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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters muskel- och ledbesvär i relation till 

arbetsställning (sittande, stående, alternerande) samt om det fanns skillnader i antal besvär, 

lokalisation av besvär och besvärsgrader mellan de olika grupperna. Studien genomfördes 

som en postenkät bland 200 tandhygienister bosatta i Skåne. Svarsfrekvensen var 79 %. 

Enkätsvaren visade att majoriteten av tandhygienisterna satt vid arbete med patient. Endast 43 

tandhygienister alternerade sin arbetsställning och två tandhygienister stod vid arbete med 

patient. Resultaten visar att tandhygienister är en yrkesgrupp som är drabbade av muskel- och 

ledbesvär.  85 % av tandhygienisterna uppgav att de upplevt besvär de senaste 12 månaderna. 

Sju olika besvärsområden har angetts. De flesta tandhygienisterna känner besvär från två till 

tre besvärsområden. Förekomsten och lokalisationen av besvären är relativt lika mellan 

grupperna sittande och alternerande. De flesta tandhygienister upplever �lite besvär� men 

antalet tandhygienister med �mycket besvär� är procentuellt sett högre i den sittande gruppen. 

Inga signifikanta skillnader vid jämförelser ses men skillnaden i procent tyder på att de som 

alternerar sin arbetsställning har något färre besvär och av mindre grad än de som enbart sitter 

vid arbete med patient. 
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Abstract 
 
The aim of this study was to examine musculoskeletal disorders among dental hygienists in 

relation to work postures (sitting, standing, and altering) and to study differences in the 

groups regarding numbers of disorders, locations and degrees. A mail questionnaire was 

distributed among 200 dental hygienists in the region of Skåne. The response rate was 79 %. 

The majority of the dental hygienists were working in a sitting position. Only 

 

 

 43 dental hygienists were altering their working position and two were working in a standing 

position. The results showed that 85 % of the dental hygienists have experienced 

musculoskeletal disorders in the last 12 months. Seven different complaint areas were 

described and multiple complaints from two-three areas were most common. Numbers and 

locations of disorders were similar between the sitting and altering groups. Most of the dental 

hygienist has a low degree of pain but the numbers of dental hygienists in per cent with severe 

pain is most common in the sitting group. No significant differences can bee seen but the 

tendency in per cent shows that the dental hygienists in the altering group has less number of 

disorders and in a lower degree than the dental hygienists in the sitting group.  

 

Keywords: Musculoskeletal disorders, work postures, sitting position, altering position, 

dental hygienists.  
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INTRODUKTION   
I tandvårdens arbetsmiljö finns ett antal riskfaktorer som kan ge upphov till arbetsrelaterade 

besvär hos personalen. Det finns risker med kemiska ämnen, smitta, röntgenstrålning, stress 

och psykosociala faktorer, men också riskfaktorer som kan ge upphov till fysiska problem 

som till exempel muskel- och ledbesvär och skador (Arbetarskyddsstyrelsen 1992, Ylipää et 

al. 1997). 

 

Muskel- och ledbesvär (musculoskeletal disorders, MSD) är till skillnad från muskel� och 

ledsjukdom (musculoskeletal diseases) en subjektiv upplevelse av besvär och vanligtvis inte 

diagnostiserad av läkare. Muskel- och ledbesvär kan obehandlade leda till en vävnadsskada i 

rörelseorganen (skelett, muskler, leder och senor) och utvecklas till en muskel- och ledskada 

(Hagberg et al. 1997). Besvären och skadorna uppkommer framförallt i samband med 

arbetsuppgifter som kräver tunga lyft, ensidigt upprepat arbete samt genom obekväma, 

ansträngande och påfrestande arbetsställningar samt arbetsrörelser som ger en långvarig 

statisk belastning (Hagberg et al. 1997, Arbetsmiljöverket 2006, Belastningsskadecentrum 

2006). Stress och psykosociala faktorer så som arbetsmiljö, allmän hälsa och välmående kan 

också ha en påverkan (SAN 1995, Ylipää et al. 1997, Belastningsskadecentrum 2006). 

Symptom på muskel- och ledbesvär visar sig som obehag, smärta eller funktionsnedsättning i 

någon del av rörelseorganen. Obehaget och smärtan orsakas bland annat av inflammationer, 

mikroskopiska slitskador eller försämrad genomblödning och näringsbrist till muskler och 

leder (SAN 1995). Besvären är oftast lokaliserade till nacke, axlar, skuldror, bröstrygg, 

ländrygg, höfter eller knän (Socialstyrelsen Folkhälsorapporten 2005, Arbetsmiljöverket 

2006).  

 

Arbetsrelaterade muskel- och ledbesvär inom tandvården har sedan länge beskrivits. 

Tandvårdspersonal tycks vara en profession som i hög grad är drabbade av detta, framförallt i 

nacken och de övre extremiteterna, vilket innefattar axlar/skuldror, armar och händer (Milerad 

& Ekenvall 1990, Öberg & Öberg 1993, Shenkar et al. 1998, Lindfors et al. 2006). Den 

vanligaste orsaken till anmälda sjukdomar relaterade till arbete inom tandvården är 

belastningsskador (Arbetsmiljöverket 2005). I jämförelse med andra grupper som bland annat 

apotekare, sjuksköterskor och städpersonal har man funnit att tandvårdspersonal i högre grad 

lider av dessa besvär (Milerad & Ekenvall 1990, Öberg & Öberg 1993, Åkesson et al. 2000). 

