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Sammanfattning 

Äldre befolkningen ökar i Sverige och de har större risk att drabbas av sämre tandhälsa. 

Tandvårdsprofessionella måste vara medvetna om denna situation och att denna 

befolkningsgrupp behöver en särskild behandling i dagliga tandvårdsarbeten för en bättre oral 

hälsa.  

 

Syften med denna studie är att undersöka vad äldre patienter anser om tandvårdsgivares 

pedagogiska förmåga vid behandling av äldre individer.  

 

Metoden för denna studie har varit en kvalitativ forskningsstrategi med kvalitativa intervjuer 

för att undersöka äldre patienters uppfattningar kring vårdpedagogiska kunskaper hos 

tandvårdsgivare. Analysen av empirin utfördes utifrån fem teman. Den första tema är 

förståelse av äldre patienter inom tandvård.  De fyra resterande teman är: kunskap, 

kommunikation, kompetens och erfarenhet samt patientundervisning.  

 

Resultat Tandvårdskunskaper ligger inom omvårdnadsområdet och pedagogik därför måste 

tandvårdsprofessionella känna till och utveckla flera discipliner inom det tvärvetenskapliga 

kunskapsfältet mellan munvård, pedagogik och organisation. Denna studie har visat att äldre 

uppfattar att det existerar pedagogisk brist vid behandling av äldre patienter inom tandvården. 

Om äldre patienters uppfattningar stämmer skulle det krävas mer pedagogisk 

patientundervisning inom äldre tandvården för att i sin tur förbättra munhälsan i denna grupp 

av patienter. Studien visar även att äldre patienters önskemål är att få en bättre undervisning 

av tandvårdsprofessionella, men äldre patienter önskar även att bli förstådda individuellt vid 

undervisningen och behandlings process.  

Nyckelord: Tandvård, pedagogik, äldre. 
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Summary 
 

The elderly population is increasing in Sweden and they have a higher risk of suffering of 

poorer dental health. Dental professionals must be aware of this situation and aware that this 

group of people needs daily special dental treatment to obtain better oral health. 

 

The Purposes of this study is to investigate what elderly patients think about dental 

professional’s pedagogical abilities for treating elderly individuals in dental care. 

 

The methodology of this study was a qualitative research approach with qualitative 

interviews to examine the older patients' perceptions about pedagogical knowledge of dental 

care providers. The analysis of the empirical data was performed based on five themes. The 

first theme is the understanding of elderly patients in dental care. The four remaining themes 

are: knowledge, competence and experience, communication and patient education. 

 

Results: Dental knowledge is within health care and pedagogical education, therefore 

dentistry professionals must know and develop several disciplines in the interdisciplinary field 

of knowledge between oral care, education and organization. This study has shown that older 

people perceive the existence of pedagogic failure in the treatment of elderly patients in dental 

care. If older patient perceptions are right it would require more patient education in geriatric 

dentistry to in turn improve oral health in this group of patients. The study also shows that 

older patients’ desires to get a better patient education from dental professionals, but older 

patients also want to be understood individually at the learning and treatment process. 

 

Keywords: Dentistry, pedagogic, older. 
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INLEDNING 
Tandvårdens uppgift är att arbeta med barn, ungdomar, vuxna, äldre och individer med 

funktionshinder (Socialstyrelsen, 2005).  Behovet av att täcka tandvårdsefterfrågan är stor hos 

äldre och personer med funktionshinder, speciellt med tanke på att människor lever längre än 

tidigare i Sverige (SCB, 2010).   

För att på bästa möjliga sätt möta behoven hos äldre patienter bör vårdsprofessionella ha 

pedagogiska kunskaper på högsta nivå och också kapacitet att skapa dialog (Andersson, et al., 

2004). Vårdprofessionella saknar oftast ett medvetet pedagogiskt arbetssätt i 

patientundervisningen (Rosenlind, 2000). 

Patientundervisning i egen munvård är en av de uppgifter som vårdsprofessionella har 

(Anderson, 2004). Äldre individer har dagligen många viktiga beslut att ta när det gäller att 

sköta om sin kropp och en viktig del av kroppen är deras mun (Andersson, et al., 2004). 

Patientundervisning kan öka patientens förutsättningar för en välfungerande egenvård (Öhrn 

och Andersson, 2006). Om äldre patienter har en god kontroll av riskfaktorer för ohälsa i 

mun, kan de samtidigt bibehålla livskvalitet (Öhrn och Andersson, 2006). 

