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Sammanfattning    

Bakgrund: Tandhygienistprofessionen har en betydande roll i svenska tandvården och arbetar 

främst förebyggande och hälsofrämjande. Tandläkarens och tandhygienistens arbetsområden 

kompletterar varandra, vilket gör att samarbetet är av stor vikt för en patientsäker vård. Syftet: Att 

studera vilken kunskap tandläkarstudenter i termin tio har avseende tandhygienistens kompetens. 

Metod: Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie med enkät som mätinstrument. Urvalet bestod av 

tandläkarstudenter (termin 10) från Malmö- och Göteborgs universitet som erbjuder två- respektive 

treårig tandhygienistutbildning. Materialet bearbetades i SPSS. Variablerna analyserades genom 

deskriptiv statistik samt utfördes jämförelser mellan lärosätena genom Chi2-tester. Resultatet 

baserades på 51 deltagare från Malmö och 26 från Göteborg. Statistisk signifikanta skillnader fanns 

avseende frågorna om att diagnostisera pericoronit, arbeta med beteendeförändringar, avlägsna 

suturer, arbeta med bettfysiologiska patienter, utföra avtryckstagning och inneha röntgenutrustning. 

Totalt var det 39 deltagare i Malmö och 18 i Göteborg som ansåg att de inte har tillräcklig kunskap om 

tandhygienisters kompetensområden. Samband mellan studenternas kunskap och tandhygienisternas 

utbildningslängd på respektive lärosäte kan dock inte påvisas. Slutsats: Det finns kunskap hos 

tandläkarstudenterna om tandhygienistens kompetens, men med viss variation. Skillnader i kunskap 

om tandhygienisters kompetens finns mellan lärosätena. Majoriteten av deltagarna ansåg att 
tandläkarutbildningen inte gett tillräcklig kunskap om tandhygienistens kompetensområden.  

Nyckelord: Kunskap, tandhygienistprofession, tandläkarstudent, yrkeskompetens.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Abstract  

Dental students knowledge about dental hygienists competence 

- A questionnaire study 
Background: Dental hygienist profession plays a significant role in Swedish dentistry and works 

primarily with prevention/health promotion. Dentists and dental hygienist's professions complete 

each other, which makes co-operation necessary to obtain a safe care for the patient. The aim was to 

study dental students (semester 10) knowledge regarding dental hygienists competence. Method: A 

cross-sectional study with questionnaire as measuring instrument was performed. The sample 

consisted of dentistry students from Malmo- and Gothenburg’s University, with two respective three 

years of dental hygienist education. Variables were analyzed by descriptive statistics. Comparisons 

between institutions, through Chi2-test were performed in SPSS. The result was based on 51 (Malmo) 

respective 26 (Gothenburg) participants. Statistically significant differences occurred regarding 

questions of diagnosing pericoronitis, behavioral changes, removing sutures, working with 

temporomandibular disorders, bite-impressions and responsibility of radiographic equipment. Malmo 

had 39 participants and Gothenburg 18 that reported they had not received enough knowledge. The 

relationship between the students knowledge and dental hygienists’ length of education cannot be 

established. Conclusion: There is a knowledge about dental hygienist’s competence, but with some 

variation. Differences in knowledge exists between the institutions. The majority of participants felt 

that the education did not give them sufficient knowledge about the dental hygienist's competence.  
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Definition  av  begrepp        
 

Kompetens = Innebär individens färdighet och kunskap som används för att kunna utföra uppgifter 

inom sitt yrkesområde. Formell kompetens= kompetens efter avslutad grundutbildning.  

Reell kompetens = kompetens som inhämtas av fortbildning och erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). 

  

Kunskap= Innebär fakta, förståelse och färdigheter som inhämtats via studier och/eller erfarenhet 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Legitimation = Intyg för att tillämpa självständiga arbetsuppgifter som utfärdas av socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Interprofessionellt lärande = Lärande genom interaktion mellan två eller flera professioner. Kan 

till exempel ske genom utbildning (Ponzer, Mogensen & Faresjö, 2009). 
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Inledning  

Tandhygienistens arbetsuppgifter blir allt viktigare och de har idag en nyckelroll avseende 

förebyggande och hälsofrämjande arbete i tandvården (Socialstyrelsen, 2011). Tandhygienistyrket har 

funnits i drygt 50 år och ansågs år 2000 vara en relativt ny yrkesgrupp i relation till andra 

tandvårdsyrken (Rosenlind, 2000). Under åren har yrket utvecklats och samarbetet mellan 

tandvårdsprofessionerna har blivit mer betydande för ett gott teamarbete. Därför är det viktigt att ha 

förståelse för de olika professionerna och dess kompetens (Högskoleförordning, 1993:100; Klefbom, 

Wenestam & Wikström, 2005). Då tandläkaren och tandhygienisten kompletterar varandras 

arbetsroller är det viktigt att studera tandläkarens kännedom om tandhygienistens kompetens, vilket 

bör belysas redan under utbildningen (Evans, Henderson & Johnson, 2010).  

Bakgrund    

Tandhygienistutbildningens  framväxt  och  utveckling  

Under 1800-talet uppmärksammades i USA att bakteriebeläggningarna på tänderna var orsaken till 

både karies och parodontit. Målet var därmed att uppmärksamma befolkningen om vikten av att hålla 

undan bakteriebeläggningarna från tänderna. De första tankarna på en förebyggande tandvård 

inleddes i USA, därefter startades en kurs för tandsköterskor år 1910. USA sägs därför vara 

ursprungslandet för tandhygienistutbildningen (Daniel, Harfst & Wilder, 2008). I Norden 

aktualiserades en ettårig tandhygienistutbildning först i Norge år 1926. Vidare formades utbildningen i 

Sverige 1968, Danmark 1974 och Finland 1976 (Rosenlind, 2000).  

 
I Sverige var tandhygienistutbildningen en ettårig försöksutbildning för tandsköterskor fram till år 

1988. Därefter blev den förlagd till en tvåårig försöksutbildning och antagningskravet för att ha en 

tandsköterskeexamen togs bort. Malmö och Örebro var de städer som först startade den ettåriga 

försöksutbildningen för tandhygienister i Sverige (Socialstyrelsen, 2007). Tandhygienistutbildningen 

blev förlagd i Sveriges kommunala högskolor år 1990 och året därpå blev yrkeskåren ett legitimerat 

yrke och fick därav eget ansvar. Detta innebär därmed att tandhygienister inte arbetar under 

delegering. Utbildningen blev permanent år 1992 (Socialstyrelsen, 2007; Rosenlind, 2000). Den 

svenska tandvården såg ett ökat behov av att behandla och förebygga parodontit, vilket blev 

anledningen till tandhygienistutbildningens framväxt (Rosenlind, 2000).  

 

Idag erbjuds tandhygienistutbildningen i totalt sex städer i Sverige. Majoriteten av dessa lärosäten 

erbjuder även tandläkarutbildningen. Kristianstad och Jönköping är de två lärosäten som inte 

erbjuder en annan tandvårdsutbildning (Sveriges Tandhygienistförening, 2018). Sedan 

tandhygienistutbildningen startade i Sverige 1968 har den kontinuerligt förändrats vad gäller 

utbildningslängd samt programmets innehåll. Utbildningsplanen och innehållet kan variera mellan 

tandhygienistprogrammen, därför kan den formella kompetensen skilja sig beroende på var examen 

tagits ut (Socialstyrelsen, 2007). Idag erbjuds yrkesexamen efter 120 högskolepoäng [hp] vid 

Karolinska institutet samt Malmö Universitet med möjlighet till ett påbyggnadsår (60 hp) för en 
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kandidatexamen. Ansökan om legitimation hos Socialstyrelsen kan därför utföras efter 120 hp i 

ovannämnda lärosäten. Tandhygienistutbildningen i Göteborg och Kristianstad omfattar 180 hp (tre 

år) och legitimation kan därefter ansökas (Sveriges Tandhygienistföreningen, 2018). Jönköping 

University fastställde en obligatorisk treårig utbildning från och med hösten 2017 (A. Stenebrand, 

personlig kommunikation, 10 mars, 2018). En treårig tandhygienistutbildning planeras starta på 

högskolan i Skövde, med beräknad start höstterminen 2019 (Claesson, 2017). Går detta igenom 

innebär det att tandhygienistutbildningen kommer erbjudas på sammanlagt sju lärosäten i Sverige. År 

2012 bedömde Socialstyrelsen (2012) att den framtida tillgången av tandhygienister kommer att öka 

med totalt 31 procent till år 2025, vilket innebär 4600 tandhygienister fram till det året 

(Socialstyrelsen, 2012). Däremot fanns det drygt 4300 yrkesverksamma tandhygienister år 2017 

(Sveriges Akademikers centralorganisation, 2017). Vilket utfall ökningen får beror dock på tillgång och 

efterfrågan som är svårt att förutse i dagsläget. Detta beror bland annat på hur arbetsuppgifterna blir 

fördelade mellan tandvårdsprofessionerna i framtiden (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Tandhygienistens  arbetsuppgifter  och  kompetensområde  

Tandhygienister utgör en viktig resurs i tandvården och bidrar till en bättre munhälsa genom sin 

kompetens. Socialstyrelsen presenterar en kompetensbeskrivning för legitimerade tandhygienister, 

där det framgår vilka arbetsuppgifter tandhygienisten kan utföra inom den formella kompetensen. Här 

beskrivs även vilka lagar och förordningar som styr yrkesutövningen (Socialstyrelsen, 2005). 

Områdena inom den formella kompetensen innefattar förebyggande arbete, patientbemötande, 

undersökning samt behandling. Tandhygienistens kompetensområden och arbetsuppgifter kan dock 

skilja sig mellan olika länder, en anledning är att utbildningslängden kan variera mellan 1–4 år (Daniel 

et al., 2008). 

Förebyggande  arbete  och  patientbemötande  
Tandhygienisten arbetar främst med att främja hälsa och förebygga ohälsa hos befolkningen, både på 

individ- och gruppnivå. Målet skall vara att bevara det friska friskt hos patienten. Inom kompetensen 

skall identifiering och förebyggande av hälsorisker utföras. Patienten skall bli informerad om 

munhålans sjukdomar samt möjligheten till att förebygga dessa. Om en patient har behovet av en 

livsstilsförändring skall tandhygienisten motivera och vägleda patienten. Eftersom egenvården har en 

stor betydelse skall tandhygienisten kunna bedöma patientens förmåga till detta. Vid det kliniska 

arbetet skall vårdrelaterade infektioner, smitta och smittspridning förebyggas genom hygieniska 

rutiner (Socialstyrelsen, 2005). Tandhygienisten arbetar även med uppsökande verksamhet inom 

äldretandvården, där sker även utbildning av vårdpersonal. Andra externa arbetsuppgifter är 

utbildning och information kring den orala hälsan vid till exempel skolor, förskolor och 

barnavårdscentraler (SOU 2002:53).  

 
Då yrket innebär bemötande av andra människor skall tandhygienister ha förmåga att vara lyhörda 

samt visa respekt till patient och kollegor (Socialstyrelsen, 2005). Kommunikation- och 

beteendeförändring är centrala arbetsområden hos tandhygienisten för att uppnå en god oral hälsa 
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hos patienten. En god kommunikation kan leda till beteendeförändring hos patienten. Därför är det 

viktigt att tandhygienisten har effektiva metoder vid patientundervisning/kommunikation för att detta 

på lång sikt skall ge goda förändringar i den orala hälsan (Socialstyrelsen, 2011). Patienten skall vara 

involverad och få en delaktighet vid beslutet av behandling, därav skall ett förtydligande ges för att 

säkerställa att den givna informationen tagit emot på rätt sätt av patienten. Vid ett omhändertagande 

skall patientens fysiska, psykiska, sociala samt kulturella behov tas hänsyn till. Tandhygienisten skall 

alltid ha ett empatiskt bemötande gentemot patienten (Socialstyrelsen, 2005).       