Besvären tenderar att vara multipla och långvariga (Barry et al. 1992, Åkesson et al. 2000). 
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Framförallt kvinnliga tandläkare och tandhygienister löper störst risk att drabbas 

(Arbetarskyddsstyrelsen 1992, Åkesson et al. 2000, Lindfors et al. 2006). Flera faktorer 

förklarar varför kvinnor drabbas mer än män av dessa muskel- och ledbesvär. Kvinnornas 

generella muskelstyrka är i genomsnitt 60-70 % av männens och armstyrkan endast 50 %. 

Kroppsbyggnaden skiljer sig mellan män och kvinnor där kvinnorna vanligtvis är kortare, har 

kortare ben och fingrar samt bredare höfter vilket kan påverka arbetsställningen då 

arbetsplatser vanligen är konstruerade efter kroppsmåtten på en genomsnitts man. Kvinnor 

påverkas också mer av statisk belastning och monotona arbetsuppgifter (SAN 1995).  

 

Fram till mitten på 1980-talet har de flesta studier om arbetsrelaterade muskel- och ledbesvär 

utförts bland tandläkare. Först i slutet på 1980-talet och början på 1990-talet kom studier 

utförda bland tandhygienister (Jacobsen et al. 1989, Osborn et al. 1990, Barry et al. 1992). 

Inom tandhygienistyrket, som är ett kvinnodominerat yrke, tenderar det att ske en  

ökning av belastningsskador (Arbetarskyddsstyrelsen 2001, Arbetsmiljöverket 2005). 

Tandhygienister är en högriskgrupp för att utveckla muskel- och ledbesvär och gruppen visar 

på höga besvärsfrekvenser från ett flertal kroppsregioner (Åkesson et al. 1999). Studier visar 

att 60-80 % av tandhygienisterna är drabbade av muskel- och ledbesvär framförallt i de övre 

extremiteterna, nacke och rygg (Osborn et al. 1990, Barry et al. 1992, Öberg & Öberg 1993, 

Liss et al. 1995, Sanders & Turcott 1997, Shenkar et al. 1998, Lindfors et al. 2006). Flera 

olika orsaker har beskrivits som prediktorer för utvecklande av muskel- och ledbesvär hos 

tandhygienister. Påfrestande ergonomi, ensamarbete, patientarbetstid och veckoarbetstid är 

signifikanta prediktorer för besvär från nacke, skuldror och rygg. Fler år i yrket ger ökade 

besvär från höger underarm och armbågar och i takt med stigande ålder ökar antalet symptom 

från flertalet kroppsregioner (Ylipää et al. 1997). Förutom påfrestande ergonomi, antal år 

inom yrket och veckoarbetstiden beskriver Liss et al. (1995) att antalet patienter per dag och 

antalet patienter per dag med mycket tandsten är prediktorer för utvecklandet av muskel- och 

ledbesvär. Detta kan relateras till att scaling, som är ett arbetsmoment för att avlägsna 

tandsten, har visat sig vara en arbetsuppgift som kan leda till muskel- och ledbesvär i 

framförallt övre delen av kroppen och armarna (Ylipää et al. 1999). Momentet kan utföras av 

tandhygienisten upp till 50 % av patientbehandlingstiden (Bramson et al. 1998). 

 

Tandhygienisten arbetar för det mesta ensam och självständigt (Arbetarskyddsstyrelsen 1992, 

Socialstyrelsen 2005). Det kliniska arbetet sker oftast sittande med patienten liggande i stolen 

(Sanders & Turcotte 1997, Marklin & Cherney 2005). Arbetsfältet, patientens munhåla, är ett 
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mycket begränsat och svåråtkomligt område vilket gör att arbete ofta utförs i en statisk och i 

en för kroppen onaturlig ställning (Öberg & Öberg 1993, Åkesson et al. 1997). Huvudet, 

skuldrorna och nacken är ofta i en fixerad position under långa intervaller och med få 

variationer (Shenkar et al. 1998). Armarna är för det mesta något upphöjda utan stöd och 

påverkas av de knappa och upprepade rörelsemönster som utförs med precisionsinstrument 

(Liss et al. 1995, Åkesson et al. 1997, Marklin & Cherney 2005). Armarna är också ofta 

utsträckta från kroppen när tandhygienisten sträcker sig efter instrument (Marklin & Cherney 

2005). De höga synkraven påverkar bålen och huvudets position som ofta hamnar i en vriden 

och framåtböjd statisk ställning, vilket påverkar halsryggen och dess omgivande strukturer 

(Liss et al. 1995, Åkesson et al. 1997, Marklin & Cherney 2005). Detta tillsammans med de 

höga kraven på koncentration och precision (Arbetarskyddsstyrelsen 1992) samt brist på 

naturliga pauser (Öberg & Öberg 1993) kan göra det svårt för tandhygienisten att arbeta 

utifrån goda ergonomiska principer.  