I pedagogik och patientundervisning ingår formellt, icke formell och informellt lärande. 

Formellt lärande äger rum vid inrättningar för allmän och yrkesinriktad utbildning och leder 

till erkända utbildningsbevis och kvalifikationer. Icke formellt lärande avser organiserad icke 

formellt lärande utbildningsverksamhet utanför det formella utbildningssystemet som syftar 

till att tillgodose vissa gruppers behov exempelvis studiecirklar. Informellt lärande är en 

naturlig del av vardagslivet. Informellt lärande är inte nödvändigtvis avsiktligt lärande och 

erkänns ofta inte ens av individerna själva som något som bidrar till deras kunskaper och 

färdigheter. För att undervisa patienter inom vården använder professionella formellt och 

informellt lärande (Rosenlind, 2000).  

Uppgiften för dagens lärare är att designa goda lärandemiljöer som gör det möjligt för 

eleverna att forma sina egna lärprocesser och därmed ta ansvar för sitt eget lärande. Detta 

förutsätter en läroplan, kursplan och ett bedömningssystem (Rostvall och Selander, 2008). 

Undervisning är en process och med den finns det ett avsiktligt mål att försöka åstadkomma 

en förändring hos en annan individ (lärare-elever) (Rostvall och Selander, 2008). 

Även inom den informella lärandemiljön inom vården har det utvecklats lärarliknande roller 

(Rosenlind, 2000). Och för detta är det viktig att vårdsutbildaren har ämneskompetens och 

pedagogisk kompetens (Andersson, et al., 2004). I professionellas ämneskompetens skall 

goda kunskaper ingå om äldre människor, deras sjukdom, beteende och möjlig behandling. 

Medan den pedagogiska kompetensen betyder att vårdsprofessionella är väl insatt i de 

pedagogiska metoder och förhållningssätt som används i den aktuella undervisningen för en 

rätt behandling (Rostvall och Selander, 2008).  
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Tandvårdsprofessionella har också en uppgift med innehåll av lärandesekvens i behandlingen 

som ska utföras. Undervisning är en process och med den finns det ett avsiktligt mål som är 

att försöka åstadkomma en förändring hos en annan individ såsom patienten.  En förväntade 

förändringen inom tandvård för äldre människor är att ta bort riskfaktorer när det gäller 

munhälsa (Öhrn och Andersson, 2006). Undervisningen och lärandet beror på människosyn 

och deras egna faktorer, etiska förhållningssätt, kunskapssyn och samhällssyn (Andersson, et 

al., 2004). Den mänskliga interaktionen mellan professionell och patienten inom den olika 

tandvårdsbehandlings aktiviteter ger som resultat en lärandemiljö.  

Pedagogik inom tandvårdsorganisationen spelar en viktig roll i dag. Pedagogik kan ses som 

en motor för att skapa effektivitet inom tandvårdsverksamhet och också en utvecklande faktor 

hos tandvårdspersonalen. Det kan även bidra positiv till patientens och professionellas sociala 

kompetens, kommunikativ förmåga, lärande av nya kunskaper, initiativ drivande och 

problemlösningsförmågan.  

BAKGRUND 

Framväxt och utveckling av Tandvård  
Tandvård och tandsjukdomar av olika slag är lika gamla som mänskligheten i världen 

(Lindblom, 2004). Utveckling av tandvården med en ökande social inriktning, infördes mot 

slutet av 1800-talet. Då började man få insikt om att tandvärk inte enbart var individens 

angelägenhet utan också var ett allmänt problem för alla människor. Tandproblematik 

betraktades inte som sjukdom, dock började en acceptans att det var bakterier som orsakade 

sjukdom i organ, celler och vävnader (Fredriksen, 2005). Efter att tänderna blev accepterat 

som ett organ i kroppen; och när detta organ med sina vävnader blev drabbat och påverkat av 

bakterier då inkluderades och klassades tandsjukdomar som till exempel karies som en allmän 

sjukdom (Lindblom, 2004). 

Under 1900-talet förekommer tandvård i större företags regi såsom militärtandvården 

(Fredriksens, 2005). I Sverige blev tandborstar och tandkräm allmänt accepterade efter första 

världskriget som en form av att sköta munhygien (Fredriksens, 2005). Samtidigt infördes en 

synlig och preliminär tandvårdsundervisningsmetod där upplysning om munhälsohygien och 

diet rådgivning ingick. Även användning av tandborstning och tandkräm i ett flertal 

undervisnings former fortsatte och befolkningen uppfattade det som pedagogiska funktioner 

inom tandvård. 