Undersökning  och  behandling  
Tandhygienisten har kompetensen till att självständigt utföra undersökningar där alla avvikelser som 

hittas skall identifieras, dokumenteras och rapporteras. Inom kompetensen ingår självständig 

diagnostisering av karies och parodontit, både kliniskt och röntgenologiskt samt självständigt kunna 

planera och genomföra munhälsovårdsarbete (Socialstyrelsen, 2005). Observationer och 

utvärderingar kring patientens munhälsotillstånd utförs för att kunna göra en munhälsobedömning, 

och en terapiplanering för att åtgärda eventuella avvikelser genom behandling. Tandhygienisten 

behandlar parodontit och utför förebyggande insatser gällande karies, gingivit och parodontit. De 

utvärderar och följer upp resultatet av behandlingar för att också kunna ställa en framtidsprognos. 

Tandhygienisten arbetar med alla åldersgrupper och har därför förmågan att observera och bedöma 

patientens munhälsa inom samtliga åldrar. Vid behov skall tandhygienisten remittera vidare en 

patient till annan vårdgivare, om arbetet inte berör kompetensen eller vid rådfrågning från 

specialutbildad personal. Målet för behandling är att kunna lindra patientens obehag och smärta. 

Tandhygienisten har förskrivningsrätt på vissa läkemedel för odontologiska indikationer, såsom 

fluorpreparat samt nikotinpreparat (Socialstyrelsen, 2005; HSLF-FS 2016:34) 

Ökad  kompetens      
Legitimerade tandhygienister har möjlighet att forska inom oral hälsovetenskap eller motsvarande, 

vilket kan bidra till att tandhygienistprofessionen stärks med ny och fördjupad kunskap 

(Socialstyrelsen 2005). Forskning inom oral hälsovetenskap har lett till att yrkesverksamma 

tandhygienister idag har allt bredare arbetsområden än tidigare (Göteborgs Universitet, 

2017).  Diagnostisering av karies och parodontit är några av de arbetsuppgifter som tidigare inte var 

godkända att utföras av tandhygienister (SOU 2002:53). Tandhygienister har genom den ökade 

kompetensutvecklingen fått en större roll i tandvården. Utöver den kompetens som erhålls efter 

avslutade studier kan en reell kompetens inhämtas, detta genom vidareutbildningar och 

yrkeserfarenhet (Socialstyrelsen, 2007). Exempel på sådana arbetsuppgifter är fyllningsterapi 

(Landstinget Dalarna, 2018) och tandblekning (Sveriges riksdag, 2017). Tandhygienisten skall även 

förstå och ha kunskap om den övriga tandvårdspersonalens kompetens (Högskoleförordning, 

1993:100).  

  

Samarbetet  i  tandvården  

Hälso- och sjukvården kräver att vårdprofessioner skall ha förmågan att arbeta i team. För att kunna 

möta och erbjuda patientsäker och god vård krävs det att medverkande vårdprofessioner har 
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kännedom om varandras kompetens genom interprofessionellt samarbete (Ponzer et al., 2009). 

Teamarbetet mellan tandvårdspersonalen är positiv i syfte att antingen bekräfta eller förbättra beslut 

om diagnos och/eller behandlingsplaner, och inte framhäva en auktoritet mellan professionerna 

(Notgarnie, 2011). Färdigheter inom teamarbete är viktigt att undervisa och lära ut under utbildning. 

Detta bör därför vara en av kärnkompetenserna inom tandvårdsutbildningarna; tandläkare, 

tandhygienist, tandtekniker och tandsköterskor (Evans et al., 2010). Enligt Sveriges Tandläkarförbund 

(2015) bör tandläkarstudenter tränas mer tillsammans med de olika tandvårdsprofessionerna. Detta 

för att skapa en förståelse och stärka samarbetet mellan varandra inför arbetslivet (Sveriges 

Tandläkarförbund, 2015).  

 

Samarbetet mellan tandhygienister och tandläkare är en viktig del för en god och patientsäker vård. 

Det är viktigt att personalen i tandvården har en gemensam uppfattning om diagnostik, 

prognosbedömningar samt terapiplaneringar och att det utförs i ett gemensamt arbete mellan 

tandhygienister och tandläkare. Då tandhygienisten är den som sköter de flesta regelbundna besöken 

är det viktigt att samarbetet mellan tandhygienisten och tandläkaren alltid är optimal. Detta gäller 

även de regelbundna tandvårdsbesöken för barn och ungdomar (Rosenlind, 2000). Tandläkaren 

arbetar främst sjukdomsbehandlande och tandhygienisten mestadels sjukdomsförebyggande, därför är 

det viktigt att ha förståelse när patienten skall remitteras till respektive behandlare. Detta kräver ett 

samarbete, då tandvårdsprofessionernas kompetens kompletterar varandra i tandvården, vid arbete 

med patienten (Sveriges Tandläkarförbund, 2016). Flertalet tandläkare i Storbritannien nämnde i en 

studie att det var positivt att samarbeta med tandhygienisten då det gav utrymme till tandläkaren att 

arbeta med svårare patientfall (Ross & Turner, 2015).  

 
Tidigare  kunskaper  och  uppfattningar  om  tandhygienister  

Det framkommer från tidigare studier att tandläkarna inte har varit insatta vad gäller tandhygienistens 

kompetensområde, samt ansåg de att tandhygienisterna inte hade tillräcklig kunskap för att kunna 

ställa diagnos (Klefbom et al., 2005; Ross et al., 2015). Detta kan i sin tur ha medfört stora brister i det 

kliniska arbetet. Enligt en studie presenterad i tandläkartidningen (2005) hade erfarna tandläkare 

bristfälliga kunskaper om tandhygienistens arbetsuppgifter samt kompetens. Detta styrks även vid en 

studie vars deltagare bestod av klinikchefer med syftet att studera deras uppfattning om 

tandhygienistens kompetens (Andersson & Paulsson, 2010). Det visade sig även att många 

tandhygienister tyckte att de fråntogs vissa arbetsuppgifter som egentligen ingår i legitimationen 

(Johanson & Knutsson, 2009). Behandlingar och undersökningar av tandhygienister tas inte på lika 

stort allvar som hos en tandläkare (Bölja et al., 2010). I enkätstudien presenterad i tandläkartidningen 

(2005) visades att majoriteten av tandläkarna uppvisade en osäkerhet om tandhygienisten kunde 

diagnostisera karies och parodontit lika bra som en tandläkare. Många tandläkare var negativt 

inställda till varför tandhygienisten hade vissa arbetsuppgifter, svar som ”samma arbete kräver samma 

utbildning” presenterades i enkätstudien. Dessutom framfördes åsikter såsom att tandhygienister 

hade för kort utbildning, i jämförelse med tandläkare, för att få en helhetsbild av patienten. Av alla 

deltagare (65 tandläkare) var det endast 2 av dem som svarade rätt på samtliga frågor i enkäten om 

tandhygienistens kompetens (Klefbom et al., 2005). I studien av Andersson et al. (2010) visade det sig 
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att majoriteten av klinikcheferna ansåg att det var dåligt att ta bort kravet på att vara tandsköterska 

innan vidareutbildning till tandhygienist möjliggjordes. Klinikcheferna ansåg att tandhygienister, utan 

en tandsköterskebakgrund, inte hade en tillräcklig erfarenhet av olika tandvårdssituationer 

(Andersson et al., 2010). Det visade sig även att patienter inte hade tillräcklig kännedom om 

tandhygienistens arbetsområden, många var tveksamma till om att ställa diagnos och behandla 

parodontit ingick i legitimationen (Bölja & Persson, 2010). I Storbritannien presenterades en studie 

med 159 tandläkare, där majoriteten av tandläkarna inte hade gemensamma träningssessioner med 

tandhygieniststudenterna under grundutbildningen. Flertalet av tandläkarna hade negativa åsikter om 

tandhygienisten hade kompetensen till att ställa diagnoser. En tandläkare ansåg att patienter kunde 

bli under- eller överdiagnostiserad om inte tandläkaren bekräftade diagnosen (Ross et al., 2015).  

 

Problemformulering            

Det framkommer att tandhygienistens kompetensram är otydlig hos yrkesverksamma tandläkare 

(Klefbom et al., 2005). Tandhygienistens arbetsroll kan därför bli påverkad genom att kompetensen 

inte tas tillvara. Har inte tandläkaren en tydlig bild av tandhygienistens kompetens kan detta generera 

att patienten inte får en korrekt bild av behandlingens betydelse (Bergh, 2011). Det är betydande att 

förstå tandläkarens kunskap gällande tandhygienistens kompetens. Detta för att patienter remitteras 

mellan professionerna beroende på vårdbehovet och för uppnå en patientsäker vård (Notgarnie, 2011). 

Därför är det viktigt att detta uppmärksammas redan under tandläkarstudenternas utbildning (Evans 

et al., 2010). Genom denna studie kan därför ett förtydligande presenteras av hur mycket 

tandläkarstudenter, under sin utbildning, lär sig om tandhygienistens kompetens. Resultatet kan 

uppmärksammas och eventuellt leda till ett interprofessionellt samarbete mellan 

utbildningar/professioner och därav främja ett gott och patientsäkert arbetssätt i tandvården. 

Syfte  och  frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap tandläkarstudenter i termin 10 har gällande 

tandhygienistens kompetens. 

•   Finns det skillnader avseende tandläkarstudenternas kunskap mellan två lärosäten där 

tandhygienistutbildningen bedrivs på två respektive tre år? 

•   Anser tandläkarstudenterna att de fått tillräcklig kunskap om tandhygienistens kompetens 

under utbildningen?  

Material  och  metod 
Design  
Designen var en prospektiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats och för att besvara studiens syfte 

användes en enkät som mätinstrument. Genom en kvantitativ ansats ges möjligheten att jämföra olika 

variabler som skall studeras. En tvärsnittsstudie ger ett resultat på hur situationen ser ut under en viss 

tidpunkt (Henricson, 2012). 
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Urval  

Urvalet för studien baserades på samtliga tandläkarstuderande från Malmö Universitet och Göteborgs 

Universitet som går sista terminen (10), då de snart är klara med utbildningen. Tandläkarstudenterna 

i termin 10 vid Malmö Universitet var vid studiens genomförande 56 studenter och i Göteborgs 

Universitet 36 studenter. Lärosätena som studerades skulle även erbjuda tandhygienistprogrammet, 

därför valdes Malmö Universitet som har en tvåårig tandhygienistutbildning (yrkesexamen) samt 

Göteborgs Universitet som erbjuder en treårig tandhygienistutbildning (yrkes- och kandidatexamen) 

(Malmö Universitet, 2017; Göteborgs Universitet, 2017). Detta för att kunna jämföra om skillnad fanns 

avseende tandläkarstudenternas kunskap i respektive lärosäte, utifrån tandhygienistprogrammets 

utbildningslängd.  