 

En majoritet av tandvårdspersonalen sitter idag ner vid arbete med patienter (Ratzon et al. 

2000, Marklin & Cherney 2005). Tandläkare som enbart sitter och arbetar har mer och svårare 

besvär från ländryggen än de som alternerar sin arbetsställning mellan sittande och stående, 

dock kan inga signifikanta skillnader ses gällande besvär från nacken (Ratzon et al. 2000). 

Bland tandhygienister kan inte någon signifikant skillnad ses på besvär från skuldror, axlar 

eller �scalingarm� i relation till om tandhygienisten står eller sitter och arbetar (Liss et al. 

1995). Tandvårdspersonal är medveten om att det är lätt att drabbas av muskel- och ledbesvär 

och vet av erfarenhet att de borde variera sin arbetsställning mer för att undvika besvär från 

muskler och leder. Väl utarbetade ergonomiska riktlinjer för att förebygga muskel- och 

ledbesvär finns och dessa handlar om att variera sitt arbete och sin arbetsställning, försöka 

undvika ytterlägen samt att begränsa det statiska muskelarbetet (Arbetarskyddsstyrelsen 1992, 

Arbetarskyddsstyrelsen AFS 1998:1). Dessa resultat gjorde att vi närmare ville undersöka om 

de självupplevda muskel- och ledbesvären hos tandhygienister varierade beroende på om 

patientbehandlingen utförs i sittande, stående eller alternerande arbetsställning.  
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SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters muskel- och ledbesvär i relation till 

arbetsställning. 

Frågeställningar   

• Hur många tandhygienister sitter, står eller alternerar sin arbetsställning vid arbete 

med patient? 

• Vilken förekomst av besvär finns bland de undersökta tandhygienisterna? 

• Finns det skillnader i antal besvär mellan de olika grupperna? 

• Finns det skillnader i lokalisationen av besvär mellan de olika grupperna? 

• Finns det skillnader i graden av besvär mellan de olika grupperna? 

 

MATERIAL OCH METOD 

Studien genomfördes som en deskriptiv tvärsnittsstudie med en postenkät (Bil.1). 

Enkätfrågorna utarbetades med hjälp av tidigare studier inom området (Gustafsson et al. 1998, 

Ylipää et al. 1999, Olofsson 2002) samt litteratur inom enkätmetodik (Ejlertsson 2005).  

Enkäten bestod av 17 slutna frågor med fasta svarsalternativ. Förutom bakgrunds frågor 

rörande ålder, kön, anställningsform och arbetstid bestod enkäten av frågor gällande 

arbetsställningar, muskel- och ledbesvär, motionsvanor och ergonomiutbildning. För att testa 

enkätfrågornas validitet genomfördes en pilotstudie bland sju tandhygienister verksamma i 

Blekinge. Före huvudenkätens fastställande gjordes vissa justeringar av frågorna efter 

synpunkter från deltagarna i pilotstudien. 

 

Huvudstudien genomfördes bland 200 tandhygienister bosatta i Skåne. Efter telefonkontakt 

med SRAT mottogs en lista med 379 namn och adresser på medlemmar i Sveriges 

Tandhygienistförening yrkesverksamma i Skåne. Efter genomgång av listan exkluderades 

studerandemedlemmar samt personer med adress utanför Skånes gränser (n=23). 

Studerandemedlemmarna exkluderades efter kontroll av klasslistor från 

Tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad och Odontologiska Fakulteten Malmö 

Högskola. Bland resterande 356 namnen gjordes ett slumpmässigt urval där 200 

tandhygienister valdes ut. Till dessa skickades en enkät, ett följebrev (Bil.2) samt ett frankerat 

svarskuvert. I följebrevet ombads respondenterna att svara inom åtta dagar. Svarskuverten var 

adresserade till en för studien utomstående person för att avkodas innan enkäten lämnades för 
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bearbetning och analys. Svarsfrekvensen efter första enkätutskicket var 64 % (n=123). Två 

veckor efter första utskick skickades en påminnelse med ny enkät, följebrev (Bil.3) och 

frankerat svarskuvert ut till de respondenter som ej svarat på första enkäten med anmodan om 

att svara inom sju dagar. Svarsfrekvensen efter påminnelse var 83 % (n=166). Åtta stycken 

enkäter exkluderades då de återsänts obesvarade. Svarsfrekvensen blev 79 % (n=158). 

 

Syftet med studien var att få fram tre grupper av tandhygienister med avseende på 

arbetsställning, sittande, stående och alternerande mellan sittande och stående. Jämförelser 

planerades att göras mellan dessa tre grupper. Frågor rörande jämförelser och skillnader i 

upplevda belastningsbesvär etcetera var endast möjligt att redovisa mellan de två grupperna 

sittande och alternerande då antalet personer som angett att de står vid arbete med patient 

bestod av för få respondenter (n=2), varför dessa exkluderades. Den alternerande gruppen har 

redovisats både som homogen grupp och som delad grupp där resultat visas både för sittande 

och stående arbetsställning. I vilka fall framgår under varje resultatredovisning.   