Tandläkaren framstod inte som en betydelsefull professionell inom det pedagogiska 

sammanhanget.  Pedagogisk funktion uppstod här som ett svagt komplement som förbands 

med arbetsuppgift. Tandvårds uppgift och åtgärder till befolkningen bestod främst av ett stort 

antal extraktioner på grund av karies och protes för vuxna och äldre patienter angående 

ersättning vid tandlossning (Lindblom, 2004).  

Den "pedagogisk funktion" hos tandläkaren när det gäller karies prevention var inte exklusivt 

för barnen, den förebyggande undervisningen började appliceras till hela befolkningen 

inklusive för äldre människor (Lindblom, 2004). 
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Idag ligger en stor del av ansvaret för undervisning och förebyggande tandvård hos 

tandhygienisten (Öhrn och Andersson, 2006). Det är viktigt för äldre människor som lever 

med olika munhälsoproblematik, eftersom egenvård vid åldrande kräver en adekvat 

prevention och undervisning om munhälsa. Men patientundervisning medför ansvar för alla 

tandvårdsgivare, före, under och efter tandvårdsbehandling (Öhrn och Andersson, 2006). 

Tandvårds profession, yrkesutbildningar och arbetes kategorier inom tandvård har ständigt 

utvecklas historisk och utvecklingen pågår än idag.  

Äldre Individer  
Gränsen för att individen skall kategoriseras som äldre är enligt WHO, 60 år. Men i Sverige 

räknas individen som äldre vid 65 år (Rundgren och Dehlin, 2004).  

Fysiologiska förändringar och försämringar, nedsatt syn och nedsatt finmotorik funktion är 

vanligare hos äldre individer (Skog och Grafström, 2003). Det är vanliga att det förekommer 

olika sjukdomar hos äldre individer, såsom diabetes, artros, cancer, alzheimer, Parkinson, 

samt hjärt och blodtrycks problematik och även är många drabbade av stroke.  Angående 

sjukdomarna, erhåller äldre människor medicinering, dessa mediciner påverkar också 

mängden av saliv och bidrar till torrhet i slemhinnan (Skog och Grafström, 2003).  

Problemen som är vanligt förekommande i munhålan hos äldre individer är blåsor, 

inflammationer, infektioner och sår pga. torrhet i deras munslemhinna. (Andersson, et al., 

2004) Många äldre individer lider av karies angrepp, svårt gingivit, lätt för att utveckla 

svampinfektioner, benresorption och tandlossning (Andersson, et al., 2004). 

Det finns också dementa personer som drabbas av sämre munhälsa som ofta har svårt att 

svälja och äta. Dessa grupper har ett större behov av hjälp i det dagliga livet och för att kunna 

utföra sin dagliga munhygien och tandborstning (Andersson, et al., 2004). 

Äldre individer har placerats i särskilda boende för äldre. Äldreboende kan vara kommunala 

eller privata. Men det finns fortfarande ett stort antal av den äldre befolkningen som bor i sitt 

privata hem. Så det reformerade tandvårdsstödsbehovet för äldre och personer med 

funktionsnedsättning visar att den uppsökande verksamheten fungerar olika på olika områden 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Det stora behovet av hälsa hos alla äldre patienter kräver att vårdpersonal måste erhålla 

utbildning inom vårdpedagogik för att underlätta undervisningen och behandling vid daglig 

vård (Andersson, et al., 2004). Behovet av hjälp med munvård skall tillgodoses hos alla äldre 

patienter som behöver detta. Förebyggande och kontroll när det gäller t.ex. tandborstning hos 

äldre patienter för en bra munhygien är en prioritet, men också för tandvårdsåtgärder och 

tandvårdsrehabilitering i respektive nivå som behövs.   

Pedagogiska kunskaper och undervisning inom äldre tandvård är relevant när det till exempel 

uppstår slemhinneinflammation som följd av användning av tandproteser som är mycket 

vanliga i munnen hos de äldre. För att förebygga dessa besvär behövs en permanent 

utbildning för dessa patienter. Det är även väsentligt att utbilda äldre patienter inom 

placeringen och borttagning av protes ur ett teoretiskt och praktiskt sätt för att äldre patienter i 
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sin tur inte skadar sig.  Efter ett flertal upprepningar av placeringen och borttagning av 

protesen samt genom att placera protesen i ett glas vatten med lite antibakteriellt 

lösningsmedel över natten kan bidra till att ta bort eller minska riskfaktorer som främjar 

uppväxt av bakterier och svamp, och samtidigt ger denna undervisning komfort till patienter 

(Öhrn och Andersson, 2006).  