 

Mätinstrument    
En enkät (Bilaga 2) utformades i pappersform med totalt 41 frågor som bestod av kvalitativa variabler 

(nominalskala) och en kvantitativ variabel. Enkäten inleddes med tre frågor som behandlade 

bakgrundsinformation med variabler som kön, ålder och tidigare yrkes-/utbildningserfarenhet inom 

tandvården. Ålder blev en öppen fråga, kön Man, Kvinna och Annat blev sluten och tidigare 

erfarenhet var sluten med en öppen följdfråga. Fråga 1 till 37 var slutna kunskapsfrågor gällande 

tandhygienistens kompetensområden (Socialstyrelsen, 2005), med svarsalternativen Ja, Nej och Vet 

inte. Majoriteten av frågorna var inspirerade av studien som utfördes av Klefbom et al. (2005). Detta 

innebar att liknande frågor användes till studiens enkät. Enkäten avslutades med en öppen fråga som 

berörde tandläkarstudentens upplevelse gällande om de anser att de fått tillräcklig kunskap om 

tandhygienistens kompetens under utbildning. Tidsåtgången för att besvara frågorna uppskattades 

vara tio minuter. För att urskilja vart enkäterna blivit besvarade fick respektive universitet kodade 

enkäter (1 och 2).  

 

Pilotstudie    
För att öka mätinstrumentets validitet och reliabilitet utfördes en pilotstudie. Genom pilotstudien 

kontrollerades att rätt instrument användes samt att mätning gjordes på det som var avsett att mätas, 

för att besvara studiens syfte (Ejlertsson, 2005; Henricson, 2012). Syftet var även att säkerställa att 

inga frågor betraktades som otydliga, samt bedöma om den planerade tidsåtgången till att besvara 

enkäten var hållbar. Pilotstudien utfördes av författarna två veckor innan datainsamling, på tre 

utvalda tandläkarstudenter i termin åtta, från Göteborgs Universitet. Deltagarnas kommentarer 

gällande enkätens utformning togs i beaktande och mindre ändringar av formalia justerades innan 

datainsamling påbörjades hos studiegruppen (Ejlertsson, 2005). Tidsåtgången för att besvara enkäten 

var densamma som den uppskattade tiden, det vill säga tio minuter. Reliabiliteten av mätinstrumentet 

bedömdes vara god efter utförd pilotstudie då samtliga deltagare var överens om enkätens utformning 

och innehåll (Henricson, 2012). Datainsamlingen från pilotstudien räknades inte med i studiens 

resultat. 
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Genomförande 
Innan studien påbörjades erhölls ett godkännande från utbildningschefen vid respektive institution, 

via mail, där även ett informationsbrev bifogades (Bilaga 1), som tydligt beskrev studien och dess syfte. 

Informationsbrevet var detsamma till utbildningscheferna samt studenterna. Tid för 

datainsamlingstillfället bokades via mail hos respektive programansvarig för tandläkarprogrammet. 

Enkäter och informationsbrev skrevs ut i pappersformat i förhand innan besöket. Studien 

genomfördes av författarna genom att besöka båda lärosätena under ett föreläsnings- eller 

seminarietillfälle. Innan utdelning av enkät gavs muntlig information av författarna angående studien. 

Även ett informationsbrev (Bilaga 1) delades ut som beskrev allt som berörde studien och de etiska 

principerna som berörde deltagaren. Informationsbrevet delades ut tillsammans med enkäten, där de 

utifrån informationen fick avgöra om de ville delta eller inte. Författarna var närvarande under tiden 

deltagarna svarade på enkäten för att besvara eventuella frågor och funderingar.  

 
Samtliga enkäter samlades in av författarna och förvarades i ett kuvert, inklusive de obesvarade, som 

sedan förslöts. Deltagarna fick behålla informationsbrevet om det önskades för eventuell kontakt med 

författarna i efterhand. Eventuella externa bortfall togs i beaktande genom att erbjuda ett extra tillfälle 

om ett stort bortfall skulle uppstå. För att ett resultat skall vara tillförlitligt anses en svarsfrekvens på 

minst 70 % av urvalet vara acceptabelt (Henricson, 2012). Vid insamlingstillfället i Malmö Universitet 

fanns 51 studenter tillgängliga, vilket motsvarade 91 % av hela klassen. Ett insamlingstillfälle i Malmö 

Universitet ansågs därför vara tillräckligt för ett tillförlitligt resultat. Göteborgs Universitet besöktes 

två gånger av den anledningen att termin tio var uppdelade i halvklass. Vid besök ett var 14 studenter 

tillgängliga och vid besök två var det 12 tillgängliga studenter, vilket totalt motsvarade 72 % av hela 

klassen. 

   
Statistisk  bearbetning      
Med hjälp av statistikprogrammet International Business Machines Corporation Statistical Package 

for the Social Sciences [IBM SPSS] Statistics version 25.0 bearbetades och analyserades insamlad data. 

Deltagarna numrerades med 1 till 77 och respektive lärosäte med 1 och 2, för att kunna bearbeta 

materialet. Resultatet av frågorna 1–37 redovisades genom indelning i sex underrubriker för att 

underlätta presentationen av resultatet. Dessa underrubriker var ”Diagnostisering”, ”Undersökning, 

bedömning & uppsökande verksamhet”, ”Behandling”, ”Avtryck, bettskenor och receptförskrivning” 

samt ”Administrering och ansvar för tandvårdsmottagning”. Bakgrundsinformationen presenterades 

genom deskriptiv statistik i text. Resultatet presenterades i tabeller genom deskriptiv- samt analytisk 

statistik där signifikansnivån α = 0.05 sattes. Genom Chi2-tester kunde gruppjämförelser utföras 

(Wahlgren, 2008) för att studera eventuella skillnader avseende kunskapen om tandhygienistens 

kompetensområden mellan de två lärosätena. I tabellerna användes “a” som symbol för Persons 

Square Test och “b” som Fisher’s Exact Test, för att presentera vilket Chi2-test som avlästes. För ett 

tillförlitligt Chi2-test skall de förväntade frekvenserna vara större än 5. Om en cell i Chi2-testet innehöll 

lägre än 5 förväntade frekvenser användes Fisher’s Exact test (Wahlgren, 2008). Enkätens sista fråga 

var subjektiv och redovisades genom stapeldiagram, text samt citat. All data presenterades på 

gruppnivå.  



 

 8 

Etiska  överväganden  

Innan studien påbörjades utfördes Hälsohögskolans etiska egengranskning för examensarbetet 

tillsammans med handledaren. De fyra etiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet låg till grund före, under och efter studien genomfördes. 

Tillstånd för att kunna utföra studien söktes från de två lärosätena. Det var viktigt att studenterna inte 

kände sig tvingade till ett deltagande, därför var det frivilligt. Enkäten besvarades anonymt då inga 

personliga uppgifter efterfrågades. Enkäterna kodades så att de inte kunde spåras till respektive 

deltagare. Resultatet av studien presenterades på gruppnivå därför kunde inga svar kopplas till en 

specifik person. Information gavs om att data endast sparades tills studien var genomförd, därefter 

raderas all data. Enkäterna förvarades i kuvert på en plats där ingen annan än författarna hade tillgång 

till, för att tillgodose konfidentialiteten i studien. Nyttan med genomförandet av studien övervägde 

eventuell åverkan (Henricson, 2012). Enkätfrågorna ansågs inte vara av känslig karaktär. Genom att 

besvara enkäten gav deltagaren sitt samtycke till att medverka i studien. Deltagarna samt lärosätena 

erbjöds att ta del av studiens resultat efter genomförandet via Digitala Vetenskapliga arkivet [DiVA] 

portal.  

Resultat    

Bakgrundsinformation    
Av totalt 92 inskrivna tandläkarstudenter i termin 10, deltog sammanlagt 77 studenter från lärosätena 

i studien, varav 51 (66 %) var från Malmö Universitet och resterande 26 (34 %) från Göteborgs 

Universitet. Ett internt bortfall på totalt 4 % framkom på enkätens sista fråga. Trots att de var 

ofullständigt besvarade inkluderades de i studiens resultat.  

 

Malmö hade ett externt bortfall på totalt 5 av 56 studenter (9 %) på grund av frånvaro. Av alla 

deltagare i Malmö var 16 (31 %) män och 35 (69 %) kvinnor, ingen av deltagarna svarade “Annat”. 

Åldrarna på deltagarna var mellan 23 och 41 år. Medel- och medianåldern hos deltagarna var 26. Sju 

(14 %) av 51 hade tidigare yrkes- eller utbildningserfarenhet inom tandvården; tre hade 

tandteknikerexamen, en var färdigutbildad tandhygienist och tre hade sommarjobbat som 

tandsköterskor.  

 

Göteborg hade ett externt bortfall på totalt 10 av 36 studenter (28 %) på grund av frånvaro. Vid första 

besöket deltog 14 studenter och vid andra besöket deltog 12. Av alla deltagare i Göteborg var 12 (46 %) 

män och 14 (54 %) kvinnor, ingen av deltagarna svarade “Annat”. Åldrarna på deltagarna var mellan 

23 till 40. Medelåldern var 27 och medianåldern 25. Åtta (31 %) av 26 hade tidigare yrkes- eller 

utbildningserfarenhet inom tandvården; sju hade tidigare arbetat som tandsköterska och en hade läst 

en termin på tandhygienistprogrammet.   
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Tandläkarstudenternas  kunskap  om  tandhygienistens  kompetens      
Deltagarna fick 37 frågor avseende vad som ingår i tandhygienistens arbetsområden och kompetens 

där svarsalternativen var Ja, Nej och Vet inte. Samtliga 77 deltagare svarade på fråga 1–37.  

Diagnostisering 
I frågan gällande diagnostisering av karies visade resultatet att samtliga tandläkarstudenter i Göteborg 

svarade Ja, till skillnad från Malmö. Vid jämförelse mellan lärosätena visades en statistisk signifikant 

skillnad vad gäller diagnostisering av pericoronit (p-värde =0,023), flertalet svarade Vet inte i Malmö. 

Resterande frågor avseende diagnostik visade ingen statistisk signifikant skillnad. Majoriteten av 

deltagarna (n=70) svarade att tandhygienisten inte diagnostiserar munslemhinneförändringar, 

däremot var det enstaka från Malmö som svarade Vet inte. Det fanns ett likvärdigt resultat mellan 

lärosätena i frågan om diagnostisering av parodontala sjukdomar runt implantat, totalt var det 59 som 

svarade på att tandhygienisten utför detta (Tabell 1). Ytterligare ett likvärdigt resultat mellan 

lärosätena uppkom i frågan om diagnostisering av bettavvikelser, varav cirka 90 % i varje lärosäte 

svarade Nej. 

Tabell 1. Sammanställning av deltagarnas svar och jämförelser mellan lärosätena avseende frågorna som berörde 

diagnostik, presenterat i antal individer (n) och andel (%). (n= 77) 

* p <0,05 
b Chi2-test, Fisher’s Exact Test 

 

  Malmö Universitet  
(n=51) 

Göteborgs Universitet  
(n=26) 

p-värde  

Ingår dessa arbetsuppgifter/områden inom Tandhygienistens kompetens? 