 

Ett internt bortfall har skett på vissa frågor då dessa besvarats på ett felaktigt sätt eller inte 

besvarats alls. Bortfallet består endast av enstaka personer varpå de ej redovisas då de ej anses 

påverka resultatet. 

 

Statistik och analys 

För de statistiska beräkningarna användes statistikprogrammet SPSS 12.0 (Statistical Package 

of Social Science). Frekvenstabeller användes för analys av resultatet. Chitvåtest (Ejlertsson 

2003) användes för att analysera skillnader mellan de olika grupperna sittande och 

alternerande. Statistisk signifikans bestämdes till p < 0,05. 

 

Etiska aspekter 

Etiskt tillstånd för studien söktes och godkändes av etiska rådet för Institutionen för 

hälsovetenskaper vid Högskolan Kristianstad i början av 2007. Deltagarna i studien 

informerades genom ett följebrev om enkätundersökningen, dess syfte, att det var frivilligt att 

delta samt att allt material behandlades konfidentiellt. Svarskuverten kodades för att kunna 

registrera återsända enkäter. När enkäten returnerades klipptes koden bort av en medhjälpare 

och enkäterna bearbetades utan identitetsuppgifter. Kodlistan förstördes när påminnelserna 



6 

skickats ut. Endast författarna hade tillgång till materialet och detta förvarades inlåst under 

studiens gång. Efter C-uppsatsens godkännande kommer arbetet att publiceras på Högskolan 

Kristianstad biblioteks hemsida för examensarbeten. När C-uppsatsen är godkänd kommer allt 

material att förstöras.  

 

RESULTAT        

Bakgrundsfrågor 

Av de tandhygienister som svarade var 99,4 % kvinnor (n=157) och 0,6 % män (n=1). 

Medelåldern var 45 år och i genomsnitt har tandhygienisterna varit yrkesverksamma i 15 år. 

89 av tandhygienisterna var anställda inom folktandvården och 62 tandhygienister arbetade 

inom privattandvården. Fem tandhygienister uppgav att de arbetade med annat. 12 

tandhygienister uppgav att de förutom arbetet på folktandvården respektive privat hade annat 

arbete (n=7), var sjukskrivna (n=4) eller var deltidsarbetslösa (n=1). Den genomsnittliga 

arbetstiden för de anställda inom Folktandvården var 35,5 timmar per vecka med en 

patientarbetstid på 31,5 timmar per vecka. Hos de privatanställda var den genomsnittliga 

arbetstiden 31 timmar per vecka med en patientarbetstid på 28 timmar per vecka. 

  

Muskel- och ledbesvär 

Vid analys av arbetsställningar (n=158) konstaterades att 71,5 % (n=113) av 

tandhygienisterna alltid är sittande vid arbetet med patient, 27,2 % (n=43) alternerar sin 

arbetsställning mellan sittande och stående och 1,3 % (n=2) står alltid vid arbete med patient. 

Hos gruppen som uppgav att de alternerade sin arbetsställning mellan sittande och stående var 

den genomsnittliga tiden för stående arbete 1,5 tim/dag, med en variation från 15 minuter/dag 

till 5 timmar/dag. 

 

Angående upplevda muskel- och ledbesvär (n=157) de senast 12 månaderna uppgav 85 % 

(n=134) av tandhygienisterna att de upplevt besvär och 14 % (n=22) uppgav att de ej upplevt 

några besvär.  
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De upplevda muskel- och ledbesvären delades upp i sju områden, där besvär från 

skuldror/axlar samt nacke var de dominerade besvärsområdena (Figur 1). 

Annat besvär

Ryggens nedre del

Ryggens övre del

Händer/Handleder

Armbågar

Skuldror/Axlar

Nacke

Besvärsområden

Antal tandhygienister med besvär

87

98

18

48

39

58

15

 

 

Av de tandhygienister som upplevt besvär de senaste 12 månaderna (n=134) har 15,7 % 

(n=21) uppgett besvär från ett område och 84,3 % (n=113) har uppgett besvär från två 

områden eller fler. Vanligast är besvär från två till tre områden (n= 82).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Upplevda muskel- och ledbesvär de senaste 12 månaderna (n=134). Fler än ett 
område kan ha angetts. 
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Skillnader i antal besvärsområden kan ses mellan de tandhygienister som alltid sitter vid 

arbete med patient och de som alternerar sin arbetsställning vid arbete med patient (Figur 2).  
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Figur 2. Skillnader i antal besvärsområden mellan grupperna sittande och alternerande 
samt de tandhygienister som ej uppgett besvär (%).

 

 

Vid analys av besvärsförekomsten från de sju besvärsområdena gjordes en jämförelse mellan 

den sittande gruppen och den alternerande gruppen. Förekomsten av besvär är relativt lika 

mellan grupperna och ingen säkerställd signifikant skillnad kan ses (Chitvåtest p <0, 05). 

Störst procentuell skillnad kan ses från området skuldror/axlar (Tabell 1).  

