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Sammanfattning
Introduktion: En god tandhälsa innebär att tänderna och munhålan är fria från smärta

eller obehag, samt att det finns en god tuggfunktion. Tandhälsa är en del av den

allmänna hälsan och bidrar till välbefinnande hos människor.

Syftet med studien var att undersöka kunskaper om tandhälsa och munhygienvanor

hos 16-19- åringar med invandrarbakgrund. Ett ytterligare syfte var att undersöka

deras uppfattningar om munhälsa.

Material och metod: Studien är empirisk och kvantitativ och utfördes med

användning av en enkät. Datainsamlingen gjordes vid tre gymnasieskolor i södra

Sverige.  Två klasser från varje gymnasieskola valdes ut som hade högt antal elever

med invandrarbakgrund. Av 90 elever med invandrarbakgrund inkluderades 87 (97

%) elever i studien.

Resultat: Eleverna hade goda kunskaper om munhygienvanor. De flesta använde

tandborste och tandkräm två gånger dagligen. De hade de goda kunskaper om karies.

Däremot visade de brist på kunskap om fluor och gingivit. De flesta av eleverna

tyckte att tandhälsan var viktig för dem.

Slutsats: Eleverna uppgav ganska goda munhygienvanor. När det gäller kunskaper

om tandhälsa fanns goda kunskaper vad som orsakar karies men inte gingivit.

Nyckelord: Invandrare, kunskap, munhygienvanor, munhälsa, tandhälsa, ungdomar,

uppfattningar.
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Abstract

Introduction: A good dental health can be defined as the teeth and oral cavity is free

from pain and discomfort. Dental health is a part of the general and is related to the

quality of life.

Aim: The aim of this study was to assess knowledge in dental health and oral hygiene

among 16-19-year-old immigrant-students. The student’s perception of oral health is

also assessed.

Materials and methods: This study is quantitative and is conducted with a

questionnaire. Data was collected at three high schools in the South of Sweden. Two

classes with students with immigrant origins were selected. Out of 90 participated 87

(97 %) were included in the study.

Result: Results showed that the students had a good knowledge in oral hygiene

habits. Most of them used a tooth brush and tooth paste twice a day. They also had a

good knowledge in dental caries. However, there was a lack of knowledge about

fluoride and gingivitis. Most of the students thought that the dental health was of

importance

Conclusion: The participated had good oral hygiene habits. They had good

knowledge about dental caries, but not about gingivitis.

Keywords: Dental health of young people, Immigrants, knowledge, oral hygiene
habits, oral health, perceptions.
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INTRODUKTION

Tandhälsa

En god tandhälsa innebär att tänder och munhålan är fri från smärta eller obehag, samt

att det finns en god tuggfunktion (SOU 2002). Tandhälsa är en del av den allmänna

hälsan och bidrar till psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande hos människor (Kay

& Locker 1998). WHO satte år 1981 ett globalt mål för tandhälsan, innebärande att

antalet skadade tänder på grund av karies hos 12-åringar inte skulle överstiga tre fram

till år 2000. År 2000 hade 70 % av världens länder nått målet med att minska antalet

karierade tänder hos barn och ungdomar. För de länder som inte lyckades uppnå målet

år 2000 sattes ett nytt mål upp där antalet skadade tänder inte ska överstiga tre hos 12

åringar fram till år 2015 (WHO 2007, Petersen et al. 2005).

Barn och ungdomstandvård

Kontroll av barns tänder börjar redan vid 18 månaders ålder, då den första tandläkar-

eller tandhygienistkontrollen görs, ofta då barnet besöker barnavårdcentralen. Barn

och ungdomar mellan 3 -19 år erbjuds regelbunden och gratis tandvård i Sverige

(Sverige Folktandvård 2010). Den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården kan

erbjudas både av Folktandvården och Privattandtandvården (Socialstyrelsen 2009).

Folktandvård och privattandvård bedrivs med ett allmänt tandvårdsbidrag som

bygger på att det ska finnas ett skydd mot höga tandvårdskostnader och grundas på

patienternas tandvårdsbehov (Socialstyrelsen 2009).

