett följebrev (bilaga 2), som enligt Ejlertsson (1996) ska vara sakligt, enkelt och 

lättförståligt. Tillståndet att genomföra studien gavs också av denna person. Den ansvariga 

personen informerade därefter på respektive förening deltagarna muntligt i samband med 

studiens genomförande. Enkätundersökningen genomfördes vid månads- eller årsmöte på 

föreningarna eftersom ett relativt stort antal brukar besöka dessa. Enkäten delades ut vid 

samma möte. Respondenterna fick cirka 15 minuter för att besvara enkäten. Därefter samlades 

de in av den ansvarige. Inga identifieringsuppgifter förekom i form av namn och kodlista.   

Till varje enkät medföljde ett brev (bilaga 2) som innehöll en kort beskrivning om studien och 

dess syfte, att deltagandet var frivilligt, samt att studien skulle behandlas anonymt. Med 

anonymitet menas att data är avidentifierade och att varken vi eller andra personer kan 
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identifiera enskilda individer (Olsson & Sörensen, 2002). Datamaterialet bearbetades i 

dataprogrammet, SPSS 12.0 (Statistical Package of Social Sceinces). 

 

De aktuella pensionärsföreningar som deltog i studien var PRO, SPF och SPRF.  

PRO - Pensionärernas Riksorganisation (2005) har som uppgift, att på riksplanet, i landsting, 

regioner och kommuner påverka, följa och bevaka samhällsutvecklingen, samt skapa åsikter 

för frågor som berör pensionärernas intressen. 

SPF - Sveriges Pensionärsförbund (2005), är en ideell, partipolitisk och religiös obunden 

intresseförening för pensionärer, som vill främja pensionärernas social och ekonomiska 

intressen, studier, annan kulturell verksamhet och friskvård. Målet i övrigt är att verka för god 

hälsa. 

SPRF - Sveriges Pensionärs Riksförbund (2005), är landets äldsta pensionärsorganisation och 

är partipolitiskt obunden. Målsättningen är att bevaka och förbättra pensionärernas rättigheter 

och förmåner, samt att öka kontakt och gemenskap mellan medlemmarna.  

 

ETISKA ASPEKTER 

Etiskt tillstånd söktes hos det Etiska rådet, Institutionen för hälsovetenskaper på Högskolan i 

Kristianstad. Ansökan godkännandes den 1 februari 2006 (Dnr ER2006-6). Samtliga 

pensionärer i utvalda föreningar behandlades enligt rättviseprincipen (Olsson & Sörensen, 

2002). Deltagandet i undersökningen var frivilligt och deltagarna fick information om 

studiens syfte, uppläggning, den förväntade nyttan och noggrann precisering av vad 

medverkan innebär genom ett följebrev (bilaga 2). Pensionärerna hade rätt till 

självbestämmande och integritet respekterades enligt autonomiprincipen. Även 

godhetsprincipen eftersträvades, där vi strävade efter att inte utsätta någon för skada eller 

lidande (Olsson & Sörensen, 2002). Det insamlade materialet förvarades inlåst och oåtkomligt 

för utomstående personer. 
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RESULTAT 

I studien deltog 106 pensionärer från tre olika pensionärsföreningar med 50, 30 och 26 

deltagare på respektive förening, varav 39 personer var män och 67 kvinnor. Den undersökta 

pensionärsgruppen var mellan 65 till 89 år, och hade en medelålder på 74 år. Sju respondenter 

kom från andra länder än Sverige. Tre kom från Danmark, två från Tyskland, en från Finland 

och en från Tjeckien.  

 

När det gäller utbildning hade 56 av respondenterna gått i folkskola, 35 i gymnasiet eller 

motsvarande och 13 på högskola eller universitet. Två uppgav att de hade en annan 

utbildning. 

  

Allmän hälsa 

Vid frågan om respondenternas allmän hälsa, svarade 88 att de ansåg sig friska och 18 att de 

inte ansåg sig friska. Olika sjukdomstillstånd som förekom hos trettio av respondenterna 

uppges i tabell 1 och är klassificerade enligt Socialstyrelsen (2005). Mediciner användes av 

72 respondenter. Av dem respondenter som intog mediciner var minsta intag en och högsta 

tolv. 

 

Tabell 1. Klassifikation av olika sjukdomar hos deltagarna. 

