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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka inställningar till framtida tandvårdsbesök hos 19-åringar 

samt se om det fanns några skillnader mellan tankar om fortsatta tandvårdsbesök, kunskaper 

om karies, DMFT/DSa, etnicitet och kön. Studien ägde rum på nio Folktandvårdskliniker i 

Malmö stad där ett frågeformulär lämnades till en grupp 19-åringar. Komplettering av vissa 

kliniska variabler ur ordinarie journalanteckningar gjordes också. Totalt deltog 81 personer i 

studien. Resultaten visade att många av ungdomarna tycker det är viktigt att uppsöka 

tandvården regelbundet. Man såg även att ungdomarna hade relativt goda kunskaper om 

karies samt en positiv syn till att teckna frisktandvård. Statistiskt signifikanta skillnader 

framkom gällande inställningar till fortsatta tandvårdsbesök och föräldrarnas etnicitet. Det är 

viktigt att ungdomarna kommer regelbundet till tandvården istället för att endast söka 

tandvård vid besvär. Det är även viktigt att information samt motivation ges om vad det finns 

för alternativ efter den organiserade barn- och ungdomstandvården. 
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Abstract 
The aim of the study was to find out what attitude towards future dental care 19-year-olds 

have and to see if there were any differences between thoughts on continuing dental visits, 

knowledge about caries, DMFT/DSa, ethnicity and gender. The study took place at nine 

Public Dental Clinics in the city of Malmö. A questionnaire was handed out to 19-year-olds 

and certain clinical variables were collected from the regular journal notes. Totally 81 

individuals participated. The results showed that many of the participants think that it is 

important to seek dental care on a regular basis. The youth had relatively good knowledge 

about caries and had a positive attitude towards subscription dental care. There were 

significant differences when it came to attitude towards future dental care visits and the 

parents’ ethnicity. It is important that young adults have regular dental visits instead of 

seeking dental care only when problems occur. It is also important that information and 

motivation is given about what options there are for future dental care after the governmental 

funded dental care period expires. 
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INTRODUKTION 
Den svenska befolkningens tandhälsa har blivit betydligt bättre jämfört med för 25-30 år 

sedan. Denna positiva utveckling är förknippad med införandet av 1974 års tandvårdsreform, 

som bland annat innebar avgiftsfri tandvård för ungdomar upp till och med 19 års ålder och 

en allmän försäkring för vuxna (SCB 2001). Enligt tandvårdslagen (1985:125) ska alla 

Folktandvårdskliniker svara för en regelbunden och fullständig tandvård för barn och 

ungdomar till och med det år de fyller nitton år. 

 

Tandhälsan hos 19-åringar 

Enligt utredningen av Tandhälsan till år 2010 (SOU 2002:53) definieras god tandhälsa som 

frånvaro av smärta eller obehag från tänder och munhåla, att utan svårighet kunna tugga olika 

typer av föda och att ingen obehandlad karies och tandlossning finns. Vidare innebär det att 

ha så få antal lagade tänder så möjligt, avsaknad av synliga tandluckor samt att ur individens 

synpunkt ha ett utseendemässigt godtagbart bett. 

 Karies är den vanligaste tandsjukdomen under barn- och ungdomsperioden. Denna 

infektionssjukdom samverkar mellan olika faktorer (Socialstyrelsen 2006). De tre 

grundläggande elementen är tänder (värdorganism), mikroflora (plack) och substrat (diet). 

Dessa påverkas av en fjärde faktor, nämligen tid samt en rad yttre omgivande biologiska och 

sociala faktorer. Karies är alltså inte ett resultat av en enda händelse utan en kedja av 

händelser som sker under en lång tidsperiod (Reich et al. 1999, Socialstyrelsen 2006). Andra 

faktorer som är viktiga att ta hänsyn till och i vissa fall kanske är ännu viktigare för att kunna 

förutsäga kariesrisken är bland annat ålder, socioekonomisk bakgrund, invandrarbakgrund, 

kunskap och attityd om tänder och tandhälsa (Stecksèn-Blicks et al 1985, Grindefjord et al. 

1999, Reich et al. 1999, Socialstyrelsen 2006). 

 Sedan 1985 följer Socialstyrelsen utvecklingen av barn och ungdomars tandhälsa 

genom att sammanställa uppgifter från de olika landstingen. Uppgifter som samlas in är 

bland annat data om kariessjukdomens förekomst samt utbredning. När man vill ta reda på 

kariesfrekvensen och kariesaktiviteten använder man det kariologiska indexet DMFT som 

beskriver antalet karierade (D), saknade (M) och restaurerade (F) tänder (T). För 19-åringar 

samlar man även in uppgifter om DSa, det vill säga antalet karierade approximala (a) 

tandytor (S) (Socialstyrelsen 2006). 
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Tandvårdsbesök 

Det finns cirka 1 085 000 individer i åldersgruppen 20–29 år och under de närmaste åren 

förväntas denna grupp att öka (SCB 2006). Trots att många personer upplever besvär med 

sina tänder och trots vikten av regelbundna tandvårdsbesök har man funnit att andelen 

regelbundna tandvårdsbesökare minskar inom denna grupp (Socialstyrelsen 2005). Scheutz 

& Heidmann (2001) visar att det finns åldersskillnader i tandvårdsbesök bland unga vuxna, 

20-35 år, i Danmark. Bland de oregelbundna besökarna fanns en signifikant större andel 20-

24 åringar jämfört med 30-35 åringar. Hos 20 till 29 åringar har besök hos tandläkare eller 

tandhygienist minskat mer bland män än bland kvinnor. Tjugo procent av männen jämfört 

med tio procent av kvinnorna uppgav att de inte gjort något besök inom tandvården på minst 

två år (SOU 2002:53). 

Det är ännu inte klart vad minskning i besöksfrekvens kan bero på. En förklaring är 

att det idag är den enskildes behov som styr tandvårdsbesöken och att man helt enkelt inte 

tycker sig behöva tandvård eftersom tänderna har bra status (Socialstyrelsen 2005). Ökade 

kostnader tycks också ligga bakom denna minskning (RFV 2000, Karlsson 2001, SOU 

2002:53, Buhlin et al. 2003, Macek et al. 2004, Socialstyrelsen 2005). Detta pekar på att 

individens syn på kostnaden för tandvård påverkar dennes besöksfrekvens inom tandvården 

(Östberg 2002). Därmed finns det risk för att detta på längre sikt påverkar tandhälsan 

negativt. 

Det verkar behövas kraftfullare åtgärder för att underlätta övergången från den 

avgiftsfria barn- och ungdomstandvården till vuxentandvården (SOU 2002:53). Det görs 

därför många insatser för förbättringar på riksnivå. Ett av målen med tandvårdsstödet, som 

började gälla den första januari 1999, är att bidra till en förbättrad tandhälsa bland 

befolkningen. Detta ger ett ekonomiskt stöd till alla vuxna för den så kallade bastandvården. 