Det är viktigt med information om tandhälsa vid tidig ålder eftersom ungdomar är

formbara när det gäller både attityder och beteende (Östberg 2005). En del landsting

har speciella insatser för barn och ungdomar. Västra Götaland antog år 2007 ett

program för prevention för barn och ungdomar mellan 0-19 år. Programmet är

evidensbaserat och innehåller bland annat information till blivande föräldrar,

hälsosamtal, praktiska tandborstövningar och fluorbehandling av barnens tänder i

åldrarna 4-6 år. I årskurs 6-9 ges tandhälsolektioner om munhälsa och tobak, samt två

gånger per termin sker fluorbehandling (Folktandvården Västra Götaland 2007).
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Ett projekt har utförts som ett tandhälsoprogram i Skåne för förskolebarn i

bostadsområdet Rosengård där ett stort antal invandrare bor. Målet var att förbättra

kariessituationen hos barnen. Projektet startade i augusti 2000, som innebar att följa

barnen från två års ålder till fem års ålder. Ett särskilt informationscentrum,

"Tandborste" upprättades för att ge information och instruktion till barnens föräldrar.

Resultatet visade en lägre karies ökning under hos de barn som ingick i det karies

förebyggande programmet (Wennhall 2009).

I Sverige har tandhälsan utvecklats positivt hos barn och ungdomar sedan 1985. Detta

är baserat på att antalet kariesfria barn och ungdomar har ökat (SOU 2002).

Bakgrunden till den förbättrade kariesutvecklingen hos barn och ungdomar kan vara

individuella tandvårdsprogram och ett effektivt temaarbete på klinikerna (Östberg

2005). År 2005 var 58 % av 12 – åringarna kariesfria och procentantalet har ökat till

61 % år 2008. Uppgifterna grundas på undersökningar av 81 % av Sveriges 12-åringar

(Socialstyrelsen 2008).

Karies

Karies (hål i tänderna) är den vanligast förekommande tandsjukdomen bland vuxna

och barn i både utvecklings- och industriländer (Petersen et al. 2005). Sjukdomen kan

leda till skador på tänderna som kan innebära att tuggfunktionen försämras och orsaka

tandvärk (Islam et al. 2007).  Karies utvecklas då försvarsfaktorerna ”fluor och saliv”

och angreppsfaktorerna ”munbakterier” är i obalans. De munbakterier som har ett

starkt samband med kariesutvecklingen är Laktobaciller och Streptococcus Mutans

(Steinberg 2007, Nishikawara et al. 2006). Munbakterierna tillgodogör sig kolhydrater

från kosten och bildar syra, vilket leder till att pH-värdet i munhålan sjunker och en

upplösning av tandens hårdvävnad sker (Lingström & Fjellström 2008, Lingström et

al. 2000).

Fluor är ett ämne som kan ha betydelse i kariesprocessen. Fluor hindrar bakteriernas

förmåga att kunna bryta ner kolhydrater vilket gör att syraproduktionen såsmåningom

minskar (Petersson et al. 2009). Vid ökning av syraproduktion i munhålan, sänks pH-

värdet. Vid sänkt pH värde släpper emaljen ifrån sig kaclium och fosfatjoner. Genom

att fluor påskyndar höjningen av pH-värdet inlagras kalcium- och fosfatjoner åter i

emaljen. (Lingström & Fjellström 2008, Casals et al. 2007 ). Det vanligaste sättet att



3

tillföra fluor är genom tandkräm. Det finns även andra produkter som innehåller fluor,

till exempel olika typer av munsköljning, sugtabletter och tuggummi (Arnadottir et al.

2004).

Salivmängden fungerar som en grundläggande profylaktiskt faktor för tänderna och

slemhinnor. Reducerad salivsekretion (hyposalivation) innebär ökad risk för

sjukdomar i munhålan, som till exempel karies, erosionskador, svamp och sår på

slemhinnor (Sreebny et al.1997). Saliven har en viktig roll i karies processen. Den

transporterar bort födoämnen och nedbrytningsprodukter samt innehåller proteiner,

buffrande ämnen och enzymer, vilka anses ha en kariesskyddande effekt (Matear et al.