Klassifikation av sjukdomar n=30 

Cirkulationsorganens sjukdomar  13 

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven   6 

Andningsorganens sjukdomar   5 

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och 

ämnesomsättnings sjukdomar 

   

  4 

Matsmältningsorganens sjukdomar   1 

Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker   1 

 

Tobaksvanor 

Bland respondenterna så rökte nio personer. Fem uppgav att de rökte 10 styck cigaretten om 

dagen och två uppgav 15 cigaretter om dagen. Två besvarade inte frågan om hur många 

cigaretter de rökte. Av de 97 personer som inte rökte, uppgav 44 att de tidigare hade rökt men 

slutat. Vid frågan om respondenterna snusade svarade 98 personer att de aldrig har snusat, 

resterande åtta personer hade snusat tidigare men slutat. 
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Tandstatus 

Tandstatus skiljde sig åt hos respondenterna. Flest (n=61) uppgav att de hade enbart egna 

tänder (tabell 3). Respondenter som uppgav ”annat” svarsalternativ på frågan om tandstatus 

svarade att de hade kronor och broar. 

 

Tabell 3. Fördelning av pensionärernas tandstatus (n=104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munhälsa 

Av de tillfrågade ansåg 91 respondenter sig ha en god munhälsa, sex att de inte hade en god 

munhälsa och åtta visste inte. Frågan besvarades inte av en person. För 104 respondenter är 

munhälsa viktig för deras välbefinnande, medan två inte visste om det var viktigt. Problem 

med tänderna fanns ofta hos 14 respondenter, sällan hos 71 och aldrig hos 21 respondenter.  

 

På frågan ”det spelar ingen roll hur jag ser ut i munnen, bara jag kan tugga den mat jag tycker 

om” svarade 71 respondenter att de inte instämde alls. På följande fråga ”att ha vackra och 

perfekta tänder är mycket viktigt för hur jag blir bemött av andra människor” besvarade 58 att 

de instämde helt (tabell 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandstatus Antal 

Egna tänder 61 

Avtagbar protes och egna tänder  19 

Implantat 16 

Avtagbar protes   6 

Annat    2 
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Tabell 4. Pensionärernas ställning till tändernas funktion och utseende (n=106). 

 

På frågan om respondenterna ville ha hjälp av annan person i framtiden med sin munvård 

svarade 71 att det ville de ha, medan 14 inte ville ha någon hjälp med sin munvård. 

Resterande 21 respondenter svarade att de inte visste om de ville hjälp av någon annan person 

med sin munvård. 

 

Majoriteten (n=74) svarade att munhälsan kommer att vara mycket viktig för dem i framtiden, 

24 att munhälsan kommer att vara ganska viktigt, tre att munhälsan kommer att vara mindre 

eller inte alls viktig i framtiden och fem att de inte visste. Femtio respondenter av de 98 som 

hade svarat, mycket eller ganska viktigt, uppgav att deras munhälsa var viktig för det 

allmänna välbefinnandet, för att kunna träffa andra och vara social, för att dålig munhälsa kan 

påverka allmäntillståndet, för tuggning av maten, för att må bra, för utseendet och för att 

behålla egna tänder. 

 

Tandvård 

En majoritet (n=96) av respondenterna besökte tandvården regelbundet. Resterande besökte 

tandvården oregelbundet (n=6) eller i stort sett aldrig (n=4). Åttiosju respondenter tyckte det 

är mycket viktigt att få regelbunden tandvård, 16 ansåg att det var ganska viktigt och tre att 

det var mindre eller inte alls viktigt.  Nittiosex respondenter ville regelbundet bli kallade till 

tandvården i framtiden, åtta vill själv ta kontakt och två att de själv vill ta kontakt vid akuta 

besvär. 

 

Svarsalternativ Utseende i 

förhållande till 

att tugga mat 

 Utseende i 

förhållande till att 

bli bemött 

Instämmer helt    9  58 

Instämmer delvis  13  40 

Instämmer i stort sett inte 13    7 

Instämmer inte alls 71    1 
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Sjuttiosex respondenter har aldrig blivit hindrade av sin ekonomi för att besöka tandvården. 

Sjutton uppgav att de ibland varit hindrade och tretton att de ofta varit hindrade att besöka 

tandvården på grund av sin ekonomi.  

 

Om respondenter var nöjda eller missnöjda med sitt senaste tandvårdsbesök svarade 62 

respondenter att de var mycket nöjda och 42 respondenter i stort sett nöjda. Två respondenter 

var ganska missnöjda med sitt senaste tandvårdsbesök och uppgav att det berodde på dyra 

behandlingar.  