Införandet av tandvårdsreformen gjorde det även möjligt att erbjuda abonnemangstandvård 

(SOU 2002:53). 

 

Abonnemangstandvård 

Syftet med abonnemangstandvård är att driva på utvecklingen mot en mer hälsofrämjande 

tandvård. Den första januari 1999 började detta att träda i kraft. Då kunde endast vuxna 

mellan 20 och 29 år teckna ett avtal till ett fast pris. Förändringar i systemet har skett och 
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enligt Regionsfullmäktiges beslut i Region Skåne innebär det att alla vuxna mellan 20 och 41 

år kan teckna ett avtal (Folktandvården Skåne 2007). 

 Detta system finns idag inom många landsting och går under benämningen 

abonnemangstandvård, kontraktstandvård, avtalstandvård eller frisktandvård (SOU 2002:53).  

Systemet består av två delar. Den ena är den odontologiska delen vilken syftar till att främja 

tandhälsa på individ- och gruppnivå genom att uppmuntra regelbundna undersökningar och 

förebyggande åtgärder. Den andra är den ekonomiska delen som syftar till att långsiktigt 

minska tandvårdskostnaderna för individ och samhälle. Patienterna placeras i en riskgrupp 

och betalar en årlig avgift för sin tandvård som varierar beroende på tandhälsa och vårdgivare 

(SOU 2002:53). Inom region Skåne finns det fyra premiegrupper (Folktandvården 2007): 

– Riskgrupp 1: Mycket liten risk att få tandsjukdomar, 35 kronor/månad 

– Riskgrupp 2: Viss risk att få tandsjukdomar, 110 kronor/månad 

– Riskgrupp 3: Stor risk att få tandsjukdomar, 210 kronor/månad 

– Riskgrupp 4: Mycket stor risk att få tandsjukdomar, 1100 kronor/månad 

 I avtalet ingår undersökning, förebyggande tandvård, lagning, rotbehandling, kronor, 

broar, proteser samt specialistvård inom region Skåne efter remiss från allmäntandläkare. 

Även akuttandvård ingår oavsett var man befinner sig i Sverige. I region Skåne började 

Folktandvårdskliniker att arbeta med abonnemangstandvård år 2001 och den 19 januari 2004 

övergick man till frisktandvård. Beräknat från år 2004 är det i regionen idag ungefär 40 500 

individer som har tecknat ett sådant avtal (Folktandvården Skåne 2007). 

 

Tandhälsan i förhållande till etnicitet och kön  

Tandhälsan hos invandrargrupper är sämre jämfört med svenskar. Denna grupp söker sig inte 

till tandvården lika ofta som befolkningen i stort vilket troligen kan bero på att de har en 

annan attityd till tandvård och tandhälsa än infödda svenskar på grund av saknaden av 

inskolning i den svenska folkhälsotraditionen med förebyggande tandvård. Dessutom tar det 

tid innan man hunnit etablera kontakt med tandvården när man flyttar till ett annat land. 

Enligt SOU (2002) fann man att förekomst av karies var betydligt vanligare hos barn med 

föräldrar födda utomlands än hos barn födda i Sverige med svenska föräldrar. Förebyggande 

tandvård för nyligen anlända flyktingbarn anses vara mycket betydelsefullt eftersom 

majoriteten av kariesskadorna i denna grupp utgjordes av initiala skador. Förhållandet mellan 
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invandrare och icke invandrare som var fria från karies var liknande. Ungdomar med 

utländsk bakgrund hade dock fler skador i emaljen. Ungdomar födda i Sverige med utländska 

föräldrar eller som hade kommit hit före ett års ålder hade en kariesprevalens liknande den 

som sågs hos icke invandrarungdomar, medan barn som hade immigrerat till Sverige efter sju 

års ålder hade en kariesprevalens som var 2-3 gånger högre (Jacobsson et al. 2005). 

 Det är känt att kunskapen om tandhälsa varierar mellan olika grupper. El-Qaderi & 

Taani (2004) fann att kunskapsnivån rörande tandhälsan generellt var låg i Jordanien, men att 

flickor hade signifikant bättre kunskap rörande tandhälsa än pojkar.  

Enligt Malmö stads välfärdsredovisning (2005) har man sett att antal lagningar på 

tänder hos 19-åringar i Malmö ökat under år 2004. Denna ökning är större hos flickor jämfört 

med pojkar. Den stadsdel som har högst antal lagade tänder bland 19-åringar i samtliga 

ålders- och könskategorier är Rosengård. Likaså i Fosie, Hyllie och Södra Innerstaden kan 

det ses att antal lagningar är förhållandevis stort. 

Det finns få studier inom detta aktuella område och det finns ett behov av uppföljning 

vad gäller omhändertagandet inom barn- och ungdomstandvården samt inhämtning av 

underlag för att bättre kunna planera den fortsatta vården för den enskilde individen och för 

vårdplaneringen på kliniken. Det behövs därmed ökade kunskaper om hur ungdomar värderar 

sin tandhälsa. Denna studie bedöms därför viktig för att se vilken inställning 19-åringen har 

om sina framtida tandvårdsbesök då de försvinner ut ur den organiserade barn- och 

ungdomstandvården.  

 

SYFTE 
Syftet med denna studie var att undersöka 19-åringars inställningar till sina framtida 

tandvårdsbesök samt se om det finns skillnader mellan deras tankar om fortsatta 

tandvårdsbesök i förhållande till kunskaper om karies, DMFT/DSa, etnicitet och kön. 
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MATERIAL OCH METOD 

Design 

Föreliggande undersökning gäller inställningar till framtida tandvårdsbesök hos 19-åringar. 

Studien var en kvantitativ och deskriptiv tvärsnittsundersökning (Olsson & Sörensson 2002) 

och ägde rum vid nio Folktandvårdskliniker i Malmö stad. Ett frågeformulär lämnades till 

19-åringarna (bilaga 1) och komplettering med vissa kliniska variabler ur ordinarie 

journalanteckningar gjordes (bilaga 2). 

 

Urval 

I Malmö stad finns det totalt tio stadsdelar och 16 Folktandvårdskliniker. Den största 

Folktandvårdsklinken från varje stadsdel valdes ut för att ingå i studien där antalet anställda 

tandläkare och tandhygienister avgjorde om kliniken bedömdes som stor eller liten. 

Sammanlagt valdes tio kliniker ut, varav en uteslöts på grund av att kliniken inte kunde ställa 

upp och samla in data under de aktuella veckorna. Samtliga ungdomar som kallades till 

revisionsundersökning hos tandläkare eller tandhygienist under vecka 12-15, ombads delta i 

studien. Totalt planerades att 100 personer skulle delta i studien. Efter de planerade veckorna 

erhölls 50 enkäter. Därför gjordes en veckas förlängning och då erhölls ytterligare 31 stycken 

enkäter, vilket totalt gav 81. För att ta reda på hur många ungdomar som skulle komma under 

studieperioden studerades tidböckerna på klinikerna. 