 
 
Tabell 1. Besvärsförekomst (%) i gruppen alltid 
sittande och gruppen alternerande (n=152) 
 Sittande 

(n=109) 
Alternerande 

(n=43) 
Nacke 60 67 
Skuldror/Axlar 71 56 
Armbågar 17 21 
Händer/Handleder 39 42 
Ryggens övre del 33 30 
Ryggens nedre del 46 42 
Annat område 7 5 
Ej besvär 13 16 
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Vid analys av besvärsgraden uppgav de flesta av tandhygienisterna med besvär att de 

upplever �lite besvär�. Generellt gäller detta för alla sju besvärsområden. De tandhygienister 

som upplever �mycket besvär� är procentuellt sett större i den sittande gruppen (Tabell 2). 

Den alternerande gruppen uppgav besvärsgrad både vid sittande och stående arbetsställning 

(Tabell 3).  

 

Tabell 2. Besvärsgrad (%) i den sittande gruppen (n=109) 

 
Lite besvär Mera besvär Mycket besvär 

Nacke 31 18 9 
Skuldror/Axlar 29 31 9 
Armbågar 11 5 1 
Händer/Handleder 18 16 8 
Ryggens övre del 14 14 2 
Ryggens nedre del 18 24 4 
Annat område 4 5 0 

 
 
 
Tabell 3. Besvärsgrad (%) i den alternerande gruppen vid sittande respektive stående 
arbetsställning (n=43) 
 Lite besvär Mera besvär Mycket besvär 
 Sittande Stående Sittande Stående Sittande Stående 
Nacke 40 28 23 33 2 0 
Skuldror/Axlar 28 21 23 19 5 2 
Armbågar 9 9 9 7 0 0 
Händer/Handleder 26 19 12 12 5 2 
Ryggens övre del 23 14 5 9 0 0 
Ryggens nedre del 23 19 14 9 2 0 
Annat område 2 2 2 0 0 0 
 
 

Det är vanligast att tandhygienisterna känner besvär under arbetspasset, vid slutet av 

arbetsdagen och någon/några gånger i veckan. Hos de flesta tandhygienister försvinner 

besvären ibland eller alltid vid ledighet. För 20 tandhygienister har besvären lett till 

sjukfrånvaro.   
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Motion och ergonomi 

Majoriteten av tandhygienisterna har tillgång till friskvård genom sin arbetsgivare i form av 

bidrag till motionsaktivitet och/eller massage. De flesta tandhygienisterna motionerar 

regelbundet och många utnyttjar även regelbundet massage.  

 

75 % (n=117) av de tillfrågade tandhygienisterna (n=157) uppgav att de genomgått 

ergonomiutbildning.  Av de som alltid sitter (n=113) vid arbete med patient uppgav 69 % 

(n=78) att de genomgått ergonomiutbildning och i den alternerande gruppen (n=43) var 

motsvarande siffra 88% (n=38). 

 

DISKUSSION  

Metod Diskussion 

Syftet med studien var att jämföra tandhygienisters självupplevda muskel- och ledbesvär i 

förhållande till arbetsställning (sittande, stående, alternerande). Ett relativt stort antal 

respondenter behövde ingå i studien för att få fram tre representativa grupper så att en 

jämförelse mellan grupperna skulle vara möjlig. Med anledning av detta användes en 

postenkät för att nå ett större antal individer inom relativt kort tid. En enkät gjorde det möjligt 

att få svar på fler frågor än vad som varit möjligt om studien genomförts som en 

intervjuundersökning. Nackdelar med en postenkät kan vara bortfall i svarsfrekvenserna då 

respondenten kan uppfatta enkäten som tidskrävande att fylla i. Det är viktigt att begränsa 

enkätens storlek för att undvika bortfall av den anledningen (Ejlertsson 2005). Antalet frågor 

begränsades därför till 17 stycken. En annan nackdel med postenkäter kan vara att 

respondentens identitet aldrig kan styrkas med fullständig säkerhet vilket betyder att enkäten 

kan var ifylld av någon annan än den tänkta respondenten (Ejlertsson 2005). Svarsfrekvensen 

uppgick till 79 % vilket får anses som bra och representativt. Då ämnet är omfattande 

utformades enkäten med hjälp av tidigare beprövade frågor. Trots att en pilotstudie 

genomfördes och vissa justeringar gjordes upptäcktes brister med enkätfrågorna vid 

bearbetningen av resultaten. Sju tandhygienister deltog i pilotstudien. Det är möjligt att denna 

grupp skulle ha varit större. Pilotstudien kunde ha genomförts på ett annat sätt, till exempel att 

undersökarna varit närvarande vid genomförandet för att kunna svara på frågor och 

funderingar.  
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Trots den höga svarsfrekvensen visade det sig att en jämförelse ej var möjlig mellan de tre 

tänkta grupperna sittande, stående och alternerande då endast två tandhygienister uppgav att 

de alltid är stående vid arbetet med patient. Även gruppen alternerande var relativt liten  

(n=43) vilket kan diskuteras om det är en representativ grupp. Det kan också diskuteras om 

gruppen kan anses som alternerande då tiden de sitter vid arbete med patient är betydligt 

större än tiden de står vid arbetet. Tidigare studier visar att det endast är ett mindre antal 

tandläkare/tandhygienister som står respektive alternerar sin arbetsställning (Ratzon et al. 

2000, Marklin & Cherney 2005).  