 
 
 

 

Ja  
n (%) 

Nej 
n (%) 

Vet inte  
n (%) 

Ja  
n (%) 

Nej 
n (%) 

Vet inte  
n (%)  

Diagnostisera apikala 
förändringar 

10 (19,6) 39 (76,5) 2 (3,9)  3 (11,5)   23 (88,5)         -  0,492b 

Diagnostisera karies kliniskt 
samt röntgenologiskt 

43 (84,3) 7 (13,7) 1 (2,0) 26 (100,0)    -         - 

 

0,088b 

Diagnostisera parodontala 
sjukdomar 
(gingivit/parodontit) 
kliniskt/röntgenologiskt 

51 (100,0) - - 26 (100,0)   -                            - - 

Diagnostisera parodontala 
sjukdomar runt implantat 
(mucosit/periimplantit)  

39 (76,5) 9 (17,6) 3 (5,9) 20 (76,9) 5 (19,2) 1 (3,8) ≈1,00b 

Diagnostisera pericoronit 13 (25,5) 27 (52,9) 11 (21,6) 7 (26,9)  19 (73,1)         - 0,023b* 

Diagnostisera 
munslemhinneförändringar 

2 (3,9) 47 (92,2) 2 (3,9) 3 (11,5)  23 (88,5) - 

      

0,404b 
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Undersökning,  bedömning  &  uppsökande  verksamhet       
Resultatet visade att drygt hälften från Malmö och närmare 80 % från Göteborg ansåg att 

tandhygienister utför intra- och extraoral inspektion och palpation. Fördelningen i Göteborg var jämn 

avseende frågorna om tandhygienister utför fullständiga undersökningar på vuxna samt barn, däremot 

hade tandläkarstudenterna i Malmö andra åsikter till skillnad från Göteborg. I anslutning till frågan 

om undersökning på barn uppkom två kommentarer, den ena var ”barnkompetens behövs” och den 

andra ”ej indikationsåldrar” från deltagarna i Malmö. Större delen av samtliga deltagare (n=65) var 

eniga om att tandhygienister riskgrupperar patienter (Tabell 2). Merparten i Malmö (92 %) och 

Göteborg (96 %) var överens om att uppsökande verksamhet i skolor och barnomsorgen ingår i 

tandhygienistens kompetens. På samma fråga var det cirka 8 % i Malmö som svarade Vet inte. Likaså 

gäller frågan om att planera och genomföra munhälsobedömningar i uppsökande verksamhet hos 

patienter med särskilda behov. Majoriteten svarade Ja i Malmö (80 %) och Göteborg (92 %), däremot 

svarade en del (12 %) Vet inte och vissa (8 %) Nej i Malmö Universitet. I Göteborg var det cirka 7 % 

som svarade Nej och ingen uppgav Vet inte. Inga frågor avseende undersökning, bedömning och 

uppsökande verksamhet hade statistiskt signifikanta skillnader vid jämförelse mellan lärosätena. 

Tabell 2. Sammanställning av deltagarnas svar samt jämförelser mellan lärosätena avseende frågorna som 

berörde undersökning och bedömning. Presenterat i antal individer (n) och andel (%).  (n=77) 

  Malmö Universitet  
(n=51) 

Göteborgs Universitet  
(n=26) 

p-värde  

                           Ingår dessa arbetsuppgifter/områden inom Tandhygienistens kompetens?  

 Ja  
n (%) 

Nej 
n (%) 

Vet inte  
n (%) 

Ja  
n (%) 

Nej 
n (%) 

Vet inte  
n (%) 

 

Utföra intra- och extra oral 
inspektion och palpation 

27 (52,9) 15 (29,4) 9 (17,6) 15 (77,7) 9 (34,6) 2 (7,7) 0,535b 

Utföra en fullständig 
undersökning på vuxna  

43 (84,3) 6 (11,8) 2 (3,9) 18 (69,2) 8 (30,8) - 0,094b 

Utföra en fullständig 
undersökning på barn  

37 (72,5) 11 (21,6) 3 (5,9) 18 (69,2) 8 (30,8) - 0,495b 

Remittera patienter till 
specialisttandvården 

15 (29,4) 24 (47,1) 9 (17,6) 10 (38,5) 14 (53,8) 2 (7,7) 0,250b 

Ta ställning när karies bör lagas  26 (51,0) 21 (41,2) 4 (7,8) 15 (57,7) 10 (38,5) 1 (3,8) 0,804b 

Riskgrupperna patienter (utföra 
munhälsobedömningar) 

42 (82,4) 3 (5,9) 6 (11,8) 23 (88,5) 2 (7,7) 1 (3,8) 0,604b 

Självständigt ta ställning till en 
terapiplan inom deras 
arbetsområden 

45 (88,2) 2 (3,9) 4 (7,8) 20 (76,9) 3 (11,5) 3 (11,5) 0,375b 

  

  

  

* p <0,05 
b Chi2-test, Fisher’s Exact Test  
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Behandling 

Avseende frågan om självständig fissurförsegling var det närmare 16 % fler i Malmö som svarade Vet 

inte i jämförelse med Göteborg. Till frågan om tandhygienisten får arbeta med beteendeförändringar 

fanns en statistisk signifikant skillnad (p-värde=0,041). I Malmö var det 11.8 % som svarade Vet inte, 

men i Göteborg svarade inga deltagare Vet inte. Resultatet visade en statistisk signifikant skillnad 

avseende om tandhygienisten får avlägsna suturer (p-värde=0,002), då fler (37.3 %) svarade Ja i 

Malmö men i Göteborg svarade fler (69.2 %) Nej. Avseende frågan om att arbeta med bettfysiologiska 

patienter i form av instruktion av käkledsövningar, fanns en statistisk signifikant skillnad mellan 

lärosätena (p-värde=0,040). I Malmö svarade 39.2 % Nej och i Göteborg var det 69.2 % som svarade 

Nej. Resterande frågor som berörde behandlingar hade inga statistiskt signifikanta skillnader (Tabell 

3). I frågan om yt- infiltrations- och mandibularanestesi var det över 80 % som ansåg att det får 

utföras av tandhygienister, samtidigt var det cirka 10 % som svarade Nej, i båda lärosätena.  

Tabell 3. Sammanställning av deltagarnas svar samt jämförelser mellan lärosätena avseende frågorna som 

berörde behandling. Presenterat i antal individer (n) och andel (%).  (n=77)  

  Malmö Universitet  
(n= 51) 

 Göteborgs Universitet  
(n=26) 

                 p-värde 

Ingår dessa arbetsuppgifter/områden inom Tandhygienistens kompetens? 

 Ja  
n (%) 

Nej 
n (%) 

Vet inte  
n (%) 

Ja  
n (%) 

Nej 
n (%) 

Vet inte  
n (%) 

 

Självständigt utföra 
fissurförsegling 

33 (64,7) 8 (15,7) 10 (19,6) 22 (84,6) 3 (11,5) 1(3,8) 0,121b 

Arbeta med 
beteendeförändringar hos 
patienter 

44 (86,3) 1 (2,0) 6 (11,8) 23 (88,5) 3 (11,5)      - 0,041b* 

Avlägsna suturer vid 
återbesök 

19 (37,3) 14 (27,5) 18 (35,3) 3 (11,5) 18 (69,2) 5 (19,2) 0,002a* 

Arbeta med bettfysiologiska 
patienter, t.ex. instruerar 
övningar för käken 

19 (37,3) 20 (39,2) 12 (23,5)      4 (15,4) 18 (69,2) 4 (15,4) 0,040a* 

Utföra tandblekning 28 (54,9) 14 (27,5) 9 (17,6) 16 (61,5) 6 (23,1) 4 (15,4) 0,945b 

Spola rent med 
koksaltlösning vid pericoronit 

28 (54,9) 14 (27,5) 9 (17,6) 10 (38,5) 13 (50,0) 3 (11,5) 0,178b 

Självständigt utföra mekanisk 
infektionsbehandling 

45 (88,2) 2 (3,9) 4 (7,8) 22 (84,6) 3 (11,5) 1 (3,8) 0,550b 

Besluta och genomföra 
fyllning på kilformig defekt 

9 (17,6) 27 (52,9) 15 (29,4) 8 (30,8) 14 (53,8) 4 (15,4) 0,257a 

Göra temporära fyllningar 31 (60,8) 9 (17,6) 11 (21,6) 13 (50,0) 8 (30,8) 5 (19,2) 0,419a 

Fylla kaviteter efter 
tandläkarens preparation 

39 (76,5) 7 (13,7) 5 (9,8) 17 (65,4) 4 (15,4) 5 (19,2) 0,395b 

* p <0,05 
a Chi2-test, Persons Square Test  
b Chi2-test, Fisher’s Exact Test   
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Avtryck,  bettskenor  och  receptförskrivning    
Vid jämförelse mellan lärosätena fanns en statistisk signifikant skillnad gällande om tandhygienisten 

utför avtryckstagning (p-värde= 0,016), varav större delen (68,6 %) i Malmö svarade Ja och i Göteborg 

Nej (38,5 %). Gällande frågan om förskrivningsrätt för fluorpreparat var resultatet ungefär detsamma 

för båda lärosätena. Flertalet (n= 58) var enade om att förskrivning av fluorpreparat ingår i 

kompetensen. Avseende förskrivningsrätt för nikotinpreparat svarade mer än hälften (n=40) av 

deltagarna Nej (Tabell 4).  

Tabell 4. Sammanställning av deltagarnas svar samt jämförelser mellan lärosätena avseende frågorna som 

berörde avtryck, bettskenor och receptförskrivning. Presenterat i antal individer (n) och andel (%).  (n= 77) 

  Malmö Universitet  
(n=51) 

Göteborgs Universitet  
(n=26) 

p-värde  

Ingår dessa arbetsuppgifter/områden inom Tandhygienistens kompetens? 

 Ja  
n (%) 

Nej 
n (%) 

Vet inte  
n (%) 

Ja  
n (%) 

Nej 
n (%) 

Vet inte  
n (%) 

 

Utföra avtryckstagning 35 (68,6) 9 (17,6) 7 (13,7) 9 (34,6) 10 (38,5) 7 (26,9) 0,016b* 

Ta ställning om patient 
behöver mjuk bettskena  

8 (15,7) 33 (64,7) 10 (19,6) 2 (7,7) 19 (73,1) 5 (19,2) 0,664b 

Framställa mjuka bettskenor 17 (33,3) 23 (45,1) 11 (21,6) 8 (30,8) 14 (53,8) 4 (15,4) 0,724a 

Utlämning av mjuka 
bettskenor 

23 (45,1) 19 (37,3) 9 (17,6) 6 (23,1) 15 (57,7) 5 (19,2) 0,151b 

Förskriva fluorpreparat 38 (74,5) 8 (15,7) 5 (9,8) 20 (76,9) 4 (15,4) 2 (7,7) ≈1,00b 

Förskriva nikotinpreparat 13 (25,5) 22 (43,1) 16 (31,4) 3 (11,5) 18 (69,2) 5 (19,2) 0,091a 

Förskriva antibiotika  3 (5,9) 44 (86,3) 4 (7,8) 1 (3,8) 25 (96,2)       - 0,501b 

* p <0,05 
a Chi2-test, Persons Square Test  
b Chi2-test, Fisher’s Exact Test  
 

Administrering  och  ansvar  för  tandvårdsmottagning    
Resultatet visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan Malmö och Göteborg gällande 

om tandhygienister får inneha röntgenutrustning på egen klinik/mottagning (p-värde=0,006). 

Majoriteten (54.9 %) i Malmö svarade Ja, i Göteborg var däremot det övervägande svaret Nej (65.4 %). 