 

Tillvägagångssätt 

Pilotstudien planerades att utföras på en Folktandvårdsklink i Lund. Kliniken hade enkäterna 

tillhanda under nio arbetsdagar. Enkäterna hämtades därefter in men samtliga enkäter var 

obesvarade. Anledningen till detta var att inga 19-åringar hade varit patienter på kliniken. 

Undersökningsinstrumentet utvärderades istället genom att det lämnades ut till fyra personer 

i åldern 19-23 i Malmö och Helsingborg. Endast smärre kommentarer erhölls av de 

tillfrågade, vilket ledde till beslutet att inte göra några justeringar av enkäten. Undersöknings-

instrumentet lämnades därefter ut till de nio klinikerna i Malmö vilken bestod av en enkät, 

som urvalsgruppen besvarade, och ett formulär för att registrera aktuellt DMFT och DSa. För 

att ha kontroll på utlämnings- och inlämningsprocessen av undersökningsinstrumenten 

noterades ungdomarnas personnummer på en kodlista (bilaga 3). Från kodlistan letades 
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journalen upp och enkäten lades i journalen. På vissa kliniker lade tandvårdspersonalen 

själva in enkäterna i journalerna. Före ifyllandet av enkäten fick patienten både skriftlig och 

muntlig information om studien. Frågeformuläret lämnades ut efter undersökningstillfället av 

tandvårdspersonal och platsen för ifyllandet var i väntrummet. Enkäten fylldes i och 

lämnades därefter in i receptionen eller i en för ändamålet utplacerad box i väntrummet. 

Klinikerna besöktes en gång varje vecka för att se till att material fanns tillhanda och för att 

samla in ifyllda enkäter samt påminna personal om att lämna ut enkät. 

 

Frågeformulär 

Totalt ingick 16 frågor i enkäten vilken utformades av författarna. Frågorna i enkäten 

innefattade bland annat kunskapsfrågor relaterade till karies, patientens tankar om framtida 

tandvårdsbesök, attityder till tandvården samt tankar och kunskap om abonnemangstandvård. 

 

Datainsamling 

Journaluppgifter fylldes i av behandlande tandläkare eller tandhygienist. Undantag gällde för 

de kliniker där dataprogrammet Effica hade införts. Där hämtade författarna själva uppgifter 

ur datajournaler. Registreringar gällande karies enligt DMFT/DSa noterades samt 

riskgruppering (1, 2, 3 och 4) enligt region Skånes klassificering av premiegrupper. 

 

Statistiska analyser 

Inmatning av data skedde i dataprogrammet Excel enligt speciellt framtagen mall. Allt 

inmatat material bearbetades och analyserades därefter i dataprogrammet SPSS (Statistical 

Package of Social Sciences, version 14.0). Beräkningar av medelvärde ± SD utfördes. 

Statistiskt signifikanta skillnader bestämdes med hjälp av Chi två test där p < 0,05 ansågs 

statistiskt signifikant. Studien kommer att vara sökbar på nätet i biblioteket på Högskolan 

Kristianstad. 

 

Etiska aspekter 

Etiskt tillstånd erhölls från etiska rådet, Institutionen för hälsovetenskaper Högskolan 

Kristianstad, under januari 2007. Respektive klinikchef eller kliniksamordnare på berörd 

klinik kontaktades och informerades om studien (bilaga 4). Vid godkännande gavs ett 
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skriftligt samtycke till att delta i studien (bilaga 5). Ungdomarna informerades genom ett 

följebrev som medföljde enkäten om undersökningen, dess syfte, att det var frivilligt att delta 

samt att resultatet på enkäterna skulle behandlas konfidentiellt. Då undersöknings-

instrumentet bestod av två delar var det viktigt att dessa kodades. Varje enkät märktes med 

ett kodnummer på förstasidans övre högra hörn. För att ha kontroll över de inkomna 

enkäterna skapades listor i vilka personnummer för respektive kodnummer skrevs. När enkät 

inkom markerades detta i kodlistan. Efter kontroll klipptes kodnumret bort. Enkäten blev 

därmed avkodad och kunde inte spåras till enskild respondent. Eftersom uppgifter om 

patientens DMFT/DSa hämtades från journalen var det ur etiska aspekter viktigt att 

samtyckes brev fanns på plats i de olika klinikerna (bilaga 6). All data förvarades på en säker 

plats som obehöriga inte hade tillgång till under arbetets gång. Allt material kommer att 

förstöras när arbetet har godkänts och arkiverats. 

 

RESULTAT 
Totalt samlades 81 enkäter in. Av de 81 inkomna enkäterna var det 41 (51 %) flickor och 40 

(49 %) pojkar. Det ingick 59 (73 %) ungdomar som var födda i Sverige och 22 (27%) 

ungdomar födda i utlandet. Ungdomar med föräldrar födda i Sverige utgjordes av 36 (44 %) 

personer och ungdomar med föräldrar födda i utlandet var 45 (56 %) personer. 

 

Inställningar till framtida tandvårdsbesök 

En klar majoritet av ungdomarna tyckte att det är mycket viktigt till ganska viktigt att besöka 

tandvården regelbundet (figur 1). 
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Figur 1. Svarsfrekvensen om vikten av regelbundna tandvårdsbesök. 

 

På frågan om de tror sig behöva mycket tandvård i framtiden svarade majoriteten att de 

endast tror att de bara behöver lite tandvård. Ungefär en fjärdedel tyckte att de behövde 

ganska mycket tandvård (figur 2). 

 

Figur 2. Hur mycket tandvård ungdomarna tror att de behöver i framtiden. 
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Flertalet av ungdomarna hade hört talas om Frisktandvård och resultat visade att ungefär 

hälften har blivit erbjudna att teckna avtal. Det var 36 % (n=29) som inte hade blivit erbjudna 

något avtal (figur 3). 

 

 
Figur 3. Svarsfrekvens rörande frisktandvård. 

 

En ganska jämn fördelning rådde vad gäller frågan om ungdomarna kommer att teckna 

frisktandvårdsavtal eller inte. Många vet dock att de absolut kommer att göra det (figur 4). 
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Figur 4. Svarsfrekvens gällande om ungdomarna kommer att teckna frisktandvårdsavtal  

  eller inte. 

 

De huvudsakliga anledningarna till varför ungdomarna kommer att teckna avtal var att de får 

komma regelbundet till tandvården samt att det är billigt. Att de avstår berodde främst på att 

de ej blivit informerade och att det var dyrt (figur 5). Det fanns ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan hur mycket tandvård individen tror sig behöva i framtiden och om de 

kommer att teckna frisktandvårdsavtal eller inte. 
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Figur 5.  Svarsfrekvensen på varför respektive varför inte ungdomarna kommer att teckna  

   frisktandvårdsavtal.  