2006, Lingström & Fjellström 2008). Dessutom är en av salivens särskilda uppgifter

att reglera pH-värdet vilket har en betydande roll för utveckling av kariesframkallande

bakterier (Dowd 1999).

Gingivit och Parodontit

Gingivit (tandköttsinflammation), utvecklas genom ansamling av bakterier vid

tandköttskanten. Tecken på gingivit är att tandköttet rodnar, blir ömt, svullnar samt

blir lättblödande (Uitto & Gustafsson 2004, Sharma et al. 2008). Svullnanden av

gingivan gör att en fördjupad tandköttsficka bildas. En obehandlad gingivit kan leda till

parodontit (tandlossning) då bakterier växer i tandköttsfickan. Bakterier kan vid detta

tillstånd förkalkas och bilda tandsten (Kinane, Berglundh & Lindhe 2008). Parodontit är

en inflammation i tändernas stödjevävnad som leder till nedbrytning av det alveolära

benet och som i sin tur resulterar i förlust av tändernas fäste. Parodontit kan utvecklas

hos personer som har obalans mellan angrepp av bakterier och immunförsvar. Ett för

svagt immunförsvar leder till att bakteriernas toxiner påskyndar sjukdomsprocessen

(Pihlstrom et al. 2005, Juan et al. 2006). Faktorer som kan öka risken för parodontit

och som påskyndar sjukdomens progression är dentalt plack, rökning, stress och

ärftlighet (Page & Beck 1997, Pihlstrom et al. 2005).

Munhygien

Avsikten med munhygien är att avlägsna plack (Danielsen et al. 1989). Plack är en

bakteriell biofilm som finns på tandytan eller vid tandköttskanten som har betydelse

för utveckling av de vanligaste tandsjukdomarna, karies och parodontit (Marsh &

Bradshaw 1995, Marsh 2005). Munhygien innefattar tandborstning två gånger om
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dagen med rätt teknik och användning av tandkräm som innehåller fluor, samt

rengöring med approxiamalt hjälpmedel en gång om dagen, till exempel tandtråd

(Ashley 2001, Ganss et al 2008, Särner et al. 2010 ).  Det är viktigt med approxiamala

hjälpmedel för att få bort de bakterier som fastnar mellan tänderna eftersom dessa kan

leda till tandköttsinflammation eller kariesangrepp (Berchier et al. 2008, Bernimoulin

2003, Zimmer et al. 2006).

Det finns olika modeller av tandborstar, så väl eltandborstar som manuella tandborstar

(Jardim et al. 2009). En del tandborstar har en tungskrapa på baksidan av

borsthuvudet som ska användas för att avlägsna bakterier som fastnar på tungans yta

(Assirati et al. 2008). Det finns även en annan typ av tandborste, Miswak, som

fortfarande används i Afrika, Sydamerika och i mellanöstern och som kommer från ett

träd som heter Salvadora Persica (Al Lafi et al. 1995, Wu et al. 2001).

Munhygien skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. Det har visat sig att flickor

använder tandtråd och borstar sina tänder mer än pojkar (Macgregor et al. 1997,

Östberg 2005). Det har också rapporteras att tandborstning två gånger om dagen samt

användning av tandtråd ökar med högre socioekonomiskt status (Darmani et al. 2006).

Invandrare och tandhälsa

En invandrare definieras som en person som är född i ett annat land än Sverige eller

där båda föräldrarna är födda i ett annat land (Zimmerman 1993). Det vanligaste

skälet till invandring idag är krig, fattigdom, arbetslöshet i hemlandet, samt att

familjemedlemmar vill återförenas i Sverige (Migrationsverket, 2007). Sverige har

idag blivit ett mångkulturellt land med olika invandrargrupper från olika länder (Hjern

& Grindefjord 2000). Det högsta antal personer med invandrarbakgrund finns i de tre

största städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Av invånarna i Stockholm har 25

% utländsk bakgrund, det finns 23 % i Malmö och 20 % i Göteborg. Resten av landet

har ett mindre antal personer med invandrarbakgrund (Statistiska centralbyrån 2005).