En statistisk signifikant skillnad mellan lärosätena fanns inte i de resterande frågorna (Tabell 5).  
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Tabell 5. Sammanställning av deltagarnas svar samt jämförelser mellan lärosätena avseende övriga frågor. 

Presenterat i antal individer (n) och andel (%).  (n=77) 

  Malmö Universitet  
(n=51) 

Göteborgs Universitet  
(n=26) 

p-värde 

Ingår dessa arbetsuppgifter/områden inom Tandhygienistens kompetens? 

 Ja  
n (%) 

Nej 
n (%) 

Vet inte  
n (%) 

Ja  
n (%) 

Nej 
n (%) 

Vet inte  
n (%) 

 

Vara klinikchef  46 (90,2) 3 (5,9) 2 (3,9) 22 (84,6) 3 (11,5) 1 (3,8) 0,728b 

Inneha egen 
klinik/mottagning 

39 (76,4) 5 (9,8) 7 (13,7) 21 (80,8) 2 (7,7) 3 (11,5)  ≈ 1,00b 

Inneha röntgenutrustning på 
egen klinik/mottagning 

28 (54,9) 14 (27,5) 9 (17,6) 7 (26,9) 17 (65,4) 2 (7,7) 0,006b* 

* p <0,05 
 b Chi2-test, Fisher’s Exact Test 
 
 

Tandläkarstudenternas  upplevelse  avseende  erhållen  kunskap  om  
tandhygienisten  under  utbildning    
På enkätens sista fråga, om tandläkarstudenterna upplevs ha fått tillräckligt med kunskap om 

tandhygienister, svarade 74 deltagare (Figur 1). Det sammanlagda interna bortfallet var 4 % (n= 3), 2 i 

Malmö och 1 i Göteborg.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figur 1. Sammanställning av respektive lärosätes svar, presenterat i antal individer (n) och andel (%), på frågan 

Anser Du att Du har fått tillräckligt med kunskap om tandhygienistens arbetsområden och kompetens under 

Din utbildning? (n=74)  

Majoriteten av deltagarna (n=57) ansåg att de inte har fått tillräcklig information och samarbete med 

tandhygieniststudenterna under utbildning. Det framkom att ytlig information om tandhygienistens 

kompetens gavs tidigt i utbildningen. Flertalet önskade ytterligare föreläsning längre fram i 

utbildningen gällande de olika yrkesprofessionerna i tandvården. I Malmö framfördes det tydligt av 

deltagarna som svarade Nej (n=39) att det var svårt att skilja på vad som var delegerat av tandläkaren 

och vad som ingick i tandhygienistens kompetens. Det framfördes även att information om 

11 (22%)
6 (25%)

39 (78%)

18 (75%)

0
5
10
15
20
25
30
35
40

Malmö	  Universitet Göteborgs	  Universitet

An
ta
l	  r
es
po

nd
en

te
r

Ja Nej



 

 14 

tandhygienistens yrkesroll inte varit i fokus under utbildningen. Nedan presenteras ett urval av citat 
från de som svarade Nej i Malmö Universitet.  

“Har inte fått någon sen den första månaden termin 1 då vi en vecka skulle ta reda på olika 

tandvårdspersonals roller.”  

“Det har varit 1–2 föreläsningar totalt under utbildningen samt inte mycket samarbete med 

tandhygienister” 

“Det saknas konkret utbildning i det. Tror det förekom lite under första terminen med det är så länge 

sen. Kunskaperna om varandras kompetenser tar lite för givet. Jag är osäker på mycket!” 

“Inte så stort fokus på teamarbete. Har blivit bättre på senare tid med borde ha kommit in tidigare i 

utbildningen, gärna redan termin 2 eller 3.” 

“Behöver ha mer kontakt med yrkesgruppen under utbildningen.” 

“Det vi lär oss om hygienisters jobb plockas bara upp slumpvis genom att man pratar. Det är inte en 

integrerad del av utbildningen.”  

“Svårt att skilja på vad som ingår i utbildningen & vad som delegeras av tdl som extra.” 

 

Bland de som svarade Ja (n=11) i Malmö ansåg de flesta att de hade någorlunda uppfattning om 

tandhygienistens arbetsområden, men att det kunde skilja sig beroende på vad som delegerades till 

tandhygienisten ute i det verksamma. Andra uppfattningar var att en repetition i form av föreläsningar 

kunde vara bra för bredare förståelse om tandhygienistens kompetens. Ett fåtal ansåg att de har 

samarbetat mycket med tandhygieniststudenterna under deras utbildning. Nedan presenteras ett urval 

av citat från de som svarade Ja i Malmö Universitet.  

 

”Vi vet hur vi tar reda på informationen om det er något vi inte vet om tandhygienisten kan göra” 

”Talats om teamtandvård, visst skulle vi kunna repetera informationen men anser ändå vi fått 

tillräckligt”  

”Mestadels har man fått en ganska klar uppfattning om tdh arbetsområde. Men det är alltid skillnad 

när man börjar jobba ute i kliniken vilket bidrar till större förståelse.” 

”Vi samarbetar mycket med hygienister, under utb. Dock verkar det vara väldigt olika hur mycket 

som delegeras till hygienister ute på kliniker.” 

”Tycker att jag har någorlunda koll, men skulle vilja veta mer.”  

”Tycker att det har klarnat under utbildningens gång.” 

 

Kommentarer som förekom mycket från Göteborgs deltagare som svarade Nej (n=18) var att de endast 

har fått information om tandhygienisten vad gäller röntgen, diagnostisering av karies och parodontit 

samt depuration. Ett antal uppgav att de var osäkra vid besvarande av frågorna. Önskan om fler 

föreläsningar om tandhygienistens arbetsområden framkom i kommentarerna. Nedan presenteras ett 

urval av citat från de som svarade Nej i Göteborgs Universitet.  

 

”Bara fått info om rtg och diagnostik, i övrigt nej!” 

”Vet inte vad ni gör förutom diagnosticera karies & parodontit och depurera.”  



 

 15 

”Sent i utbildningen kommer en del info om tandvårdsteamet men ej så mkt.” 

”Jag tycker inte att vi arbetat tillräckligt tillsammans med Tandhyg.” 

 

Bland de som svarade Ja (n= 6) i Göteborg, framfördes bland annat kommentaren ”Vi kan ungefär 

vad som ingår men sen beror det på vad enskild behandlare faktiskt vill göra.”  

 

Diskussion    

Huvudresultatet visade att det fanns en varierande kunskap bland tandläkarstudenterna i termin 10 på 

Malmö- och Göteborgs Universitet, avseende tandhygienistens kompetens och arbetsområden. 

Samtliga deltagare i båda lärosätena var överens om att tandhygienisten diagnostiserar gingivit och 

parodontit. Alla deltagare i Göteborg var enade om att tandhygienisten även diagnostiserar karies till 

skillnad från Malmö. Det framgick en statistisk signifikant skillnad mellan lärosätena gällande att 

diagnostisera pericoronit, arbeta med beteendeförändringar, avlägsna suturer, arbeta med 

bettfysiologiska patienter, utföra avtryckstagning och inneha röntgenutrustning. Majoriteten av 

studenterna ansåg att de inte har fått tillräcklig kunskap om tandhygienistens kompetens under sin 

utbildning. Flertalet nämnde att mer information/repetition skulle vara bra, samt önskades mer 
samarbete med tandhygieniststudenterna. 

 
Metoddiskussion      
Då författarna hade ett intresse att studera kunskapen hos snart färdigutbildade tandläkarstudenter 

avseende tandhygienistens kompetens, valdes studiedesignen prospektiv tvärsnittsstudie med 

kvantitativ ansats och enkät som mätinstrument. Genom en enkät gav det möjlighet att samla data 

under en kortare tidsperiod (Henricsson, 2012). Författarna upplevde dock vissa svårigheter med den 

valda insamlingsmetoden, framförallt att kunna boka in ett tillgängligt datum hos det ena lärosätet 

som passade författarnas tidsram för studien. Ett annat alternativ, som exempelvis att skicka ut 

enkäter via mail, ansåg författarna inte vara ett lika bra alternativ då det troligen inte skulle generera i 

högre svarsfrekvens, snarare mindre. Genom en kvantitativ ansats där urvalet är stort kan ett större 

material samlas in och resultatet generaliseras över den större populationen.  En kvalitativ ansats hade 

däremot varit mer lämplig om studiens syfte var att få djupare förståelse för enskilda 

tandläkarstudenters kunskap avseende vad de vet om tandhygienistens kompetens. Därför skulle en 

kvalitativ ansats vara passande för vidare forskning utifrån den befintliga studiens resultat 
(Henricsson, 2005). 

 
Kriteriet för urvalsgruppen var att tandläkarstudenterna skulle vara från två olika lärosäten, vars 

tandhygienistprogram skiljde i utbildningslängd. Detta till syfte att möjliggöra gruppjämförelser för att 

kunna finna om det skiljde sig i vad tandläkarstudenterna vet beroende på vilket lärosäte de studerar 

på. Då tandhygienistprogrammet är ett år längre i Göteborg ökar eventuellt chansen för dessa 

tandläkarstudenter att få mer samarbete med tandhygieniststudenterna. Därigenom kan kännedomen 
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om tandhygienistens kompetens öka. Att urvalsgrupperna till studien var ganska stora gjorde att 

chansen för ett tillförlitligt resultat ökade, då samtliga närvarande tandläkarstudenter valde att delta. 

Både i Malmö och Göteborg var svarsfrekvensen >70 %, vilket enligt Henricson (2012) ger hög 

tillförlitlighet av resultatet. Detta ger därmed möjligheten att kunna generalisera resultatet av studien 

för tandläkarstudenterna som går termin 10 på Malmö- och Göteborgs Universitet, vilket anses vara 

en styrka för studien (Henricson, 2012). Däremot var det inte jämnt antal deltagare i studiegrupperna. 

Det är viktigt att beakta då Göteborgs deltagare var en relativt liten grupp. Därför bör jämförelsen 
mellan lärosätena göras med viss försiktighet. 

  
När studier genomförs finns risk att så kallade systemiska fel uppstår och kan påverka resultatet 

(Henricson, 2012). För att minimera denna risk planerades studien väl och mätinstrumentet testades 

(pilotstudie) innan datainsamlingen för att veta att den mätte det som var avsett att mätas. Detta för 

att öka validiteten. Genom att resonera med personer som var insatta i ämnet (deltagarna i 

pilotstudien), kunde innehållsvaliditeten av enkäten stärkas (Ejlertsson, 2005; Henricsson, 2012). 

Enkätens formalia justerades, däremot framkom inga synpunkter avseende förbättring av 

enkätfrågorna, av den anledningen utfördes inga förändringar. Dock förekom det frågor under 

datainsamlingen i Malmö och Göteborg som inte upptäcktes vid pilotstudien. Detta hade till följd att 

författarna inte var medvetna om eventuella missuppfattningar som kunde uppstå av en del frågor i 

enkäten. En del studenter var osäkra på om studien handlade om tandhygienistens formella 

kompetens och inte den reella kompetensen. Frågor gällande delegering uppkom under insamlingen, 

där oklarheter fanns om vissa arbetsuppgifter delegeras till tandhygienister. Detta kan ha påverkat hur 

deltagarna uppfattade enkätfrågorna och kan därför, enligt författarna, anses vara en svaghet i 

studien. Detta bör därför förtydligas för framtida forskning. 
  