 

Kunskap om karies 

På frågan vad karies är svarade 59 % (n=48) att det är hål i tänderna. När det gäller orsaken 

till karies uppgav 49 % (n=40) att det orsakas av dålig munhygien, medan 30 % (n=24) 

svarade kost och bakterier. På frågan om hur man ska äta godis svarade majoriteten 64 % 

(n=52) att man ska äta allt på en gång. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad vad 

gäller inställningar till framtida tandvårdsbesök och kunskap om karies. Man såg dock en 

statistiskt signifikant skillnad när det gäller hur mycket tandvård de tror att de behöver i 

framtiden till kunskap om hur godis ska intas (p<0.05). 

 

DMFT och DSa 

DMFT varierade mellan 0-17 och DSa antalet varierade mellan 2-20 (tabell 1). Man såg 

ingen statistisk signifikant skillnad på inställningar till framtida tandvårdsbesök och  

DMFT/DSa. 
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Tabell 1. DMFT och DSa hos 19-åringar. 

      DMFT DSa 

Medelvärde 4.9 2.4 

Standardavvikelse 4.8 3.9 

Spridning 23.4 15.5 

 

När det gäller DMFT och DSa kunde man se likheter på frågan om de kommer att teckna 

frisktandvårdsavtal eller inte. De om hade högst DMFT och DSa värde visste inte om de 

kommer att teckna frisktandvårdsavtal eller inte (tabell 2). 

 

Tabell 2. DMFT/DSa medelvärdet på dem som svarat om de kommer att teckna   

   Frisktandvårdsavtal eller inte. 

 Ja, absolut 
 

Ja, kanske Har ej bestämt mig 
 

Nej, troligtvis inte 
 

Vet ej 
 

Medelvärdet av 
DMFT 

4,5 
 

4,3 
 

5,2 
 

3,4 
 

4,1 
 

Medelvärdet av 
DSa 

2,3 
 

2,2 
 

2,4 
 

1,6 
 

2,1 
 

 

Kön och etnicitet  

Resultat visade att 73 % (n=30) av flickorna och 55 % (n=22) av pojkarna ansåg att det är 

viktigt att besöka tandvården regelbundet. Ungefär lika många flickor och pojkar (75 % 

(n=31) respektive 70 % (n=28) hade hört talas om Frisktandvård. Det var 32 % (n=13) 

respektive 22 % (n=9) som var helt säkra på att de skulle teckna avtal. Hur mycket tandvård 

ungdomarna tror de behöver i framtiden uppgav 46 % (n=19) att de tror att de bara behöver 

lite tandvård medan pojkarna svarade 55 % (n=22). De ungdomar födda i Sverige tycker att 

de endast behöver lite tandvård i framtiden medan ungdomar födda i utlandet anser att de 

behöver mycket.  

En signifikant skillnad när gäller att uppsöka tandvården regelbundet ses där 

ungdomar födda i utlandet är mer positiva än ungdomar födda i Sverige (tabell 3). Ungdomar 

födda i Sverige 59 % (n=35) tycker att de endast behöver lite tandvård i framtiden medan 

ungdomar födda i utlandet 40 % (n=9) anser att de behöver mycket (p<0.05). 

 

 



 

 13  

Tabell 3. Jämförelse mellan 19 åringar födda i Sverige och födda i utlandet om vikten på        

   regelbundet tandvårdsbesök. 

Födda i 

Sverige 

 Födda i utlandet  

Tycker Du att det är viktigt att besöka 

tandvården regelbundet? 

  % n 

59 

% n 

22 

Ja, mycket viktigt 57 % 34 82 % 18 

Ja, ganska viktigt 41 % 24 13 % 3 

Nej, det är inte så viktigt 0 %  0 5 % 1 

Ej ifylld 2 % 1 0 % 1 

 

Ungdomar med svenska föräldrar är mer positiva till att teckna friskvårdsavtal medan 

ungdomar med utländska föräldrar är mer tveksamma eller inte vet ifall de ska teckna avtal 

(p<0.05) (tabell 4). Ungdomar med svenska föräldrar tror att de bara behöver lite tandvård i 

framtiden medan ungdomar med utländska föräldrar tror att de behöver ganska mycket 

tandvård (p<0.05). 

 

Tabell 4. Jämförelse mellan 19 åringars vars föräldrar är födda i Sverige och födda i         

   utlandet om de kommer teckna frisktandvård. 

 Föräldrar födda i 

Sverige 

 Föräldrar födda i 

utlandet  

 

Kommer Du att teckna 

Frisktandvårdsavtal?  

% n 

36 

% n 

45 

Ja, absolut 33 % 12 23 % 10 

Ja, kanske 44 % 16 14 % 6 

Har inte bestämt mig än 17 % 6 25 % 11 

Nej, troligtvis inte 0 % 0 2 % 2 

Vet ej 6 % 2 34 % 15 

Ej ifylld 0 % 0 2 % 1 

 

Det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan framtida inställningar till tandvårdsbesök 

och kön. 
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Övriga intressanta fynd 

Mer än hälften av ungdomarna, 58 % (n=47), tyckte att de hade fått lagom mycket 

information om hur de ska sköta sina tänder. Den bästa informationen de fått om hur man ska 

sköta sina tänder angav 54 % (n=44) från tandvården medan 18 % (n=15) svarade från 

skolan. Vart ungdomarna ska söka hjälp med sina tänder i framtiden svarade 67 % (n=54) 

Folktandvården och 27 % (n=22) har ännu inte bestämt sig (tabell 5). 

 

Tabell 5. DMFT för flickor och pojkar, ungdomar födda i Sverige respektive ungdomar  

   födda i utlandet samt ungdomar med föräldrar födda i Sverige och föräldrar födda i ulandet. 

 Flickor Pojkar 

 

Födda i 

Sverige 

 

Födda i 

utlandet 

Föräldrar födda 

i Sverige 

Föräldrar 

födda i 

utlandet 

Medelvärde 5.6 4.1 4.1 6.6 3.3 6.4 

Standardavvikelse 5.2 4.4 4.9 3.9 4.8 4.7 

Spridning 26.7 19.4 24.3 15.8 23.2 22.1 

 

Riskgruppering 

Det var relativt god överstämmelse mellan den riskgruppering kliniken gjort och den 

bedömning patienten gjort. En relativt stor andel (23 %) visste inte vilken riskgrupp de 

tillhörde (figur 6). 
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Figur 6. Tandvårdens samt ungdomarnas egen riskgruppering. 
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Tandvårdskostnader 

De tillfrågade ungdomarna trodde att undersökning var den billigaste och blekning den 

dyraste behandlingen (figur 7). 
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Figur 7. Medelvärde på hur mycket åldersgruppen uppskattat och hur mycket de är beredda att  

  betala för undersökning, lagning av karies, tandstensborttagning samt blekning. 

 

Vad gäller frågan om hur mycket individen totalt är beredd att betala per år för att hålla 

tänderna friska sågs en relativt stor spridning av kostnaden mellan 40-10.000 kronor. 