Resultat Diskussion 

Resultaten visar att tandhygienister är en yrkesgrupp som är drabbade av muskel- och 

ledbesvär. Resultatet att 85 % av de tillfrågade tandhygienisterna upplevt besvär de senaste 12 

månaderna bekräftar och överstiger tidigare resultat som framkommit (Öberg & Öberg 1993, 

Shenkar et al.1998, Lindfors 2006). Skuldror, axlar och nacke visade sig vara de områden 

tandhygienisterna upplevt mest problem ifrån, vilket överrensstämmer med tidigare studier 

(Öberg & Öberg 1993, Sanders & Turcotte 1997, Lindfors et al. 2006). Då det är dessa 

områden som utsätts för den största statiska belastningen vid arbete med patient är detta 

troligtvis anledningen till att skuldror/axlar och nacke uppges som de mest frekventa 

besvärsområdena. Resultatet visade också på att de flesta tandhygienisterna upplever multipla 

besvär vilket också framkommit i tidigare studier (Barry et al. 1992, Åkesson et al. 2000). 

 

I studien redovisas ej de bakomliggande faktorerna till besvären, men det är troligen orsaker 

som påfrestande ergonomi, statisk belastning, veckoarbetstid och patientarbetstid etc. (Liss et 

al. 1995, Ylipää et al. 1997) som är anledningen till besvären. Resultatet avseende 

besvärsfrekvens är ganska högt vilket kan bero på att studien framför allt baseras på kvinnor, 

vilka har visat ha lättare att utveckla muskel- och ledbesvär (SAN 1995).  

Tandhygienistyrket är ett kvinnodominerat yrke och hade studien baserats på lika antal 

kvinnor som män, kunde resultatet eventuellt ha blivit lägre, då män troligtvis ej har samma 

besvärsfrekvens som kvinnor. Angående besvärsförekomster och besvärsområden har 

liknande resultat redovisats sedan studier började göras på tandhygienisters muskel- och 

ledbesvär i slutet på 1980-talet. Ingen förbättring tycks ha skett utan snarare tvärtom. Yrket 

har förändrats genom åren och tandhygienistens arbetsuppgifter blivit mer omväxlande med 

till exempel mer undersökningar, barntandvård och uppsökande verksamhet. Detta borde leda 

till mer omväxling i den fysiska arbetsbelastningen. En anledning till de fortsatt höga 
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besvärsfrekvenserna kan vara att tandhygienisterna fortfarande utför mycket av arbetet ensamt 

och självständigt vilket kan leda till en större fysisk belastning. En högre arbetsbelastning och 

mer upplevd stress kan vara faktorer som påverkar att tandhygienister utvecklar fler muskel- 

och ledbesvär. Psykosociala faktorer kan också ha en påverkan där känslan av meningsfullhet 

och delaktighet är av vikt.  

 

Inga större skillnader kunde ses mellan grupperna sittande och alternerande i den upplevda 

besvärsförekomsten. En anledning kan vara att gruppen som uppgav alternerande 

arbetsställning sitter mer av sin arbetstid än de står. Det är möjligt att resultaten kunnat visa 

på en större skillnad i besvärsförekomst om den alternerande gruppen varit större till antalet 

och tiden då man arbetar stående med patient varit längre. En relativt stor procentuell skillnad, 

dock ej signifikant, kan ses från området skuldror/axlar där den alternerande gruppen upplever 

mindre besvär. Detta kan bero på att tandhygienisterna möjligen kan arbeta under bättre 

ergonomiska förutsättningar vid stående arbete där skuldror/axlar kan hållas i ett mer neutralt 

läge och armarna lättare kan hållas intill kroppen. Det är också lättare att byta position vid 

stående arbete.  

 

Gällande besvär från nacken var det ingen större skillnad mellan de båda grupperna sittande 

och alternerande. Oavsett om man står eller sitter vid arbete med patient utsätts 

nackmuskulaturen för stora påfrestningar då nacken oftast är i en framåtlutad fixerad position.   

 

Gällande besvär från ländryggen visade Ratzon et al. (2000) att en signifikant skillnad fanns 

mellan tandläkare som sitter respektive alternerar sin arbetsställning vid arbete med patient, 

där den sittande gruppen hade mer och svårare besvär från ländryggen. Resultatet på besvär 

från ryggens nedre del (ländryggen) i denna studie visade inte på några större skillnader 

mellan den sittande och alternerande gruppen. Detta kan bero på att den alternerande gruppen 

sitter mer än de står vid arbete med patient. Hade däremot tandhygienisterna i den 

alternerande gruppen stått mer vid arbete med patient kunde resultatet eventuellt ha visat på 

en större skillnad mellan grupperna då ländryggen utsätts för större påfrestningar vid sittande 

arbetsställning än vid stående arbetsställning.  

 

Vid analys av besvärsgraderna från de olika besvärsområdena konstaterades att den sittande 

gruppen generellt hade fler tandhygienister som uppgav att de led av �mycket besvär�. En 

anledning till detta kan vara att den sittande gruppen ej får den variation i rörelsemönster som 
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den alternerande gruppen får, även om tandhygienisterna i den alternerande gruppen satt mer 

än de stod vid arbete med patient. Belastningen blir mer konstant vid samma arbetsställning. I 

den alternerande gruppen var det få som upplevde �mycket besvär� vilket kan bero på att 

gruppen var relativt liten (n=43). Det är inte säkert att resultatet procentuellt sett skulle bli 

annorlunda även om gruppen varit större då antalet som upplevt �mycket besvär� är så pass 

lågt.  