 

Samtliga 106 respondenter kommenterade frågan om hur de vill att tandvården ska se ut i 

framtiden. De två mest förekommande svaren var att tandvården borde vara billigare samt att 

den borde ingå i högkostnadsskyddet. Priserna var för höga och ju äldre man blir desto 

kostsammare blir det med behandlingar. Några tyckte att det skulle finnas ett fortsatt bidrag 

till eventuellt implantat. Dessutom svarade några att tandvården ska vara gratis, alla äldre ska 

ha hjälp och råd med sin munhälsa. Andra ansåg att det skulle finnas mer konkurrens genom 

fler utländska tandläkare. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I denna studie belystes pensionärernas syn på munhälsa och tandvård nu och framtiden. Detta 

anser vi är viktigt att undersöka för att de äldre ska kunna ha ett fortsatt gott liv. Det är viktigt 

att de äldres behov och önskemål uppnås. Med det syftet som fanns var enkätundersökning 

den bästa metoden. En nackdel med studien var att det inte finns några uppgifter på antalet 

deltagare vid mötet på respektive förening. Antalet möjliga svar på enkäten har därför inte 

redovisats. Den förening som upphörde har medfört att färre deltagare till studien fanns än 

vad som var planerat från början. Den ansvarige hörde inte av sig och numret till föreningen 

hade upphört väldigt nära inpå studien. Det blev för sent att hitta en ny förening som skulle 

ingå i vår studie. Det slutliga antalet deltagare till studien blev trots detta tillräckligt. 

 

Under sammanställningen av resultatet framkom att vissa frågor hade behövts omformuleras. 

Två frågor: ”Hur viktig tror du att din munhälsa kommer att  vara för dig i framtiden?” och 

”Var du nöjd eller missnöjd med ditt senaste tandvårdsbesök”? lämnades ofta obesvarade. 

Anledningen kan bero på att de förmodligen inte ville utveckla svaret och skriva med egna 

ord. Troligen så hade frågorna varit enklare att besvara om färdigformulerade svar hade 
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kunnat kryssas i. Den fråga som skulle besvara nuvarande tandstatus, var komplicerad att 

svara på av en del pensionärer. Av svaren framkom att det fanns de som inte hade någon 

uppfattning om sitt tandstatus. Att det fanns problem med dessa frågor framkom inte vid 

pilotstudien  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i vår studie visade att pensionärerna i stort sett var nöjda med den tandvård som 

finns idag, däremot tyckte 95 respondenter av 106 att tandvårdspriserna var alldeles för dyra 

och önskade att de skulle kunna vara billigare. Olika hinder finns för att ge äldre patienter en 

god munhälsovård. Hinder skapas av så väl samhälle, tandvården, patient själv och 

kostnaderna.  Personlig ekonomi påverkar därför efterfrågan för vård (Matear & Gudofsky, 

1999). Det framkom att 30 av respondenter har någon gång eller ofta varit hindrade på grund 

av sin ekonomi att besöka tandvård.  

 

Den förbättrade tandhälsan har medfört att vi behåller allt fler tänder upp i hög ålder, vilket är 

en viktig faktor i patientens beslut för att söka tandvård (Kalk et al., 1992; Fure & Zickert, 

1990). Det visade sig i studien att 61 respondenter hade egna tänder och enligt Österberg et al. 

(2000) kommer antalet personer med egna tänder att öka till 90 % år 2015.  

 

Förlorade tänder kan ersättas genom att inoperera implantat i käkbenet (Socialstyrelsen, 

2006). Det finns inte någon statistik över hur stor andel äldre som har implantat i åldern 65 

och däröver (SBU, 2004). I vår studie framkom att av 106 respondenter hade 16 individer 

implantat. Hög ålder har ibland hävdats vara en faktor som negativt påverkar prognosen för 

implantatbehandling (de Baat, 2001), däremot uppvisar Bryants & Zarbs (2002) att hög ålder 

inte har någon negativ påverkan på implantat utan menar att det är dålig benkvalité och 

mängden i området som påverkar prognosen. Risken för peri-implantit är större hos äldre som 

inte klarar sin munhygien själva jämfört med övriga patienter (Grönlund, 2003). Vi som 

tandhygienister har en viktig uppgift både före och efter implantatbehandlingen. Det är viktigt 

att före operationen få en tillräcklig motiverad patient som samverkar och kan hålla en god 

munhygien. För att detta ska uppnås måste tandhygienister motivera samt ge individuell 

information och instruktion om hur man på bästa sett ska upprätthålla samt behålla en god 

munhälsa (Orton et al., 1989; Bauman et al., 1991). Att kalla patienten regelbundet för 

stödbehandling efter implantatbehandlingen är en nödvändighet för att undvika peri-implantit. 
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Resultatet av vår studie visade att 96 respondenter besökte tandvården regelbundet. Detta 

överensstämmer med  Hugoson et al. (2005) där det framkom att cirka 88 % individer mellan 

60-80 år besökte tandvården regelbundet de senaste åren. 