Enkäten utformades med en tydlig struktur, där bakgrundsfrågorna kom först och sedan följt av 

kunskapsfrågor. Svarsalternativen för kunskapsfrågorna var lätta att uppfatta då Ja, Nej och Vet inte 

var de enda svarsalternativen. En styrka i enkäten var att det tydligt presenterades att vid osäkerhet 

skulle deltagarna svara Vet inte, vilket även framkom i informationsbrevet. För att begränsa 

missuppfattningar förklarades vissa frågor i enkäten med parenteser. Däremot antog författarna att 

“Mekanisk infektionsbehandling” skulle vara förståeligt då det är ett vedertaget begrepp inom 

tandvårdens nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, u.å.). Därför förklarades inte begreppet, vilket 

ansågs vara en svaghet då det kan ha lett till missuppfattning och felbesvarande av frågorna. Frågor 

om mekanisk infektionsbehandling uppkom under insamlingstillfället i Malmö, där ett fåtal undrade 

vad det betydde, vilket tyder på att de troligen inte har använt begreppet under deras utbildning. I 

efterhand skulle författarna med fördel kunnat förklara begreppet med “(Scaling och/eller 

debridering)” för att minska missuppfattningar och troligen stärka resultatet. Ytterligare en svaghet 

bedöms vara att frågorna avseende administrering och ansvar för tandvårdsmottagning kan ha varit 

missledande, då huvudfrågan behandlade arbetsuppgifter inom formell- och/eller reell kompetens. I 

frågan om utförande av avtryck kunde författarna valt att beskriva det som alginatavtryck i enkäten. 
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Frågan kan ha varit missledande och för bred då grundutbildningen för tandhygienister enbart lär ut 

avtryckstagning med alginat (Göteborgs Universitet, 2017; Malmö Universitet, 2017).   

Att datainsamlingen skedde i grupp under föreläsnings- och seminarietillfällen underlättade för att få 

en större mängd deltagare under färre tillfällen. Det behövdes två insamlingstillfällen i Göteborgs 

Universitet då studenterna var uppdelade i halvklass. Eftersom båda lärosätena fick likvärdig 

information blev förutsättningarna densamma och därav rättvis. Studien upplevdes som positiv av 

flertalet deltagare, ett intresse väcktes efter att ha presenterat syftet med studien. Flera positiva 

kommentarer lades fram till författarna innan och efter deltagarna besvarat enkäten. Författarna 

väntade in tills samtliga deltagare hade besvarat klart enkäten. Detta gav studenterna möjligheten att 

svara utan att stressa för att noggrant kunna tänka igenom sina svar. Dessa faktorer anses därför vara 

stärkande för studien. Insamlingstillfällena skedde under olika tidpunkter i Malmö och Göteborg och 

anses därför vara en svaghet då resultatet kan ha påverkats. I Göteborg skedde insamlingarna i slutet 

av föreläsningen, vilket ledde till att en del studenter hade hunnit gå innan författarna började 

presentera studien. Svarsfrekvensen i Göteborg Universitet kunde ha blivit något högre om 

insamlingen skett i början av föreläsningen som i Malmö Universitet. 
  
Bias innebär att personerna i urvalsgrupperna kan bli påverkade om t.ex. forskaren själv samlar in 

data (Henricson, 2012). Avseende den aktuella studien kan studenterna ha upplevt det negativt med 

att författarna var på plats vid datainsamlingen. Detta kan ha medfört att studenterna kände en 

strävan efter att försöka svara ”rätt” och att många chansningar därför gjordes vid besvarande av 

frågorna, trots att det tydligt framkom att kryssa i Vet inte vid osäkerhet. Ytterligare en risk med detta 

kan vara att deltagarna hade svårt att känna att det var ett frivilligt deltagande (Henricson, 2012). 

Möjligtvis att de upplevde att de borde vara delaktiga på grund av att resten av klassen var det, eller på 

grund av att det skedde under undervisningstid. Däremot kan fördelen med närvarande författare 

varit att möjligheten för högre svarsfrekvens ökade, då all information presenterats på det sättet som 

författarna eftersträvade. Ytterligare en fördel var att deltagarna kunde ställa frågor direkt vid 

eventuella oklarheter eller funderingar angående studien och/eller enkäten. 
  
Studien genomfördes med aktning av de etiska kraven och stärker därför deltagarens rättigheter. Då 

inga specifika frågor i enkäten kunde medföra personidentifiering uppfylldes anonymiteten. De enda 

frågorna som tillkom avseende deltagarnas bakgrund var ålder, kön och tidigare yrkeserfarenhet inom 

tandvården. Då det inte förekom enbart en man, kvinna eller annat kön i studien minimerades risken 

att kunna spåra resultatet till en specifik deltagare. Författarna ansåg att konfidentialiteten i studien 

uppfylldes då ingen obehörig person tog del av det insamlade materialet (Henricsson, 2012). 
 
Resultatdiskussion  
Resultatet av denna studie visade att samtliga deltagare på lärosätena svarade Ja på frågan om 

diagnostisering av gingivit och parodontit. Mukosit och periimplantit har i princip samma innebörd 

som gingivit och parodontit men trots detta var det skillnad på svaren mellan de två frågorna. Inte lika 

många svarade Ja på att tandhygienister diagnostiserar mukosit och periimplantit. I samma fråga 
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hade båda lärosätena väldigt liknande svar.Detta kan resoneras på så sätt att det inte tydligt 

framkommer att diagnostisering av gingivit och parodontit även innefattar gingivan och vävnaden 

runt implantat (Socialstyrelsen, 2005, Högskoleförordning, 1993:100). 
 
Majoriteten av deltagande tandläkarstudenter hade en klar bild om att tandhygienisten diagnostiserar 

karies. Det skiljde sig dock procentuellt vad gäller kariesfrågan mellan lärosätena. En anledning till att 

samtliga tandläkarstudenter i Göteborgs Universitet svarade Ja kan vara att de hade fått lära sig att 

diagnostisering av karies och parodontit ingår i tandhygienistens kompetens. Detta framkom av 

flertalet deltagare i kommentarerna på sista frågan. Med tanke på att tandhygienisten diagnostiserar 

karies innefattar det således att avgöra när karies bör behandlas/lagas. Trots detta var det nästan 40 % 

från båda lärosätena som svarade Nej på frågan. Vid jämförelse av frågorna om kariesdiagnostisering 

och när karies bör lagas var svaren inte överensstämmande. En anledning till detta kan vara att frågan 

beskriver när tandhygienisten anser att karies bör lagas. Detta innebär dock inte att tandläkaren tar 

samma beslut då det ligger under tandläkarens ansvar/legitimation att besluta när denne vill 

preparera tanden (Fejerskov & Kidd, 2008). Därför kan det ha varit anledningen till att flertalet 

svarade Nej på den frågan. Vad gäller diagnostik framkom det dock i studien, utförd av Klefbom et al. 

(2005), att erfarna tandläkare ansåg att tandhygienister inte har tillräcklig kompetens till att ställa 

diagnoser. En deltagare i samma studie hade framfört kommentaren ”Samma arbete kräver samma 

utbildning” och menade på att tandhygienister inte var tillräcklig utbildade för att ställa diagnos på 

karies och parodontit (Klefbom et al., 2005). Däremot beskriver Högskoleförordningen (1993:100) att 

tandhygienisten skall efter legitimation ha förmågan att diagnostisera karies och gingivit/parodontit. 

Därför ger tandhygienistutbildningen den kompetens som krävs för att kunna diagnostisera inom 

yrkeskompetensen (Högskoleförordning, 1993:100). 

 
Enligt Högskoleförordningen skall även tandhygienister efter innehav av legitimation ha förmågan till 

att utföra fullständiga undersökningar på barn och vuxna (Högskoleförordning, 1993:100).  Resultatet 

avseende dessa frågor visade att majoriteten svarade på att tandhygienisten utför fullständiga 

undersökningar på både vuxna och barn. Däremot var det lika många som svarade Ja och Nej i 

Göteborg på frågorna om undersökning gällande barn och vuxna, till skillnad från Malmö vars svar var 

fördelade mellan alla svarsalternativen. Detta trots att Göteborgs deltagare påstod att de har fått en 

viss kunskap om tandhygienistens arbetsområden. När det kommer till frågan om 

barnundersökningar angavs i Malmö en kommentar på enkäten om att tandhygienisten behöver 

barnkompetens för detta och en annan kommentar var att det inte gäller indikationsåldrar. Vid 

Jönköpings University går tandhygieniststudenterna i termin 5 en barnkurs, vilket ger en grund för 

barnkompetens (Jönköping University, 2017). Fördelen med detta är att tandhygienisterna får 

erfarenhet av att arbeta med barn och kan därmed undersöka indikationsåldrarna. Detta medför att 

två tandvårdsprofessioner (tandläkare & tandhygienister) kan undersöka barn i indikationsåldrarna, 

vilket är sparsamt i tid och resurs för tandvården. För tandhygienister är fördelen att det ger en större 

förståelse av barnet som patient. Utbildning som innebär en grund för barnkompetens kan dock skilja 
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mellan de olika lärosäten. Det kan även skilja sig mellan olika regioner avseende vem som bör utföra 

undersökningarna vid de olika indikationsåldrarna. 

 

Avseende frågorna om diagnostisering av munslemhinneförändringar och bettavvikelser svarade 

ungefär 90 % Nej. Vid undersökningar lär sig tandhygieniststudenter att uppmärksamma alla 

avvikelser från det normala bettet/munhålan och dokumenterar dessa (Jönköping University, 2017; 

Socialstyrelsen, 2005; Högskoleförordning, 1993:100). Däremot ställs inga diagnoser på dessa 

avvikelser då tandhygienisten enbart har kompetensen till att ställa diagnos på karies och parodontala 

sjukdomar. Vad gäller avvikelser kring bett och slemhinnor konsulteras därför en tandläkare. Dock 

finns det inga regler avseende att ställa och klassificera en diagnos vad gäller vilken personal som får 

utföra den. I allmänhet innebär detta att all tandvårdspersonal med legitimation kan ställa diagnos 

inom ramen för sin yrkeskompetens (Socialstyrelsen, 2018). Majoriteten av deltagarna i båda 

lärosäten svarade på att tandhygienisten arbetar med uppsökande verksamhet och detta kan styrkas 

med att det enligt Socialstyrelsen ingår i kompetensen (Socialstyrelsen, 2005). 
 

Vad gäller frågan om mekanisk infektionsbehandling svarade majoriteten Ja. Trots att det är det 

vedertagna begreppet svarade en del Nej och Vet inte på båda lärosätena. I Sverige startade 

tandhygienistutbildningen för att ett ökat behov av behandling och förebyggande arbete av parodontit 

uppmärksammades. Därför är mekanisk infektionsbehandling en integrerad del i 

tandhygienistutbildningen (Rosenlind, 2000; Malmö Universitet, 2017; Göteborgs Universitet, 2017). 

Anledningen till att en del valde att svara Nej eller Vet inte kan bero på att en missuppfattning av 

begreppet mekanisk infektionsbehandling uppstod. I Malmö ställdes frågor om vad begreppet 

innefattar, till skillnad från Göteborg där inga frågor om begreppet kom på tal. Det var ett få antal som 

svarade Nej och Vet inte i Göteborg, men samtidigt skrev de i kommentarerna (på enkätens sista fråga) 

att de har kännedom om att depuration ingår i tandhygienistens arbetsområden. Mekanisk 

infektionsbehandling är ett begrepp som har tagit över ordet depuration i tandvården, inte främst i de 

åtgärder för behandling av parodontit, som idag används. Depuration innebär bland annat borttagning 

av tandsten, vilket förr var det vedertagna ordet för behandlingen i tandvården. Numera skall 

begreppet ”mekanisk (icke-kirurgisk) infektionsbehandling” användas, som inte bara innebär 

borttagning av tandsten utan även behandling av patologi (granulationsvävnad) (Socialstyrelsen, u.å.). 