VÅRDPEDAGOGIK BEGREPP  
Pilhammar (2004) anser att ”Vårdpedagogik” är ett fält som kan utveckla kunskap inom 

omvårdnad och pedagogik, samtidigt klassificeras det som ett tvärvetenskapligt kunskapsfält 

mellan vård, pedagogik och organisation. Alla organisationer är lärande men vissa är mer 

framgångsrika än andra (Augustinsson, S., 2006). I organisationer ingår medarbetarnas 

utveckling i samspel med patienter under en ledning där dessa sammankopplade människor i 

organisationen möjliggör en förändring (Augustinsson, S., 2006). 

Tandvård som hälso-organisation har sociala regler, och formella regler där det ingår en 

organisationsplan, policy och yrkeskategorier med olika funktioner inom tandvård 

(Augustinsson, S., 2006). Alla dessa regler är också inbäddade med en pedagogisk praktik 

såsom patientundervisning.  För att organisationen ska fungera behövs det ledning som måste 

utveckla tandvårdsorganisationens mening och syfte.  

I syfte att forma ett vårdpedagogiskt perspektiv utvecklar Pilhammar (2004) fyra centrala 

begrepp inom vårdpedagogik: kunskap, kommunikation, kompetens och patientundervisning. 

Pilhammar (2004) visar likadan som många andra författare att vårdpedagogik är ett ämne 

som innebär flera olika områden. 

Kunskap  

Det finns olika definitioner av "kunskap" en fast definition av detta begrepp saknas 

(Pilhammar, (2004). Carlgren (2002) anser att kunskap består av fyra former, fakta, färdighet, 

förståelse och förtrogenhetskunskap, alla dessa samspelar vid lärande i sammanhang. Dessa 

fyra huvudsakliga former är vanligt att använda som grund vid analys om vad kunskap är.  

Inom vård måste personalen uppfylla krav som innefattar omvårdnad och social service, alla 

dessa ingår i utbildningen som är inriktad på färdighet och grundkunskaper (Carlgren, 2002). 

Även inom vårdutbildningen behövs personlig förmåga och attityder gällande respekt och 

lyhördhet för de äldre, dessa kunskaper underlättar samarbetsförmåga hos professionella med 

äldre patienter och garantera förståelse och förtrogenhetskunskap (Pilhammar, et al., 2006). 

Angående faktakunskap säger Carlgren (2002) att fakta om något, betyder att ha eller inte ha, 

det betyder att detta kan ses och mätas på ett realistiskt sätt. Då det handlar om 

färdighetskunskap, har vi först vår faktakunskap som kan omsättas i praktiken och också kan 

styrkas. Vi kan bara utföra en uppgift med grundläggande av egna kunskaper (Pilhammar, et 

al., 2006).  

För att prata om förståelsekunskapformen, måste man anta en tydlig uppfattning och mening 

om hur kunskapen kan utvecklas och vad detta verkligen betyder, bara så kan vi få kunskap 
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(Pilhammar, et al., 2006). Förtrogenhet handlar om den kunskapsform som är mest grundad 

på intuition för oss och denna är vanlig att använda när det gäller en bedömning av andras 

kunskap.  Så teoretisk kunskap är som namnet antyder, en kunskapsform som växer fram hos 

en individ och kan påstås vara den viktigaste formen av kunskap inom vården (Pilhammar, et 

al., 2006). Dock är det förklarat att kunskap är ett tydligt begrepp, men det kan alltså betyda 

olika saker för olika människor och kan användas på skilda sätt i olika situationer (Carlgren, 

2002). 

Inom tandvården måste personalen också uppfylla ett krav som innefattar: omvårdnad, 

tandvård och social service, alla dessa ingår i utbildningen som är inriktad på färdighet och 

grundyrkeskunskaper. Ofta räcker det inte bara med tandvårdsyrkesutövning för att besitta 

fakta utifrån erfarenhet, då kunskap också är viktig hos tandvårdprofessionella. Men ofta 

räcker det inte ens med en djupare erfarenhet och yrkeskunskap för att göra ett praktiskt 

arbete för att uppnå en tillfredställande behandling.  