 

Enligt McGrath & Bedi (1999) upplever äldre människor att munhälsan har en stor betydelse 

för livskvalitén, vilket vi också fann i denna studie. Tändernas estetiska utseende tycks även 

vara betydelsefullt för pensionärerna, vilket bekräftas i en rapport från Folkhälsovetenskapligt 

Centrum (1996). God munhälsa synes vara viktig för att bibehålla sitt utseende, känna 

komfort samt kunna ha ett socialt umgänge fast man kommer högt upp i ålder.  

 

Med stigande ålder minskar den manuella förmågan att klara sin munhygien. I studien 

framkom det att 71 respondenter ville ha hjälp av annan person med sin munhygien då de i 

framtiden inte kan klara den själv. Wårdh et al. (2000) har redovisat att vårdpersonal tror att 

vårdtagare inte vill ha hjälp med sin munvård. Öhrn och Sjödén (2003) har däremot funnit att 

vårdtagare som är sjuka tycker det är positivt att vårdpersonalen är uppmärksamma på 

munhälsan. Åldrande patienter får svårare att sköta den dagliga munhygienen då fingrarna 

blivit fumligare och synen försämrad vilket leder till att äldre patienter behöver mer stöd till 

att utföra sin munhygien för att kunna bibehålla en god munhälsa (Larsson & Rundgren, 

1997). Eftersom allt fler äldre framöver kommer att bevara sina tänder och har fasta protetiska 

ersättningar (Österberg et al., 2000) samt har då lagt mycket pengar på sin tandhälsa, kommer 

dessa möjligen att önska hjälp med sin munvård. 

 

Tandstatus är en variabel som speglar sociala faktorer som utbildning och inkomst. Mellström 

& Österberg (1993) och Nordström (2001) redovisade att bland äldre med hög 

socioekonomisk bakgrund ansåg 78 % att munhälsan var viktig för livskvaliteten medan 67 % 

av dem med låg socioekonomisk bakgrund hade samma åsikt. Detta visar på att de 

högutbildade och de som har en bättre ekonomi har en något annan inställning till att bevara 

en god munhälsa. I vår studie (n=106) har endast 13 respondenter gått på högskola och den 

största delen av undersökningsgruppen har gått i folkskola eller gymnasiet. Trots detta visar 

det sig att majoriteten med 98 respondenter svarade att munhälsan kommer att vara mycket 

eller ganska viktig i framtiden, vilket tyder på att även lågutbildade i vår studie har en positiv 

inställning till sin munhälsa.  
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Den ökade sjukligheten med stigande ålder medför att läkemedelsintaget också ökar med 

åldern (Ambjörnsen & Axéll, 2001). I vår studie framkom det att 72 respondenter använder 

läkemedel, trots detta svarade 88 respondenter att de känner sig friska. Vår 

undersökningsgrupp tillhör den tredje åldern, vilket förknippas med en relativt frisk tid och 

aktivt liv. Trots att de har ett högt läkemedelsintag tycks det inte besväras av sjukdomar.   

 

Slutsatsen i studien är att oavsett vilken utbildning eller hälsostatus de äldre hade, tyckte 

majoriteten att munhälsan och tandvården är viktig och kommer att förbli det i framtiden. De 

flesta kunde tänka sig hjälp med sin munhygien av någon annan i framtiden. Dessutom visade 

det sig att de äldre var måna om sitt utseende. Trots att de flesta var nöjda med tandvården 

uppgav de att priset var för dyrt. Fler studier behövs inom området för att vi ska få en bättre 

förståelse för hur de äldre ser på sin munhälsa. För att kunna planera omhändertagandet av 

munvård och tandvård i framtiden för äldre personer, är det viktigt att ta reda på hur de äldre 

själva ser på detta. 
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Bilaga 1. 
 
Du markerar Ditt svar genom att sätta ett kryss i den ruta eller de rutor som är 
aktuella och stämmer bäst med Din uppfattning. Vid några frågor finns alternativ 
som besvaras med text. 
 
 
1. Födelseår   19____ 
 

2. Kön 

  Man       

  Kvinna    

 

3. Födelseland  

  Sverige      

  Annat land, nämligen …………………………….............. 

 

4. Vilken utbildning har Du? 

  Folkskola                 

  Utbildning motsvarande      
       gymnasieskola 

  Högskoleutbildning/Universitet              

  Annan utbildning, ange vilken………………………………………………………………….. 

 

5. Anser Du Dig frisk? 

  Ja   

  Nej  

Om Nej vilken/vilka sjukdomar…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Använder Du någon eller några mediciner? 