Det har visat sig i epidemiologiska undersökningar att det finns en stor grupp

människor som har sämre tandhälsa i Sverige (SOU 2002). Det kan bland annat vara

människor som har låg utbildning, där det förekommer hög arbetslöshet eller har

utländsk bakgrund (Socialstyrelsen 2006). Dålig tandhälsa hos invandrare kan bero på

kostvanor, beteende och otillräcklig kunskap om munhälsoåtgärder (Hjern &
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Grindefjord 2000). När det gäller kosten äter en del invandrare en kolhydratrik kost

som kan vara mindre hälsosam mot tänderna (Vered et al. 2008). En god tandhälsa

kan vara lågt prioriterat, vilket innebär att vissa invandrare ser tänderna mindre viktigt

i förhållande till resten av kroppen (Lingström et al. 2000). Det finns studier som visar

att barn med invandrarbakgrund har både sämre allmänhälsa och tandhälsa samt har

större risk att utveckla karies i jämförelse med svenska barn (SOU 2002, Wennhall et

al. 2008). Eftersom det idag finns många barn och ungdomar med invandrarbakgrund

i Sverige, är det värdefullt att ta reda på vilka kunskaper dessa ungdomar har om

tandhälsa och hur deras munhygienvanor ser ut.

SYFTE
Syftet med studien var att undersöka munhygienvanor och kunskaper om tandhälsa

och hos 16-19- åringar med invandrarbakgrund. Ett ytterligare syfte var att undersöka

deras uppfattningar om munhälsan.

MATERIAL OCH METOD
Studien är empirisk och kvantitativ och utfördes som en enkätstudie (Olsson &

Sörensen 2001). Datainsamlingen gjordes vid tre gymnasieskolor i södra Sverige där

två klasser från varje gymnasieskola som förväntades ha högt antal elever med

invandrarbakgrund valdes ut. Inklusionskriterier var att eleverna skulle ha

invandrarbakgrund, vara i åldern 16-19 år och kommit till Sverige efter år 2003.

Rektorerna från de utvalda skolorna kontaktades via post och telefon. Ett

informationsbrev om studien och ett medgivandeformulär skickades till rektorn efter

telefonkontakten (bilaga 1 och 2). Vid ett personligt möte signerade rektorerna

medgivandeformuläret. Rektorerna samlade de elever som läser svenska som andra

språk i två klassrum. Enkäterna delades ut i klassrummet efter rektorernas

godkännande till alla elever med hjälp av klassföreståndare och undersökaren (B.H.).

Sammanlagt delades 90 enkäter ut. Före ifyllandet av enkäten fick eleverna muntlig

information om studien, att det var frivilligt att delta samt att alla deltagare var

anonyma. Tre av eleverna var 20 år gamla och exkluderades därför från studien.

Samtliga elever hade kommit till Sverige efter 2003.
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Enkät

Enkäten bestod av 14 frågor med fasta svarsalternativ rörande eleverna

munhygienvanor och kunskap om gingivit, karies och var eleverna tidigare fått

information om munhygiensvanor. Dessutom fanns ett par frågor om elevernas

uppfattningar om munhälsan (se bilaga 3).

Pilotstudie

En pilotstudie utfördes på fem ungdomar i åldrarna 16-19 år, för att testa enkätens

frågor. Tre av ungdomarna kom till Sverige för tre år sedan och två kom för fyra år

sedan. Efter pilotstudien gjordes mindre justeringar av frågorna. Dessa justeringar

påverkade inte frågornas innehåll.

Statistiska analyser

Beskrivning av resultat har gjords med frekvenstabeller och deskriptiv statistik.

Materialet bearbetades i dataprogrammet SPSS 18.0 (Statistical Package of Social

Sciences).

Etiska aspekter

Helsingforsdeklarationens riktlinjer har tillämpats. Studien genomfördes enligt de

forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet

och konfidentiellitetskravet (Forskningsetiska delegationen 1990). Informationsbrevet

och medgivandeformuläret skickades till rektorerna på de skolor som valdas ut för att

ingå i studien (bilaga 1 och 2). Datainsamling skedde efter att rektorerna på skolorna

hade godkänt skolans deltagande. De deltagande eleverna informerades muntligt om

studien och dess syfte, att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde

avbryta sin medverkan utan anledning. Enkäterna besvarades anonymt. Ingen av

eleverna eller skolorna kan identifieras. All forskningsdata behandlades konfidentiellt

och förvarades så att ingen obehörig kunde komma åt det. Allt datainsamlat material

förstörs efter studiens godkännande.