Majoriteten 26 % (n=21) svarade 1000 kronor och 12 % (n=10) svarade 2000 kronor. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien valdes att utföras i Malmö stad. En av dem huvudsakliga skälen är att Malmö är känt 

som en mångkulturell stad där 171 länder är representerade (Pålsson E 2007). Det finns 

givetvis både svagheter och styrkor med utförda studie. Metoden som vi har använt är bra om 

man har mindre kliniker, men eftersom nio kliniker ingick tog det mycket tid. En annan 

svaghet med använda metod är att resultatet kan ha påverkats för att vi inte fick in det antal 

enkäter som planerades, det vill säga sammanlagt 100 stycken. Detta kan bero på att 

klinikerna inte hade fått in rutinen, att de hade en stressig miljö, att ungdomarna uteblev eller 

ringde återbud. En annan faktor som gjorde det lite svårhanterligt var att 

undersökningsinstrumentet bestod av två delar. Fråga 16 ansågs inte besvara syftet därför 

redovisades inte denna fråga. I övrigt anser vi att frågorna var koncisa och lättförståeliga, 

vilket även pilotstudien indikerade. En av styrkorna i metoden var att en kodlista användes 

vilket visade sig vara bra för att det gjorde det lättare att kontrollera datainsamlingen. En 

annan styrka är att klinikerna besöktes en gång varje vecka. På frågan om syftet kunde ha 

besvarats bättre med en annan metod anser vi att det är fullt möjligt förutsatt att man inte vill 

ta reda på DMFT/DSs samt riskgruppering. I sådana fall kunde nämligen studien ha ägt rum 

exempelvis på en skola och på så vis hade en större grupp kunnat redovisas. 

 

Resultatdiskussion 

Studien visade att de flesta ungdomarna tänker på sina framtida tandvårdsbesök. Majoriteten 

tycker att det är mycket viktigt till ganska viktigt att besöka tandvården regelbundet. 

Ungdomarna vet vikten på regelbundet tandvårdsbesök även om de inte tror sig behöva 

mycket tandvård i framtiden. Man ser även att majoriteten av ungdomarna har hört talas om 

frisktandvård. Den huvudsakliga anledningen till att de absolut kommer att teckna avtal var 

att de får komma regelbundet och att det dessutom är billigt. Skälet till att de inte kommer att 

teckna avtal var att de inte har blivit informerade. De flesta av ungdomarna vill komma till 

Folktandvården i framtiden och i en nyligen rapporterad studie på sammanlagt 500 personer 

utförd av Praktikertjänst visade att 72 % av 20-29 åringarna går till Folktandvården medan 28 

% går till privat tandläkare (Malmblad 2007). Information om hur man ska sköta sina tänder 

hade enligt ungdomarna till största delen förmedlats av tandvårdspersonal. En studie av 
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Hugoson et al. (2005) visade att det var uppenbart att tandvårdspersonal utgjorde den primära 

källan för tandhälsoinformation. För åldersgrupperna 20 och 30 år var information från 

vänner och släktingar också viktigt. 

Det är viktigt att beakta samt ges mer information om vad Folktandvården har att 

erbjuda efter den organiserade barn- och ungdomstandvården. Detta då trots allt 36 % (n=29) 

uppgav att de inte blivit erbjudna att teckna avtal. 

 

Samband mellan fortsatta tandvårdsbesök och kunskap om karies 

Resultaten visade att kunskapen hos ungdomarna om karies generellt var relativt goda. I en 

studie gjord av Hugoson et al. (1995) visade att majoriteten av 20- och 30-åringarna, 70 % 

respektive 60 %, vet hur karies uppkommer och hur man kan förebygga det. Det tycks finnas 

ett samband mellan att ungdomarna är positiva till att uppsöka tandvården och att goda 

kunskaper om karies finns. En annan studie av Karlsson (2001) visade att nio av tio anser sig 

ha tillräcklig information om sjukdomen karies för att kunna sköta sina tänder på ett bra sätt. 

Det fanns inte någon statistiskt signifikant skillnad vad gäller inställningar till 

framtida tandvårdsbesök och kunskap om karies förutom kunskapsfrågan om hur man ska äta 

godis. De som inte vet hur man konsumerar godis på bästa sätt är de som tror att de bara 

behöver lite tandvård eller vet inte om hur mycket tandvård de behöver i framtiden. Studie av 

Hugoson et al. (2005) har visat att kunskapen om etiologi av tandsjukdomar inte förändras 

särskilt ändrades mycket mellan 1973 och 2003. 

Kunskaperna om karies anses egentligen inte alls vara goda med tanke på att de får 

ständig information från tandvård, media och på olika sätt information om karies 

sjukdomden. 

 

Samband mellan fortsatta tandvårdsbesök och DMFT/DSa 

När det gäller DMFT och DSa kunde man se likheter på frågan om de kommer att teckna 

frisktandvårdsavtal eller inte. De om hade högst DMFT och DSa värde hade inte bestämt sig 

om de ska teckna frisktandvårdsavtal eller inte. Man såg att det fanns en signifikant skillnad 

mellan DMFT och DSa och om man ska teckna avtal eller inte. Vad gäller de approximala 

kariesskadorna är det dem som framför allt ger upphov till framtida vårdbehov. Detta bland 

annat på grund av att många fyllningar efter några år behöver göras om på grund av 
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sekundärkaries i kanten på fyllningarna eller på grund av att fyllningarna går sönder (SOU 

2002:53). År 2005 fann man att 59 % av de undersökta 19-åringarna var kariesfria 

approximalt (Socialstyrelsen 2006). 

Mer information bör därmed riktas till gruppen så de är införstådda med vad det 

innebär att ha hög DMFT tal. Det är också viktigt att ge information om approximala 

hjälpmedel till ungdomarna. 

 

Samband mellan fortsatta tandvårdsbesök samt etnicitet och kön 

Ungdomar födda i utlandet tycker att det är mycket viktigt att uppsöka tandvården 

regelbundet jämfört med dem som var födda i Sverige. De som är födda i Sverige tycker att 

de endast behöver lite tandvård i framtiden medan ungdomar födda i utlandet anser att dem 

behöver mycket. Man ser att ungdomar med svenska föräldrar är mer positiva till att teckna 

friskvårdsavtal medan ungdomar med utländska föräldrar är mer tveksamma eller inte vet 

ifall de ska teckna avtal. Ungdomar med svenska föräldrar tror att dem bara behöver lite 

tandvård i framtiden medan ungdomar med utländska föräldrar tror att dem behöver ganska 

mycket tandvård. Det kan för personer med utländsk bakgrund och tandvårdsvanor från 

andra kulturer vara svårt att helt förstå vad frisktandvård innebär. 