Därför blir ordet depuration missvisande och ger inte en rätt bild av tandhygienistens 

kompetens/arbetsområde. Det är vanligt att tandläkare, med ofullständig förståelse på 

tandhygienistens kompetens, beskriver arbetsuppgiften som enbart ”tandstensborttagning” till 

patienten. Detta i sin tur ger ingen värdefull betydelse av behandlingen. Därför anser författarna att 
detta är en viktig del som bör uppmärksammas mycket under utbildning för tandläkare.  

 

Vid behandling skall tandhygienisten alltid eftersträva att minska patientens obehag och ge en smärtfri 

behandling, vilket kan uppnås med anestesi (Socialstyrelsen, 2005). Samtidigt som anestesi gynnar 

patienten bidrar det även till att behandlaren kan arbeta ostört och med full koncentration. Detta 

resulterar till att chansen till att få ett bra behandlingsresultat ökar. Trots detta var det närmare 10 % i 
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båda lärosätena som svarade på att tandhygienisten inte får utföra yt- infiltrations- och 
mandibularanestesi. 

 

Att besluta och genomföra fyllning på kilformig defekt ansåg majoriteten i båda lärosäten att det inte 

ingår i kompetensen. Däremot svarade majoriteten i Malmö och Göteborg att det ingår i 

tandhygienistens kompetens att göra temporära fyllningar och fylla kaviteter efter tandläkarens 

preparation. Socialstyrelsen beskriver att det inte finns specifika regler angående vem som får utföra 

fyllning i tand. Här framkommer det att det är verksamhetschefen som fördelar arbetsuppgifter till de 

med rätt kompetens (Socialstyrelsen, 2018). Fyllningsterapi är en reell kompetens och ingår inte i 

grundutbildningen. Tandhygienister kan alltså, genom vidareutbildning inhämta kompetens och 

utföra dessa arbetsuppgifter (Landstinget Dalarna, 2018). Detta kan vara anledningen till varför 

tandläkarstudenterna valde att svara på detta vis.  På frågorna avseende att göra temporära fyllningar 

samt fyllning på kilformig defekt kan tandläkarstudenterna ha missuppfattat och trott att preparation 

ingick i frågorna. En tandhygienist är inte behörig att ta ställning till en preparations utförande och 

kan därför enbart förlita sig på tandläkarens kompetens. Socialstyrelsen (2007) gjorde en utredning 

för en eventuell försöksverksamhet avseende om tandhygienisten skall kunna genomgå en utbildning 

för utvidgad kompetens att utföra ingrepp i tandens hårdvävnad (preparation vid karies), samt 

redovisa förslag för en eventuell regelförändring. De kom fram till att det inte finns någon 

författningsbestämmelse om att tandhygienisten skall kunna utföra detta. Denna kunskap måste 

därför inhämtas. Detta förutsätter då att utbildningen skall kunna vara tillräcklig för att behålla 

patientsäkerheten med den utvidgade kompetensen. Socialstyrelsen konstaterar att en tvåårig 

utbildning inte är tillräckligt för att kunna utöka kompetensen med ingrepp i hårdvävnaden. Det 

framfördes därför att tandhygienistutbildningen främst borde fastställas till en treårig utbildning för 
att tillgodose patientsäkerheten vid utökade uppgifter i framtiden (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Legitimerade tandhygienister arbetar främst med förebyggande insatser för att minska risker för orala 

sjukdomar (Socialstyrelsen, 2005). Självständigt utföra fissurförsegling är därför innefattande inom 

det preventiva arbetet mot karies. I både Malmö och Göteborg var det övervägande svaret Ja, trots 

detta fanns det ett antal som svarade Nej och Vet inte.  Att det kommer sig att nästan 20 % i Malmö 

var osäkra på om tandhygienisten utför fissurförsegling kan bero på att inte alla tandhygienister 

arbetar med detta då det skiljer sig i olika regioner i Sverige. Jönköping är ett exempel på sådan region 

där tandhygienister utför fissurförsegling på alla barn vid sexårsålder (Jönköping University, 2017). I 

andra regioner förekommer fissurförsegling endast på indikation, ett sådant exempel är Västra 
Götaland (Västra Götalandsregionen, 2013), vid exempelvis hög kariesrisk eller djupa fissurer. 

 

Att tandhygienisten arbetar med beteendeförändringar visade sig ha en statistisk signifikant skillnad 

vid jämförelse mellan lärosätenas svar. Däremot hade majoriteten fortfarande svarat på att 

tandhygienisten arbetar med det. Vad som avvek i svaren var att Malmö hade deltagare som svarade 

Vet inte till skillnad från Göteborg. Tandhygienister arbetar med att främja oral hälsa och detta 

innebär bland annat att bryta patientens ovanor genom beteendeförändringar för att minska risken för 
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oral ohälsa. Detta har blivit ett stort och viktigt arbetsområde hos tandhygienister avseende det 

preventiva och hälsofrämjande arbetet (Socialstyrelsen, 2011; Högskoleförordning, 1993:100). 

Nationella riktlinjerna har genom vetenskaplig evidens konstaterat att beteendemedicinsk prevention 

och behandling har en hög och positiv effekt vid tobaksbruk (i kombination med nikotinläkemedel) 

och bristande munhygien (Socialstyrelsen, u.å.). Tandhygienister får förskriva fluor- och 

nikotinpreparat till patienter, på odontologiska indikationer (Socialstyrelsen, 2018). Det övervägande 

svaret på frågan om förskrivning av fluor var Ja, dock var det en övervägande andel som svarade Nej 

avseende frågan om nikotinpreparat. Detta kan ha att göra med att tandhygienister endast har 
förskrivningsrätt på receptfria nikotinpreparat (HSLF-FS, 2016:34).  

 

I frågan om tandhygienisten får utföra avtryckstagning visade resultatet en statistisk signifikant 

skillnad där Malmö hade ett övervägande Ja som svar medan Göteborg hade nästan jämnt fördelade 

svar. Frågan handlade om all typ av avtryckstagning, vilket kan ha varit förvirrande för 

tandläkarstudenterna. I grundutbildningen ingår avtryckstagning med alginat i samband med att 

studenterna lär sig framställa mjuka bettskenor (Göteborgs Universitet, 2017; Malmö Universitet, 

2017). Genom arbetserfarenhet kan en reell kompetens inhämtas inom all slags avtryckstagning. Det 

kan alltså vara en arbetsuppgift som tandhygienisten inhämtar genom arbetserfarenhet och samarbete 

med tandläkaren. Från båda lärosätena, var det en del deltagare som svarade att tandhygienister inte 

får utföra tandblekning på patienter. Reglerna om tandblekning är ändrade sedan 2011. Enligt EU-

lagstiftning skall en tandläkare utföra undersökningen på patienter som önskar bleka tänderna, för att 

avgöra om det är att rekommendera eller inte. Däremot kan tandhygienisten vara delaktig i 

behandlingen och utföra tandblekningen samt följa upp resultatet, därför förutsätts det att 

tandläkaren och tandhygienisten arbetar tillsammans. Tandblekning ingår inte i grundutbildningen 
men reell kompetens kan inhämtas genom vidareutbildning (Region Norrbotten, 2017). 

  
När det kommer till att som tandhygienist inneha egen mottagning/klinik svarade majoriteten av 

deltagarna Ja. Däremot fanns en statistisk signifikant skillnad vad gäller innehavandet av egen 

röntgenutrustning på mottagningen, där majoriteten i Malmö svarade Ja, men i Göteborg svarade de 

Nej. Frågan ställdes som ett innehavande av röntgen och inte att ha ansvaret om den. För att 

tandhygienisten skall kunna inneha röntgenutrustning på sin egen klinik/mottagning krävs det att en 

legitimerad tandläkare har ansvar om röntgenutrustningen (SSI FS 2000:2). På senare tid har det 

blivit vanligare att tandhygienister har egen mottagning/klinik, vilket har gett tandhygienister friheten 

att utföra de arbetsområden som önskas inom ramen för yrkeskompetensen. Med tanke på att 

tandhygienister kan inneha egna mottagningar kom ett regelförslag (motion) om att få rätten att 

inneha egen röntgenutrustning under eget ansvar, det vill säga utan en tandläkare. Då tandhygienister 

tar ställning till när röntgen skall tas, ansågs det därför vara en begränsning av en viktig del avseende 

diagnostisering av karies och parodontit, på tandhygienistens egen mottagning (Motion 

2009/10:Fö245). I och med legitimationen fick tandhygienisten ett eget yrke och idag arbetar 

tandhygienisten således under eget ansvar och inte under tandläkarens ledning (Rosenlind, 2000). 

Enligt STHF (2013) arbetar därför tandhygienisten inte under delegation av annan tandvårdspersonal 
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(STHF, 2013). I enkätens sista fråga framkom kommentarer från deltagarna i Göteborg att de fått lära 

sig om delegering av arbetsuppgifter till tandhygienister. Denna information blir då missvisande för 

tandläkarstudenterna. Delegering av vissa arbetsuppgifter kan endast ges till yrkesgrupp som inte 

arbetar under egen legitimation (Socialstyrelsen, 2018), som exempelvis tandsköterskor. Det är därför 

av stor vikt att förtydliga detta för tandläkarna under utbildningen för att de skall få förståelse av 
vilken profession de har rätt att delegera arbetsuppgifter till, i det kliniska arbetet.  

 

Majoriteten av studenterna från båda lärosätena uppgav på enkätens sista fråga, att de inte har fått 

tillräcklig information om tandhygienistens kompetens (Figur 1). Göteborgs studenter lade dock fokus 

på vad de kunde om tandhygienisterna vilket var att röntgen, diagnostisering av karies och parodontit 

samt depuration är en del av kompetensen. Studenterna i Malmö beskrev mer att de inte hade 

tillräcklig information. Ett större antal angav att samarbetet med tandhygieniststudenterna var för lite 

för att få en uppfattning om deras kompetens och arbetsområden. Många skrev kommentarer på sista 

frågan om att de var osäkra på vad de skulle svara, vilket kan tolkas som en anledning till att 

samarbetet inte varit en integrerad del i tandläkarutbildningen.  En del kommenterade även att de 

önskade mer information för kommande teamarbete i arbetslivet, vilket även uppmärksammas i 

studien utförd på erfarna tandläkare (Klefbom et al., 2005). Detta styrker att föreläsningar avseende 

de olika tandvårdsprofessionerna bör bli en del av utbildningen för att få en klarare bild och förståelse. 

Detta kan i sin tur ge utrymme till att varje tandvårdsprofession utövar det de har kompetensen till, 

samt förbättra samarbetet. Enligt Evans et al. bör färdigheter inom teamarbetet vara en viktig del i 

tandvårdsutbildningarna (Evans et al., 2010). Teamarbetet mellan professionerna ger en optimal vård 

och omsorg för patienter och är positiv på så sätt att beslut om vård kan bekräftas/förbättras. På de 

universitet där både tandläkar- och tandhygienistprogrammet erbjuds skulle det kliniska samarbetet 

med fördel integreras i ökad utsträckning. Bland annat att arbeta i team genom att ha patienter och 
terapimöten gemensamt på studentkliniken.  