  Ja       Om Ja, antal mediciner…………………………………………………………............... 

  Nej 



7. Röker Du?                      

  Ja     Om ja, antal cigaretter………………………… 

  Nej, har rökt men slutat     

  Nej, har aldrig rökt     

 

8. Snusar Du? 

  Ja       Om ja, hur mycket……………………………. 

  Nej, har snusat men slutat        

  Nej, har aldrig snusat               

 

9. Har Du? 

  Enbart egna tänder      

  Enbart avtagbar protes 

  Både avtagbar protes och egna tänder  

  Implantat (tandprotes fastsatt med skruvar i käkbenet)  

  Annat……………………………………………………………………………………. 

 

10. Tycker Du, att Du har en god munhälsa? 

  Ja   

  Nej   

  Vet ej   

 

11. Är Din munhälsa viktig för Ditt välbefinnande?  

  Ja 

  Nej  

  Vet ej   

 

 



12. Jag tycker att Jag har 

  Ofta problem med mina tänder    

  Sällan problem med mina tänder  

  Aldrig problem med mina tänder  

 

13. Det spelar ingen roll hur Jag ser ut i munnen, bara Jag kan tugga den mat Jag 

tycker om 

  Instämmer helt              

  Instämmer delvis     

  Instämmer i stort sett inte             

  Instämmer inte alls 

 

14. Att ha vackra och perfekta tänder är mycket viktigt för hur Jag blir bemött av 

andra människor 

  Instämmer helt              

  Instämmer delvis     

  Instämmer i stort sett inte             

  Instämmer inte alls 

 

15. Om Du i framtiden får svårt att själv utföra Din munvård för att bibehålla Din 

munhälsa, vill Du ha hjälp av annan person (t.ex. anhörig, vårdpersonal) med den 

dagliga tandborstningen? 

  Ja     

  Nej   

  Vet ej 

 

 

 

 

 



16. Hur viktig tror du att din munhälsa kommer att vara för Dig i framtiden? 

  Mycket viktigt 

  Ganska viktigt  

  Mindre viktigt 

  Inte alls viktigt 

  Jag vet inte 

Om du svarat, Mycket viktigt eller Ganska viktig förklara varför…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Om du svarat, Inte alls viktigt förklara varför………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

         

17. Hur ofta besöker Du tandvården? 

  Regelbundet, när jag blir kallad för undersökning   

  Oregelbundet, när jag tycker jag behöver tandvård tar jag själv kontakt 

  I stort sett aldrig, endast vid akuta besvär  

 

18. Hur viktigt är det att få regelbunden tandvård?  

  Mycket viktigt 

  Ganska viktigt 

  Mindre viktigt 

  Inte alls viktigt 

 

19. Har Din ekonomi hindrat Dig att komma till tandvården? 

  Ja  

  Nej  

  Ibland  



20. Var Du nöjd eller missnöjd med Ditt senaste tandvårdsbesök? 

  Mycket nöjd                                 

  I stort sett nöjd  

  Ganska missnöjd                                        

  Mycket missnöjd  

Om du svarat, Ganska missnöjd eller Mycket missnöjd förklara varför..................................... 

...................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

21. Vill Du i framtiden 

  Bli kallad regelbundet till tandvården 

  Själv ta kontakt med tandvården då Du anser dig vara i behov av det 

  Själv ta kontakt endast vid akuta problem 

 

 

22. Hur vill du att tandvården ska se ut i framtiden? Kommentera  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................                  
 

 

 

Stort tack för Din medverkan!! 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. 

Följebrev 

 

 

Information till deltagare vid pensionärsföreningar  

 
Vi är två tandhygieniststudenter, Karolina Saféen och Marija Milkovic, som läser 3: e året på 

Högskolan i Kristianstad. Under detta år ska vi genomföra en C-uppsats med syfte att 

undersöka hur pensionärer som deltar i olika pensionärsföreningar ser på sin munhälsa och 

tandvård, nu och i framtiden. Vi är tacksamma om Ni deltar i denna enkätundersökning och 

genom denna hoppas vi kunna komma fram till förbättrad kunskap för oss och våra 

studiekamrater. 

 

Deltagandet sker frivilligt samt kommer att förbli anonymt. Med anonymitet menas att data är 

avidentifierade och att varken vi eller andra personer kan identifiera vem som har deltagit i 

studien. 

 

 

Vänligen 

Marija Milkovic  tel.  0704-496238 

Karolina Safeén   tel. 0737-034038 

 

Tandhygienistprogrammet 

Högskolan Kristianstad 

Tel. 040-20 40 90 

 