Som nämnt innan är det känt att kunskapen om tandhälsa varierar mellan olika 

grupper. I Jordanien fann El-Qaderi & Taani (2004) att kunskapsnivån rörande tandhälsan 

generellt var låg, men att flickor hade signifikant bättre kunskap rörande tandhälsan än 

pojkar. Man ser att tjejer är lite mer positivare än pojkarna att teckna frisktandvårdsavtal och 

verkar veta vikten på regelbunden tandvårdsbesök. 

 

Övriga intressanta fynd 

Det framgår att ungdomarna är medvetna om vad kostnaderna är för dem olika 

behandlingarna, men de är bara villiga att lägga ut lite mer än hälften av det riktiga priset. 

Totalt är dem beredda att lägga 1000 kr per år för att hålla sina tänder friska. Det intressanta 

var att man både trodde att tandblekningen var dyrast samt var villig att betala mest för denna 

behandling. Där är det viktigt att som vårdgivare ställa sig frågan vad ungdomarna 

prioriterar. Eftersom man ser att dem är beredda att lägga mycket pengar på tandblekning 

(estetik) kan man här utgå från detta och tillsammans hitta vägar för att uppnå målet som 
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patienten har. Vid riskgrupperingen kunde man se att personer i lägre riskgrupper oftast var 

medvetna om vilken riskgrupp de låg i, medan de som var i högre inte visste vilken grupp de 

tillhörde. 

För 19-åringarna som får sin sista undersökning är det betydelsefullt att se vad de har 

för inställningar. Snart blir det deras eget ansvar att söka vård och att de dessutom får betala 

för det själva. Här spelar Folktandvårdskliniker en viktig roll, de kan nu efter sista 

undersökningen informera och motivera sina patienter om hur viktigt det är att uppsöka 

tandvården regelbundet. Speciellt om patienten har många initiala angrepp som kan komma 

att utvecklas vidare och bör hållas under uppsikt. Det är positivt att det i dag finns speciella 

erbjudanden för unga vuxna som kan motivera dem att söka vård till ett lägre pris och få 

ungdomarna att tycka att det kan vara värt att gå till tandläkare och tandhygienist. Därför 

anser vi att frisktandvård är ett bra alternativ för ungdomarna. Det är ganska stor skillnad vad 

gäller det årsbelopp som individen lägger ut varje år om man tecknar frisktandvårdsavtal och 

det vore värdefullt ifall det finns andra alternativ eller någon form av rabatt för dem som 

hamnar i riskgrupp 3 och 4. Vi tror att det annars kan finnas risk att de inte alls kommer just 

på grund av det höga beloppet. Ett sätt att få med dem som på grund av ekonomisk ovilja inte 

vill teckna avtal är att informera att det i långa loppet inte blir dyrt jämfört med om man inte 

tecknar. Man har nämligen sett att unga vuxna, oftare än andra åldersgrupper, endast besöker  

tandvården vid akuta besvär (Karlsson 2001, Buhlin et al. 2003). För att nå framgång med det 

hälsofrämjande arbetet inom tandvården är det viktigt att ta hänsyn till individens eget 

perspektiv på sin munhälsa (Östberg 2002). Vidare vore det värdefullt med ytterligare 

undersökningar om patienters attityder till tandhälsa och tandvård (Stenberg et al. 2000). 

 

SLUTSATS 
Ungdomarna har positiva inställningar till framtida tandvårdsbesök och de har generellt 

relativt goda kunskaper om karies samt vet på ett ungefär tandvårdskostnaderna för olika 

behandlingar. I studien sågs skillnader i förhållande till etnicitet. Det är viktigt att informera 

ungdomarna om deras orala status, motivera och uppmuntra de som har hamnat i dem högre 

riskgrupperna till ett aktivt val. 

 

 



 

 20  

ACKNOWLEDGEMENT 
Ett stort tack till alla de kliniker i Malmö stad som deltog samt 19-åringarna. Tack även till 

vår handledare för all uppmuntran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21  

REFERENSER 

Buhlin K, Gustafsson A, Håkansson J & Klinge B (2003). Self-reported oral health, dental 

care habits and cardiovascular disease in an adult Swedish population. Oral Health Prev 

Dent; 1: 291-9. 

 

El-Qaderi SS & Taani DQ (2004). Oral health knowledge and dental health practices among 

schoolchildren in Jerash district/Jordan. Int J Dent Hygiene;2: 78-85. 

 

Etikprövning i Högskolan Kristianstad (2007). URL: http://www.hkr.se (Läst 061210). 

 

Folktandvården i Region Skåne (2007). URL: http://www.folktandvarden.nu (Läst 070312). 

 

Folktandvården (2007). URL: http://www.folktandvardenskane.se (Lästa 070312). 

 

Grindefjord M, Telne E (1999). Tandhälsa hos 3 och 7-åriga barn i Stockholms läns 

landsting. 

 

Hugoson A, Koch G, Bergendal T, Hallonsten AL, Slotte C, Thorstensson B & Thorstensson 

H (1995). Oral health of individuals aged 3-80 years in Jönköping, Sweden in 1973, 1983 

and 1993. I. Review of findings on dental care habits and knowledge of oral health. Swed 

Dental J;19: 225-41. 

 

Hugoson A, Koch G, Göthberg C, Helkimo AN, Lundin SA, Norderyd O, Sjödin B och 

Sondell K (2005). Oral health of individuals aged 3-80 years in Jönköping, Sweden during 30 

years (1973-2003). I. Review of findings on dental care habits and knowledge of oral health. 

Swed Dent J; 29: 125-38. 

 

Jacobsson B-M, Wendt LK & Johansson I (2005). Dental caries and caries associated factors 

in Swedish 15-year-olds in relation to immigrant background. Swed Dent J; 29: 71-9. 

 



 

 22  

Karlsson M (2001). 84 procent av vuxna svenskar går regelbundet till tandläkare. Sveriges 

Tandläkarförbund;14: 38-40. 

 

Macek MD, Cohen LA, Reid BC & Manski RJ (2004). Dental visits among older U.S. adults, 

1999: the roles of dentition status and cost. J Am Dent Assoc;135: 1154-62. 

 

Malmblad E (2007). Vad tycker unga vuxna om tandvård? Marknad tandvård. Tidning från 

Praktikertjänst ”Nyheter Tandvård”. Nr 5. 

 

Malmö stads välfärdsredovisning 2005. URL: http://www.malmo.se (Läst 061201). 

 

Olsson H & Sörensen S (2002). Forskningsprocessen Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Falköping:Liber. ISBN 91-47-04958-8. 

 

Pålsson E (2007). Malmö - mångfaldens stad. URL: http://www.malmo.se (Läst 070513). 

 

Reich E, Lussi A, Newbrun E (1999). Caries-risk assessment. Int Dent J; 49: 15-26. 

 

RFV, Riksförsäkringsverket (2000). Tandvårdsstödet. Utvärdering av det reformerade 

tandvårdsstödet – 1999, det första året. 

 

Scheutz F & Heidmann J (2001). Determinants of utilization of dental services among 20- to 

34-year-old Danes. Acta Odontol Scand;59: 201-11. 