RESULTAT
I studiens resultat ingår 87 besvarade enkäter. Av dessa enkäter besvarades 52 % av

pojkar och 48 % av flickor. Majoriteten kom ifrån Irak, Somalia och Polen.



7

På frågan om hur eleverna uppfattade sin tandhälsa svarade 16 % att de har en

”mycket bra” tandhälsa och 56 % en ”bra” tandhälsa. ”Dålig” tandhälsa uppgavs av

23 % och” mycket dålig” av 5 %. När det gäller hur viktig en god tandhälsa är ansåg

72 % att det är ”mycket viktigt”, 27 % att det är ”ganska viktigt” och 1 % att det är

”minde viktigt”.

Av eleverna ansåg 48 % att tänderna bör borstas ”två gånger om dagen”, 29 % ”mer

än två gånger om dagen” och 23 % ”en gång om dagen”. Eleverna uppgav olika tider

på dygnet då de borstar sina tänder, 69 % angav att de borstade tänderna ”på

morgonen och innan sänggående”, 23 % ”endast på morgonen” och 7 % ”endast innan

sänggående”. En procent uppgav att de borstar tänderna ”efter lunch”.

Nittiofyra procent av eleverna rengör sina tänder med ”tandborste och tandkräm”, 4 %

svarade att de använde ”tandborste utan tandkräm” och 2 % att de använde Miswak.

Vid rengöring mellan tänderna använde 33 % av eleverna tandtråd (Fig. 1).
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20%

25%

30%

35%

Tandtråd Tandsticka Tandborste Inget alls

Figur1. Fördelning av svar på frågan, vad rengör Du mellan tänderna med (n=87).

Majoriteten, 58 % av eleverna ansåg att främsta orsaken till att borsta tänderna var att

avlägsna bakterier (Fig. 2).
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Figur 2. Svarsfrekvens gällande främsta orsak till att borsta tänderna (n=87).

På frågan om vilken effekt fluor har på tänderna svarade 22 % att det motverkar hål i

tänderna medan 44 % av eleverna svarade att de inte visste (Fig. 3).
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Figur 3. Fördelning av svar på frågan vilken effekt har fluor på tänderna (n=87).

Majoriteten av eleverna uppgav att de hade lagade tänder (Fig. 4)
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Figur 4. Fördelning av antal lagade tänder (n=87).

Angående främsta orsaken till karies svarade 51 % av eleverna att karies beror på

”kost och bakterier”. Vad det gäller tandköttsinflammation svarade 26 % av deltagare

att den främsta orsaken till tandköttsinflammation är ”dålig munhygien" (tabell 1).

Tabell 1. Procentuella fördelningar av kunskap om främsta orsaken till
tandköttsinflammation och karies (n=87).
_______________________________________________________________

              Främsta orsaken till Främsta orsaken till karies
                                    tandköttsinflammation
_______________________________________________________________
Ärftliga faktorer            8 % 2 %

Kost och bakterier             37 % 51 %

Dålig munhygien 26 % 21 %

Vet ej 29 % 26 %

_______________________________________________________________

Sjuttio procent hade någon gång fått undervisning i hur tänderna ska rengöras, medan

27 % svarade att de inte har fått undervisning. Tre procent uppgav att de ”inte visste”

om de har fått undervisning i hur tänderna ska rengöras. Information om hur tänderna
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ska rengöras hade en stor del av eleverna fått från förälder (32 %) och från

tandvårdspersonal (54 %) (tabell 2).

Tabell 2. Procentuella fördelningar av vem eleverna fått

 information/undervisning om hur tänderna ska skötas (n=87).