 

Muskel- och ledbesvär är vanligt inom tandvården och tandhygienister är en grupp som är 

hårt drabbade vilket är känt sedan tidigare och även bekräftas i denna studie. Tydliga 

ergonomiska riktlinjer för att förebygga muskel- och ledbesvär finns och dessa förespråkar 

bland annat att varierande arbetsställning är att föredra. Majoriteten av tandhygienisterna 

visade sig ha genomgått ergonomiutbildning som sannolikt borde vara grundade på de 

riktlinjer som finns. Trots detta sitter majoriteten av tandhygienisterna ned vid arbete med 

patient. Många tandhygienister kanske sitter ner av �gammal vana� och funderar inte på att 

variera arbetsställningen vid arbete med patient. Det kan vara svårt att bryta invanda mönster. 

Ett sätt att undvika att tandvårdspersonal endast sitter vid arbete med patient är att under 

utbildningen träna på både sittande och stående arbete med patient. Undervisning i ergonomi, 

både teoretiskt och praktiskt, bör förekomma i större utsträckning under utbildningen samt 

fortlöpande under det yrkesverksamma livet. Detta för att öka förståelsen för riskerna och 

därigenom försöka hindra att utveckla muskel- och ledbesvär. 

 

Då muskel- och ledbesvär kan leda till att tandhygienisten under perioder, delvis eller helt och 

hållet, måste avstå från att arbeta är det av stor vikt att fortsatt forskning sker inom detta 

område med fokus på arbetsställningen och dess eventuella betydelse för utvecklandet av 

muskel- och ledbesvär.  

 

Konklusion  

Tandhygienister är en yrkesgrupp som i stor utsträckning är drabbade av muskel- och 

ledbesvär. Det är få tandhygienister som står eller alternerar sin arbetsställning mellan 

sittande och stående vid arbete med patient. Den procentuella tendensen i denna studie visar 

ändå på att de som alternerar jämfört med dem som enbart sitter har något färre besvär och av 

mindre grad.  
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Bilaga 1 

Enkät   
 
1. Vid patientbehandling är Din arbetsställning i stort sett   

 alltid sittande !      alltid stående !      alternerande ! 

 

2. Om Du alternerar din arbetsställning, hur stor del av patientbehandlingstiden står Du?  

Ca ________ tim/dag 

 

3. Har Du någon gång under de senaste 12 månaderna upplevt besvär från (fler alternativ 

möjliga): 

Nacke !      Skuldror/Axlar !      Armbågar !      Händer/Handleder ! 

Ryggens övre del (bröstrygg) !      Ryggens nedre del (ländrygg) ! 

Annat område !  Vilket ____________________________________ 

Har ej upplevt några besvär !   

 

Om du ej upplevt några besvär, vänligen gå vidare till fråga 8 

 

4. Om Du upplevt besvär från något/några av ovannämnda områden, vänligen gradera 

besvären enligt nedanstående skala. Om Du alternerar Din arbetsställning var vänlig fyll 

i både för sittande och för stående. Du som inte alternerar Din arbetsställning var vänlig 

fyll i det alternativ som passar Dig bäst (sittande el stående). 

 

1= Lite besvär (spänning/trötthetskänsla) 

2= Mera besvär (kroppsdelar värker ibland) 

3= Mycket besvär (ständig värk, svårt att använda kroppsdel) 

 

Sittande:  Nacke ____      Skuldror/Axlar ____      Armbågar ____                               

                           Händer/Handleder ____      Ryggens övre del (bröstrygg) ____    

                           Ryggens nedre del (ländrygg) ____      Annat område ____ 

 

          Stående:  Nacke ____      Skuldror/Axlar ____      Armbågar ____                               

                           Händer/Handleder ____      Ryggens övre del (bröstrygg) ____    

                           Ryggens nedre del (ländrygg) ____      Annat område  _____ 

 



 

5. När känner Du besvär?    

Under arbetspasset !      Efter arbetspasset !      Vid slutet av arbetsdagen !  

Någon/några gånger per vecka !      I slutet av veckan !      Varje dag !    

 

6. Försvinner smärtan när Du är ledig från arbetet? 

Ja !         Nej !        Ibland ! 

 

7. Har Dina besvär lett till sjukfrånvaro det senaste året?       Ja !       Nej !  

 

8. Din ålder _________ år. 

 

9. Kvinna !              Man ! 

 

10. Hur många år har Du arbetat som tandhygienist? ____________ år. 

 

11. Hur är Du anställd och hur många timmar arbetar Du? (flera alternativ möjliga) 

Folktandvården !   ______  tim/v      Privat !    ______ tim/v 

Annat arbete !   ______  tim/v      Arbetslös !    ______ tim/v  

Sjukskriven !   ______  tim/v 

 

12. Av Din totala arbetstid, hur många timmar arbetar Du kliniskt med patient? _______ tim/v 

 

13. Hur ofta motionerar Du?     

Mindre än en gång/vecka !      En till två gånger/vecka ! 