 

SCB, Statistiska Centralbyrån (2001). Tandhälsa och tandvårdsutnyttjande 1975-1999. 

Örebro:SCB-tryck. ISBN 91-618-1093-2. 

 

SCB, Statistiska Centralbyrån (2006). 

 

Socialstyrelsen (2005). Folkhälsorapport. Stockholm:Edita Norstedt. ISBN 91-7201-940-9. 

 



 

 23  

Socialstyrelsen (2006). Tandhälsan hos barn och ungdomar 1985–2005.  

URL: http://www.socialstyrelsen.se (Läst 061214). 

 

SOU, Statens offentliga utredningar (2002). Tandvården till 2010. Slutbetänkande av 

utredningen tandvårdsöversyn 2000. Stockholm:Fritzes Offentliga Publikationer. ISBN 91-

38-21701-5. 

 

Stecksèn-Blicks C, Arvisson S, Holm AK (1985). Dental health, dental care, and dietary 

habits in children in diffrent parts of Sweden. Acta Odontol Scand;43: 59-67. 

 

Stenberg P, Håkansson J & Åkerman S (2000). Attitudes to dental health care among 20 to 

25-year-old Swedes: results from a questionnaire. Acta Odontol Scand; 58: 102-6. 

 

Tandvårdslagen (1985:125). 

URL: http://www.notisum.se/rnp/ (Läst 061214). 

 

Östberg A-L (2002). On self-perceived oral health in Swedish adolescents. Lund:Bloms 

boktryckeri AB. ISBN 91-628-5423-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Bilaga 1. 
__________________________________________________________________ 

 

 
 

Inställningar till framtida tandvårdsbesök hos  
19-åringar efter den organiserade barn- och 

ungdomstandvården 
 
 
Vi är två studerande som läser till tandhygienister på Högskolan Kristianstad. Vi går sista 
året och håller på att skriva vårt examensarbete. 
  
Syftet med denna studie är att undersöka vad Du har för inställningar om Dina framtida 
tandvårdsbesök efter den kostnadsfria barn- och ungdomstandvården och jämföra detta med 
Din kunskap om karies, tandstatus, etnicitet och kön. Studien består av två delar. Den första 
delen består av en enkät med frågor som besvaras av Dig och den andra delen av att vi 
insamlar data ur Din journal. 
 
Ni som utvalts att medverka i studien är 19-åringar från olika stadsdelar i Malmö. 
 
Undersökningen är helt frivillig och Du förblir anonym. Studien kan avbrytas när som helst 
utan att någon orsak behöver anges. Besvarade enkäter kommer behandlas konfidentiellt och 
kommer att förstöras när studien är färdig. 
 
Innan Du lämnar in formuläret var vänlig och titta igenom det och kontrollera att Du besvarat 
alla frågorna. 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
_______________________________________________________________________ 
 
Vid eventuella frågor kan Du kontakta oss på adressen nedan. 
 
Lien Phan 
Mobil: 073-685 97 75 
Mail: lien_p@hotmail.com 

Valmire Haxha 
Mobil: 070-8970134 
Mail: valmiire@hotmail.com 

 
 
 
 



 

   

 
 
           
Kryssa endast i EN ruta på varje fråga om inget annat anges! 
 
Födelseår: ________ 
 

Kön:      □  Flicka    □  Pojke 

Är Du född i Sverige?   □ Ja           □ Nej (ange vart): __________ 

Är Dina föräldrar födda i Sverige?  □ Ja            □ Nej (ange vart): __________ 
 
1: Vad är karies? 

 □  Missfärgningar 

 □  Hål i tänderna 

 □  Känsliga tänder 

 □  Tandköttsinflammation 

 □  Vet ej 
 
2: Vad orsakar karies? 

 □  Dåligt intag av grönsaker 

 □  Ärftliga faktorer 

 □  Kost och bakterier 

 □  Dålig munhygien 

 □  Vet ej 
 
3: Hur ska man äta godis? 
   

  □ Många gånger fördelat under dagen 

  □ Allt på en gång 

  □ Vet ej    
 
 
 
 
 

KOD:



 

   

4: Hur mycket information har Du fått för att kunna sköta Dina tänder? 

 □  Mycket information 

 □  Lagom information 

 □  För lite information 

 □  Har inte fått någon information 

 □  Vet ej 
 
5: Hur mycket tror Du att följande behandlingar kostar för en person i åldern 
    20-25 år?  
   (skriv ett ungerfärligt värde) 

 
 Undersökning ……………………kr 
 Lagning av karies ………………..kr 
 Borttagning av tandsten ………….kr 
 Tandblekning …………………….kr 

 
6: Hur mycket är Du beredd att betala för följande behandling? 

 (skriv ett ungerfärligt värde) 
 
 Undersökning …………………….kr 
 Lagning av karies…………………kr 
 Borttagning av tandsten……………kr 
 Tandblekning………………………kr 

 
7: Vad är Du totalt beredd att lägga ut på att hålla Dina tänder friska per år? 
 

 Ca: …………… kr/år 
 
8: Tycker Du att det är viktigt att besöka tandvården regelbundet? 

 

 □  Ja, mycket viktigt 

 □  Ja, ganska viktigt 

 □  Nej, det är inte så viktigt 

 □  Nej, det är inte alls viktigt 

 □  Vet ej 
 
 
 
 
 



 

   

9: Har Du hört talas om Frisktandvård? 

 □  Ja 

 □  Nej 

 □  Vet ej 
 

10: Har Du blivit erbjuden att teckna avtal om Frisktandvård? 

 □  Ja 

 □  Nej 

 □  Vet ej 
 
11: Kommer Du att teckna Frisktandvårdsavtal? 

 □  Ja, absolut 

 □  Ja, kanske 

 □  Har inte bestämt mig än 

 □  Nej, troligtvis inte 

 □  Nej, absolut inte 

 □  Vet ej 
 

11 B: Om ja, varför? 
 

  □  Det är billigt 

  □  Jag får komma regelbundet 

  □  För att jag har blivit rekommenderad 

  □  Annat (ange vad): ___________ 
 
11 C: Om nej, varför? 
 

  □  Det är dyrt 

  □  Jag har ingen behov  

  □  Har ej blivit informerad 

  □  Annat (ange vad): ___________ 
 
 



 

   

12: Vilken riskgrupp tror Du att Du tillhör? 

 □  Riskgrupp 1 

 □  Riskgrupp 2 

 □  Riskgrupp 3 

 □  Riskgrupp 4 

 □  Vet ej 
 

13: Var tänker Du söka hjälp med Dina tänder i framtiden? 

 □  Folktandvården 

 □  Privat tandläkare/tandhygienist 

 □  Har ej planerat var 

 □  Annat (ange vad):___________ 
 
14: Varifrån har Du fått den bästa informationen om hur Du ska sköta Dina 
       tänder? 