 
Tandhygienistyrket har genomgått en stor utveckling sedan utbildningen påbörjades och förväntas 

utvecklas mer. Exempelvis att tandhygienisten förr arbetade under tandläkarens ledning men numera 

innehar egen legitimation (Socialstyrelsen, 2007). Legitimationen har gett tandhygienisten ett stort 

ansvar och kräver därmed goda kunskaper i arbetsuppgifterna de utför (Högskoleförordning, 

1993:100; Socialstyrelsen, 2005). Trots att yrket går under legitimation finns det fortfarande lagar och 

regler som tandhygienister ska förhålla sig till, som styr yrkesutövandet, såsom patientsäkerhetslagen. 

Detta innebär att all behandling som utförs skall vara evidensbaserad och genomföras med en god och 

säker vård (Socialstyrelsen, 2005). Det är viktigt att belysa att tandhygienistens roll inte enbart 

innefattar undersökningar och/eller parodontala (icke- kirurgiska) behandlingar. Det innefattar bland 

annat även att ta ställning och bedöma när en patient behöver behandlas vidare hos annan 

tandvårdsprofession. För att detta skall bli möjligt är det viktigt för tandhygienister att ha förståelse 

för alla tandvårdsprofessioner, för att förstå patientens vårdbehov och kunna remittera. Det har visat 

sig att tandhygienister har mer kunskap om tandläkarens arbetsområden i jämförelse med hur mycket 

tandläkare vet om tandhygienister (Bergh, 2011). Under tandhygienistutbildning inhämtas kunskap 
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om tandläkares arbetsområden, likaväl som andra vårdsprofessioner (Högskoleförordning, 1993:100), 

vilket också borde vara lika självklart för tandläkarstudenterna för att uppnå optimalt samarbete och 

patientsäker vård. För att åstadkomma detta är det därför viktigt med interprofessionellt lärande 

under utbildning.  

 

I bland annat Linköping Universitet och Karolinska institutet får vårdutbildningarna gemensamma 

kurser och samarbetar kring patienter, vilket har visat sig ge goda resultat för framtida teamarbeten. 

Studier har visat att interprofessionellt lärande under utbildning är en bra grund för att inhämta 

interprofessionell kompetens och är ett steg för livslångt lärande samt för att uppfylla patienters olika 

vårdbehov i den kliniska verksamheten (Notgarnie, 2011; Ponzer et al., 2009). Det är därför av stor 

vikt att uppmärksamma kompetensen och arbetsuppgifterna för alla inom tandvården. Det vore 

betydelsefullt att de vardagliga arbetsuppgifterna tandhygienister möter förtydligas och diskuteras i 

teamtandvården samt i tandvårdsutbildningarna. Samtidigt är en obligatorisk treårig 

tandhygienistutbildning önskvärt för att uppvisa värdet i yrket, då tandhygienister blir allt mer 

betydande för ett förebyggande arbete inom tandvården. En viktig aspekt är att tandhygienistens 

grundutbildning och innehåll bör uppmärksammas och diskuteras.  Idag varierar innehållet i 

tandhygienistutbildningarna, både avseende utbildningslängd och upplägg av utbildningsplan 

(Socialstyrelsen, 2007). Detta medför att grundkompetensen för en examinerad tandhygienist kan 

variera beroende på utbildningsort.  

 

Resultatet av studien bör därför uppmärksammas, dels för att det finns skillnader, men framförallt för 

att studenterna själva upplever ett bristande samarbete. För att åstadkomma interprofessionellt 

samarbete i tandvården bör interprofessionellt lärande integreras i större utsträckning under 

utbildning mellan tandläkar- och tandhygieniststudenterna. Detta för att eventuellt optimera 

samarbetet mellan tandläkare och tandhygienister i arbetslivet.  

  

Slutsats  

Det finns en kunskap bland tandläkarstudenterna som går termin 10 i Malmö- och Göteborgs 

Universitet om tandhygienistens kompetens, men med en viss variation. Vid jämförelse av frågorna 

mellan lärosätena finns det statistisk signifikanta skillnader gällande frågorna avseende att 

diagnostisera pericoronit, arbeta med beteendeförändringar, avlägsna suturer, arbeta med 

bettfysiologiska patienter, utföra avtryckstagning och inneha röntgenutrustning.  Att det finns ett 

samband mellan studenternas kunskap om tandhygienisten och tandhygienisternas utbildningslängd 

på respektive lärosäte kan dock inte påvisas. Majoriteten av tandläkarstudenterna ansåg att de inte har 

en tillräcklig kunskap och att mer kunskap därför önskas inför kommande teamarbete. Samarbetet 

genom interprofessionellt lärande bör därför förtydligas och integreras på universiteten, både genom 

den teoretiska samt kliniska delen. Vidare studier avseende hur samarbetet ser ut bland tandläkar- och 

tandhygienistutbildningarna i alla universitet skulle därför vara av värde. 
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Till dig som är tandläkarstudent som går termin 10. 
  
Vi är två tandhygieniststuderande som går termin 6 på Jönköping University och skriver nu vår 

kandidatuppsats. Tandhygienistyrket har funnits i cirka 50 år idag och har under denna tid utvecklats 

enormt. Samarbetet mellan tandhygienister och tandläkare har ökat och därför är det viktigt att man 

har kunskap om varandras kompetens för att teamarbetet ska optimeras och för att ge en patientsäker 

vård. 

  

Vi vill studera vilken kunskap tandläkarstudenter får med sig, efter utbildningen, till arbetslivet 

avseende tandhygienistens kompetens. Studien kommer att utföras både i Ditt lärosäte men också i ett 

annat för att kunna jämföra om skillnader finns mellan varandra. Beräknad tid för att svara på 

samtliga frågor är cirka tio minuter. Efter att enkäten besvarats lämnas den till någon av författarna. 

  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken kunskap tandläkarstudenter som går termin 10 har 

gällande tandhygienistens kompetens. 

  

Deltagarnas rättigheter samt hantering av insamlat material: 
Det är naturligtvis frivilligt deltagande och enkäten besvaras anonymt. All insamlad data behandlas 

konfidentiellt och svaren kommer inte kunna identifieras till en specifik person. Genom att besvara 

enkäten ger du ditt samtycke och godkännande till att delta. Du har möjligheten att få ta del av 

studiens resultat som kan inhämtas från DiVA portal. Vi uppskattar att Ni är fullständigt ärliga med 

svaren och att inga chansningar görs.  

  

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på nedanstående mail. 

Tack på förhand för er medverkan! 

Jönköping, januari 2017 

 
Petra Kartal    Miray Mavi    

Tandhygieniststuderande   Tandhygieniststuderande 

Kape1563@student.ju.se   Mami1515@student.ju.se 

 

Malin Stensson       

Handledare  

Malin.Stensson@ju.se  

 



 

 

Enkät       Bilaga  2
       
Kryssa i ett svarsalternativ  
  
Bakgrundsinformation        
 
Ålder: _____  
 
Kön:   Man �   Kvinna �   Annat  � 
 
Har du någon tidigare erfarenhet/utbildning inom tandvården?  
Ja  �     Nej  �          Om ja, vad? ________________________ 
  
Ingår dessa arbetsuppgifter/områden inom Tandhygienistens kompetens?  
(Besvara frågorna genom att sätta ett X på de svar ni tror är korrekta, kryssa “Vet inte” vid osäkerhet). 

 

1.   Vara klinikchef    Ja �  Nej �  Vet inte � 

2.   Inneha egen klinik/mottagning   Ja �  Nej �  Vet inte � 

3.   Inneha röntgenutrustning på egen klinik/mottagning Ja �  Nej �  Vet inte � 

4.   Lägga yt- infiltrations- och mandibularanestesi  Ja �  Nej �  Vet inte � 

5.   Diagnostisera apikala förändringar   Ja �  Nej �  Vet inte � 

6.   Diagnostisera karies kliniskt samt röntgenologiskt  Ja �  Nej �  Vet inte � 

7.   Diagnostisera parodontala sjukdomar (gingivit/parodontit)  

kliniskt/röntgenologiskt   Ja �  Nej �  Vet inte � 

8.   Diagnostisera parodontala sjukdomar runt implantat  

(mukosit/periimplantit)   Ja �  Nej �  Vet inte � 

9.   Utföra intra– och extra oral inspektion och palpation Ja �  Nej �  Vet inte � 

10.   Remittera patienter till specialisttandvården  Ja �  Nej �  Vet inte � 

11.   Utföra en fullständig undersökning på vuxna  Ja �  Nej �  Vet inte � 

12.   Utföra en fullständig undersökning på barn  Ja �  Nej �  Vet inte � 

13.   Utföra avtryckstagning   Ja �  Nej �  Vet inte � 

14.   Ta ställning om patient behöver mjuk bettskena  Ja �  Nej �  Vet inte �  

15.   Framställa mjuka bettskenor   Ja �  Nej �  Vet inte � 

16.   Utlämning av mjuka bettskenor   Ja �  Nej �  Vet inte � 

17.   Utföra tandblekning    Ja �  Nej �  Vet inte � 

18.   Diagnostisera pericoronit   Ja �  Nej �  Vet inte � 

19.   Spola rent med koksaltlösning vid pericoronit  Ja �  Nej �  Vet inte � 

20.  Förskriva fluorpreparat   Ja �  Nej �  Vet inte � 

21.   Förskriva nikotinpreparat    Ja �  Nej �  Vet inte �  
22.  Förskriva antibiotika    Ja �  Nej �  Vet inte � 

23.  Självständigt utföra mekanisk infektionsbehandling  Ja �  Nej �  Vet inte � 

24.  Självständigt utföra fissurförsegling   Ja �  Nej �  Vet inte � 

VÄND à 



 

 

25.  Planera och genomföra munhälsoinformation i skolor  

samt inom barnomsorgen    Ja �  Nej �  Vet inte � 

26.  Planera och genomföra munhälsobedömningar i uppsökande  

verksamhet hos patienter med särskilda behov  Ja �  Nej �  Vet inte � 

27.  Arbeta med beteendeförändringar hos patienter   Ja �  Nej �  Vet inte � 

28.  Diagnostisera munslemhinneförändringar  Ja �  Nej �  Vet inte � 

29.  Diagnostisera bettavvikelser   Ja �  Nej �  Vet inte � 

30.  Avlägsna suturer vid återbesök    Ja �  Nej �  Vet inte � 

31.   Arbeta med bettfysiologiska patienter, tex instruerar övningar  

för käken     Ja �  Nej �  Vet inte � 

32.  Fylla kaviteter efter tandläkarens preparation  Ja �  Nej �  Vet inte � 

33.  Riskgruppera patienter (utföra munhälsobedömningar)  Ja �  Nej �  Vet inte � 

34.  Självständigt ta ställning till en terapiplan inom deras  

arbetsområden    Ja �  Nej �  Vet inte � 

35.  Ta ställning till när karies bör lagas   Ja �  Nej �  Vet inte � 

36.  Göra temporära fyllningar   Ja �  Nej �  Vet inte � 

37.   Besluta och genomföra fyllning på kilformig defekt  Ja �  Nej �  Vet inte � 

        
 
Anser Du att Du fått tillräckligt med kunskap om tandhygienistens arbetsområden och 
kompetens under Din utbildning?  
Ja �    Nej  �   
Varför/varför inte? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan!   
 

      