Tandsköterska 7 %

Tandhygienist 15 %

Tandläkare  32 %

Sjuksköterska 1 %

Förälder  32 %

Syskon 1 %

Släkting 1 %

Ingen information  11 %

DISKUSSION

Metoddiskussion

Studien utfördes vid tre skolar i Skåne där det förväntades finnas klasser med

invandrarbakgrund.  Vid besök på de tre utvalda skolorna visade det sig att det fanns

klasser som enbart innehöll ungdomar med invandrarbakgrund. Studien utfördes med

en enkät som bestod av 14 frågor med fasta svarsalternativ. Frågorna utarbetades för

att vara korta och lättförståliga, vilket bekräftades vid pilotstudien eftersom inga

särskilda synpunkter framkom när denna gjordes.

Fråga 8 kan ha missförståtts eftersom frågan gäller rengörning mellan tänderna och ett

av svarsalternativen är "tandborste". Eftersom frågan fokuserade på rengöring mellan

tänderna borde svarsalternativet ha varit mellanrumstandborste.

Svarsalternativ Procent
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Resultatdiskussion

Resultaten visar att de flesta deltagarna i denna studie har god kunskapsnivå gällande

munhygienvanor. Majoriteten av ungdomarna uppgav att de borstar tänderna med

tandborste och tandkräm två gånger om dagen på morgonen och innan sänggående.

Resultatet överrensstämmer förhållandevis väl med uppgifter i Folkhälsorapporten

(Socialstyrelsen 2005) som visade att barn mellan 11 och 15 år borstar sina tänder

minst två gånger om dagen, 84 % flickor och 77 % pojkar. Beträffande approximal

rengöring svarade nästan hälften av de undersökta eleverna att de använde tandtråd

eller tandsticka. Detta kan baseras på att approximala hjälpmedel är tillgängligt idag i

de flesta köps marknader i Sverige. I vissa kulturer är man van att rengöra mellan

tänderna efter maten. Resultatet skiljer sig från en studie som utfördes av Stenberg et

al. (2000) där det visade sig att av 650 deltagare var det enbart 7 % som använde

approximala hjälpmedel dagligen. Om resultaten stämmer med hur elevernas

tandborstvanor eller approximala rengöring är kan dock med säkerhet inte fastställas.

Många av eleverna har någon gång fått undervisning i hur tänderna ska rengöras,

antingen av förälder eller tandvårdpersonal, och har därför kunskaper om detta.

Endast 22 % visste att fluor motverkar hål i tänderna. Detta överensstämmer med två

studier som är gjorda av Oliviera et al. (2000) och Wyne et al. (2004), som visade att

barn inte visste något om fluorens verkningsmekanismer och dess effekt på tänderna.

Däremot så hade de flesta ungdomarna kunskap om att orsaken till karies är kost och

bakterier. Denna kunskap kan de ha fått från tandläkarebesök i Sverige och i

hemlandet. Resultatet överensstämmer med en studie där yngre vuxna deltog (20-30

år gamla), där 70 % hade kunskap om att kost och bakterier kan leda till uppkomst av

karies (Hugoson et al. 1995). När det gäller huvudorsaken till tandköttsinflammation

var det en liten del av eleverna som svarade att det kan bero på dålig munhygien.

Hugosson et al. (2005) visade att bara 11 % av barn vid 10 års ålder visste vad

gingivit var.

Flertalet av deltagarna (84,5 %) var nöjda med sin tandhälsa och majoriteten ansåg att

tandhälsan var mycket viktig för dem. Detta överens stämmer med en studie av Al-

Hussaini et al. (2003) som visade att de flesta eleverna som ingick i den studien tyckte

att tandhälsan var viktig.
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Ungefär 30 % av ungdomarna uppgav att de har 1-2 lagade tänder, och så många som

20 % att de har mer än 5 lagade tänder. Orsaken till att så många har lagat tänder kan

bero på att de inte har fått förebyggande åtgärder utförda i sitt hemland eller bero på

bristfälliga kost- och/eller munhygienvanor. Tandhälsa hos individer som är födda i

Sverige eller har bott här i hela sitt liv skiljer sig från ungdomar som har flyttat hit

nyligen (SOU 2002).