 □  Föräldrar 

 □  Skolundervisningen 

 □  Vänner/kompisar 

 □  Massmedia (radio, TV, tidningar) 

 □  Tandvården 

 □  Annat (ange vad):___________ 
 
15: Tror Du att Du kommer att behöva mycket tandvård i framtiden? 

 □  Ja, väldigt mycket 

 □  Ja, ganska mycket 

 □  Nej, bara lite 

 □  Nej, ingen alls 

 □  Vet ej 
 
 
 
 
 



 

   

16: Vad gör Du för att motverka hål i tänderna? 
       (Här kan du svara på flera alternativ) 
 

 □  Borsta tänderna regelbundet 

 □  Besöka tandvården regelbundet för kontroll 

 □  Undvika att äta sötsaker ofta 

 □  Använda tandtråd 

 □  Använda extra fluortillförsel (fluorsköljning, fluortugummi) 

 □  Jag gör inget speciellt 

 □  Annat (ange vad): _______ 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Vi ber Dig att titta igenom frågorna så att alla frågor är besvarade. 
Lämnas därefter i receptionen. 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
                        

                        Valmire & Lien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 2. 
 

 
 
 

 
 

Inställningar till framtida tandvårdsbesök hos 19-åringar efter den 
organiserade barn- och ungdomstandvården 

 
Variabler för tandvårdens epidemiologiska registreringar 
 
 
DMFT: 
DT….……… 
DMFT……..  
DS………....  
DS-a……… 
 
 
RISKGRUPPERING: 

□  Riskgrupp 1          □  Riskgrupp 2          □  Riskgrupp 3          □  Riskgrupp 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOD:



 

   

Bilaga 3. 
 

Inställningar till framtida tandvårdsbesök hos 19-åringar efter den 
organiserade barn- och ungdomstandvården 

 
OBS! Skriv endast patientens personnummer 
 
Kodlista: 
 

1. ___________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________ 
 
4. ___________________________________________________ 
 
5. ___________________________________________________ 
 
6. ___________________________________________________ 
 
7. ___________________________________________________ 
 
8. ___________________________________________________ 
 
9. ___________________________________________________ 

 
10. ___________________________________________________ 
 
11. ___________________________________________________ 

 
12. ___________________________________________________ 

 
13. ___________________________________________________ 

 
14. ___________________________________________________ 

 
15. ___________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 4. 
 

Inställningar till framtida tandvårdsbesök hos 19-åringar efter den 
organiserade barn- och ungdomstandvården 

 
En enkätundersökning är tänkt att genomföras vid Er Folktandvårdsklinik. Denna studie 
planeras att pågå under vecka 12-15, 2007. 
Syftet med studien är att undersöka inställningar till framtida tandvårdsbesök hos 19-åringar 
efter den organiserade barn- och ungdomstandvården och jämföra detta med deras kunskap 
om karies, tandstatus (DMFT), etnicitet och kön. Detta arbete ger grund för en C-uppsats 
inom Tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad. 
 
Undersökningsinstrumentet består av två delar där den ena fylls i av tandvårdspersonal och 
den andra delen är en enkät som delas ut till de 19-åriga patienterna som är där sista gången 
innan de själva betalar för sin tandvård.  
Tandvårdspersonal fyller i tandstatus (DMFT) samt riskgruppering. Enkätutdelningen sker 
efter patientbesöket och besvarandet sker enskilt i väntrummet efter avslutad behandling. 
Frågorna på enkäten kommer bland annat vara inställning till framtida tandvårdsbesök till 
exempel tänker du teckna Frisktandvård och tänker du uppsöka tandvården regelbundet 
framöver. Även kunskapsfrågor rörande karies finns med. Vidare tittar vi även vilka samband 
som finns mellan deras kunskap om karies och aktuellt tandstatus (DMFT) samt om det finns 
några skillnader i relation till etnicitet och kön. Totalt kommer 10 olika 
Folktandvårdskliniker i Malmö att ingå. 
  
Det är helt frivilligt för varje 19-åring att delta. All data och sammanställningar kommer att 
behandlas konfidentiellt och materialet kommer att förstöras efter godkännande av uppsatsen. 
 
Med vänliga hälsningar 
Lien och Valmire 
 
Lien Phan 
Mobil: 073-685 97 75 
Mail: lien_p@hotmail.com 

Valmire Haxha 
Mobil: 070-8970134 
Mail: valmiire@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 5. 
 

Medgivande av klinikansvarig 
 
Härmed ger undertecknad sitt samtycke till att Valmire Haxha och Lien Phan, 
Tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad, får genomföra en journal- och 
enkätstudie av 19-åringarna på aktuell klinik. Detta för att få underlag till  
C-uppsats där syftet är att undersöka 19-åringarnas inställningar till fortsatt tandvård efter 
den organiserade barn- och ungdomstandvården.  
          Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Materialet kommer att vara inlåst 
under studiens behandling och kommer enbart att vara tillgänglig för undersökarna.  
Allt insamlat material kommer att förstöras efter att uppsatsen godkänts och förvarats. 
Det kommer inte att framgå namn på enskild person och på vilken Folktandvårdsklinik 
undersökningen har utförts. Vi kan när som helst, utan att förklara varför, dra oss ur studien. 
 
 
 
_______________________ 
Ort och datum 
 
_______________________ 
Underskrift 
 
_______________________ 
Namnförtydligande 
 
_______________________ 
Folktandvårdsklinik 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 6. 
 

Samtycke/medgivande 
 
Inställningar hos 19-åringar till framtida tandvårdsbesök efter den organiserade barn- och 
ungdomstandvården 
 
Jag har tagit del av informationen om studien angående inställningar till framtida 
tandvårdsbesök hos 19-åringar efter den organiserade barn- och ungdomstandvården. 
Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta 
när som helst utan att ange någon orsak eller med några konsekvenser för min behandling. 
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien och att kliniska data hämtas ur 
journalen. 
 
 
 
_____________________ 
Ort, datum 
 
_____________________ 
Underskrift 
 
_____________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 7. 
 

RÄTT SVAR  
(markerad med kursiv stil)          
 
1: Vad är karies? 

 □  Missfärgningar 

 □  Hål i tänderna 

 □  Känsliga tänder 

 □  Tandköttsinflammation 

 □  Vet ej 
 
2: Vad orsakar karies? 

 □  Dåligt intag av grönsaker 

 □  Ärftliga faktorer 

 □  Kost och bakterier 

 □  Dålig munhygien 

 □  Vet ej 
 
3: Hur ska man äta godis? 

  □ Många gånger fördelat under dagen 

  □ Allt på en gång 

  □ Vet ej    
 
5: Hur mycket tror Du att följande behandlingar kostar för en person i åldern  
    20-25 år?  
    (skriv ett ungerfärligt värde) 

 
 Undersökning ……………… ..369-559:-…kr 
 Lagning av karies ……………346-820:-…kr 
 Borttagning av tandsten …… .194-654:-….kr 

  Tandblekning ………………1500-2500….kr      (Folktandvården 2007) 