Tre gånger/vecka !                   _____ gånger/vecka 

 

14. Hur motionerar Du?      

Gymping !      Simning !      Styrketräning ! 

Promenad (ca tid i veckan) _______    Annat (nämn vad) ________________________ 

 

15. Har Du tillgång till friskvård genom arbetet?       Ja !      Nej ! 

Om du svarat ja, på vilket sätt ______________________________________________ 

 



 

16. Utnyttjar Du regelbundet massage?   

Ja, via arbetet !      Ja, privat !      Nej !    

 

17. Har Du erhållit/genomgått någon ergonomiutbildning?    

Ja, via arbetet !      Ja, under utbildningen !      Ja, via annat !      Nej ! 

 

Tack för Din medverkan. 

 



Bilaga 2 

Följebrev 1 
 
Arbetsställningars inverkan på muskel- och ledbesvär bland Skånes tandhygienister 
 
Vi är två tandhygieniststuderande på tandhygienistprogrammet vid Högskolan Kristianstad. 

Inom ämnet Oral hälsa med fokus på vetenskaplig metodik ska vi genomföra vår C-uppsats 

om 10 poäng som fokuserar på tandhygienisters självupplevda muskel- och ledbesvär.  

Studier visar på att en stor andel tandhygienister lider av muskel- och ledbesvär. Avsikten 

med vår studie är att undersöka om tandhygienisters självupplevda muskel- och ledbesvär från 

rörelseorganen varierar (ser annorlunda ut) beroende på om tandhygienisten alternerar sin 

arbetsställning eller enbart sitter ner vid arbetet med patient. 

Studien genomförs som en enkätundersökning bland Skånes tandhygienister, både anställda 

inom Region Skåne samt privatanställda. Ditt deltagande är frivilligt, men vi är tacksamma 

för Din medverkan. När Du fyllt i enkäten återsänd den i det frankerade svarskuvertet. 

Svarskuvertet är kodat så vi kan se om Ditt svar skickats till oss. Svarsuppgifterna kommer att 

behandlas konfidentiellt genom att enkäten kommer att skiljas från kuvertet och behandlas 

utan identitetsuppgifter. Det kommer inte att vara möjligt att identifiera just Ditt svar. Endast 

vi som arbetar med studien kommer ha tillgång till materialet och detta kommer under 

studiens gång förvaras inlåst. När C-uppsatsen är godkänd kommer materialet att förstöras. 

Vi är tacksamma om Du returnerar svarsbrevet senast torsdagen den 22/2. 

Om Du har några frågor är Du välkommen att ringa till: 

  

Birgitte Eriksson                                                         Marie Kollath Sjölin 

Tel.nr: 042-82155 (Kvällstid)                                     Tel.nr: 0457-14244 (Kvällstid) 

Mobil: 073-6588853                     Mobil: 070-3563767  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Birgitte Eriksson                                                          Marie Kollath Sjölin 

 

Ansvarig handledare, Högskolan Kristianstad 

Carina Mårtensson, Leg Tandhygienist Odont Lic 

Tel: 044-204074 

carina.martensson@hv.hkr.se 



Bilaga 3 

Följebrev 2 
 
Arbetsställningars inverkan på muskel- och ledbesvär bland Skånes tandhygienister 
 
Med vår studie vill vi undersöka om tandhygienisters självupplevda muskel- och ledbesvär 

från rörelseorganen varierar (ser annorlunda ut) beroende på om tandhygienisten alternerar sin 

arbetsställning eller enbart sitter ner vid arbete med patient. Resultatet kan vara av vikt för hur 

ergonomi ska tas upp i utbildningar och i det kontinuerliga arbetet på tandvårdsklinikerna. 

 

För ett par veckor sedan skickade vi ut en enkät till Dig och andra tandhygienister i Skåne.  

Eftersom vi inte har fått något svar från Dig, antar vi att Du glömt bort eller inte har haft tid 

att fylla i frågeformuläret. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men det är av vikt för 

undersökningens kvalitet att frågeformuläret besvaras av så många som möjligt. Vi skulle 

därför vara tacksamma om Du ville besvara frågorna och skicka in formuläret i det frankerade 

svarskuvertet senast den 7/3. Om Du redan har skickat in Ditt svar ber vi Dig bortse från 

denna påminnelse. 

 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och Ditt svar kan inte kopplas till dig som person.  

 

Om Du har frågor eller synpunkter gällande frågeformuläret eller om Du har svårigheter att 

fylla i det, kontakta då gärna någon av oss så hjälper vi dig. 

 

Vi tackar på förhand för Din medverkan i undersökningen. 

 

 
Med vänlig hälsning  
 
 
 
Birgitte Eriksson                                     Marie Kollath Sjölin 
Tel: 042-82155 (kvällstid)                      Tel: 0457-14244 (kvällstid) 
Mobil: 073-6588853                               Mobil: 070-3563767 
 
 

Ansvarig handledare, Högskolan Kristianstad 
Carina Mårtensson, Leg Tandhygienist Odont Lic 
Tel: 044-204074 
carina.martensson@hv.hkr.se 