Slutsats

Studien visar att eleverna uppgav att de hade ganska goda munhygienvanor. Det fanns

goda kunskaper om orsaken till karies men inte till gingivit.
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Bilaga 1

Kunskap om tandhälsa och munhygienvanor hos ungdomar
med invandrarbakgrund

En enkätstudie

Information angående studien till rektor
Jag är en tandhygieniststuderande som läser på Högskolan Kristianstad och kommer

under våren att skriva en C-uppsats inom ämnesområdet oralhälsa. Syfte med denna

studie är att undersöka kunskap om tandhälsa och munhygienvanor hos ungdomar

med invandrarbakgrund i åldern 16-19 år, som har kommit till Sverige efter år 2003.

Ett ytterligare syfte är att undersöka deras uppfattning om munhälsan.

Undersökningen kommer att genomföras med en enkät och delas ut till samtliga

elever i den/de klasser som väljs ut. Detta för att undvika särbehandling. En kort

information om studien till klassen kommer att göras vid undersökningstillfället. Jag

kommer personligen att finnas på plats i klassrummet för att svara på eventuella

frågor.

Enkäten kommer att bestå av frågor med fasta svarsalternativ. Varje individs bidrag är

mycket viktigt. Resultaten kommer att redovisas anonymt. Inga skolor eller elever

kommer att kunna identifieras i resultatet. Studien är frivillig och man kan när som

helst avbryta sin medverkan utan anledning.

Datum: 2010-02-15

Bassim Hassan Assi

Tandhygienist studerande

Tel: 073 6506631

E-mail: bassim.hassan_assi0003@stud.hkr.se

Ansvariga handledare

Carina Mårtensson

Leg. Tandhygienist, Universitetsadjunkt

Sektionen för hälsa och Samhälle

Tandhygienistprogrammet

Högskolan Kristianstad

Tel: 044-20 40 74

E-post:carina.martensson@hkr.se

mailto:carina.martensson@hkr.se
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Bilaga 2

Medgivande av rektor

Härmed ger undertecknad sitt samtycke till att Bassim Hassan,

Tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad, får genomföra en enkätstudie på

aktuell skola. Detta för att få underlag till C-uppsats där syftet är att undersöka

kunskap om tandhälsa och munhygienvanor hos ungdomar med invandrarbakgrund

mellan 16-19 år, och har kommit till Sverige efter år 2003.

_______________________

Ort och datum

_______________________

Underskrift

_______________________

Namnförtydligande

_______________________

Gymnasieskola
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Bilaga 3

Högskolan Kristianstad

Sektionen för Hälsa och Samhälle

Tandhygienistprogrammet

Enkät

Födelseår: ___________

Kön: flicka

1. Vilket land är Du född i?

    Annat land ………….

Om Du är född i ett annat land, vilket år kom Du till Sverige?

   Årtal………..

2. Hur uppfattar Du din tandhälsa?

    (ange ett alternativ)

ålig

ålig

3.  Hur viktigt är en god tandhälsa för Dig?

    (ange ett alternativ)
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4.  När borstar Du tänderna?

    (ange ett alternativ)

å morgonen

ående

å morgonen och innan sänggående

5. Vad rengör Du tänderna med?

    (ange ett alternativ)

 Tandborste och tandkräm

 Tandborste utan tandkräm

 Inget alls

 Annat __________

6. Vad rengör Du mellan tänderna med?

    (ange ett alternativ)

åd

7. Hur ofta bör man rengöra/borsta tänderna?

    (ange ett alternativ)

å gånger om dagen

å gånger om dagen

ång om dagen

8.  Vilken är främsta orsaken till att borsta tänderna?

    (ange ett alternativ)

å vitare tänder
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9. Vilken effekt har fluor på tänderna?

   (ange ett alternativ)

ål i tänderna

10.  Vilken är den främsta orsaken till tandköttsinflammation (gingivit)?

  (ange ett alternativ)

ga faktorer

ålig munhygien

11. Vilken är främsta orsaken till hål i tänderna (karies)?

 (ange ett alternativ)

ålig munhygien

12. Har du någon gång fått undervisning om hur Du ska rengöra dina tänder?

 Ja

 Nej

 Vet ej
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13.  Av vem har Du fått din information/undervisning om hur Du ska sköta Dina tänder?

(fler svar möjliga)

Har inte fått någon information alls

      Annat ……………

14. Hur många lagade tänder har Du?

(ange ett alternativ)

-2

-4

Tack för din medverkan!
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