Utöver sin utbildning behöver tandvårdprofessionella ha en förståelse om vilka kunskaper 

som är relevanta i ett givet fall, men också färdighet i att använda sina sinnen. Även behövs 

personlig förmåga och attityder gällande respekt och lyhördhet för varje patient, dessa 

kunskaper underlättar samarbetsförmåga mellan professionella och patienter som garanterar 

förståelse och förtrogenhetskunskap som också Pilhammar, et al. (2006) menar att inom vård 

är det viktigt att göra en likvärdig och klinisk bedömning för varje patient. Då ska jag återgå 

också till Hansson och Runesson (2009) som visar att med stöd av kunskap om hur patienters 

lärande sker kan personalen göra det möjligt för patienterna att utvecklas till lärande patienter. 

Kommunikation 
Kommunikation är ett annat viktigt begrepp inom vårdpedagogiken. Kommunikationen är en 

process som behöver minst två parter, avsändare och mottagare för att kunna interagera med 

varandra och förmedlar upplevelser, tankar och meddelanden. Kommunikation är ett samspel 

mellan människor via språkliga signaler (Backlund, 2000).  Kommunikationsprocesser 

uppstår när budskap förmedlas och detta inkluderar inte enbart det verbala språket utan även 

outtalade språk såsom ögonkontakt, kroppsrörelser och mimik vilka alla har stor betydelse när 

det gäller den kommunikativa processen (Fiske, 2001). Kommunikationen är en viktig del för 

våra sociala relationer i en social process där samspelet står i centrum (Pilhammar, 2004; 

Fiske, 2001; Nilsson och Waldemarsson, 2002) Kommunikation är viktig inom vård och 

patientundervisning (Pilhammar, 2004).  

Fiske(2001) presenterar två olika skolor inom kommunikation, processkolan och semiotiska 

skolan. Processkolan betraktar kommunikation som en metod att överföra meddelanden, 

medan semiotiska skolan betonar betydelsen i meddelandet. Processkolan och semiotiska 

skolan, är båda viktiga för kommunikationen, annars kan kommunikationsprocess misslyckas. 

Om avsändare inte kan sända ett tydlig meddelande betyder det att mottagarna inte förstår, 

och om mottagare inte förstår betydelsen av meddelandet kan man inte etablera rätt 

kommunikation. 
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Pilhammar (2004) anser att vårdpedagogik är ett ämne som handskas med flera olika områden 

men Pilhammar (2004) menar att den viktigaste område är kommunikation som är starkt 

förankrat med ”livsvärld” dvs. vår levda och subjektiva verklighet där kommunikation är 

prioriterat i människors dagliga roller (Husserl, 2011). 

Pilhammar (2004) och Fiske (2001)  påpekar att kommunikationen är en viktig del för våra 

sociala relationer i en social process där samspelet står i centrum.  

Det teoretiska perspektivet om personcentrerad kommunikation pekar på att det är viktigt att 

vårdprofessionella ska balansera olika roller i vårdinstitutioner mellan vårdaren och patienten 

(Mishler, 1984). Om dessa roller kolliderar under vårdmötet kan det uppstå en obalanserad 

makt. I vård mötet mellan professionella och patienten måste patienten stå i centrum, detta är 

viktigt för en bra kommunikation och för en bra patientundervisning inom vården. 

Inom tandvården kan även kommunikation skapas för behandling av patienter eftersom det 

föreligger ett samspel mellan tandvårdsprofessionella och patienter. Tandvårdsprofessionella 

måste överföra information när det gäller diagnos och vad det är för fel på äldre patienters 

munhälsa. Tandvårdsgivare skall också använda sig av semiotiska teoretiska kunskaper för att 

kommunicera om alla dessa lärande aktiviteter som ingår i diagnosen och behandling och 

denna information måste vara tydlig samt patient centrerad för att ge patienten trygghet samt 

för att lyckas i mötet. 

 

Kompetens  
Begrepp kompetens kan definieras på en mängd olika sätt beroende på kontexten säger 

Ellström (1992). Inom vårdpedagogiken innebär kompetens ett yrkeskunnande och är ett brett 

begrepp som medför ett av flera nyckelbegrepp viktiga för vårdgivaren.  Kompetens är 

orienterad mot hur en individ klarar av att utföra en uppgift genom att tillämpa sina kunskaper 

och färdigheter (Pilhammar, 2004), medan kvalifikation är centrerad mot arbetsinnehållet. 

Ellström (1992) säger att det finns fem olika kompetensformer och delar, psykomotoriska, 

kognitiva, affektiva, sociala och personlighetsfaktorer.  

Dock betyder inte formell kompetens samma sak, eftersom att detta består av yrkesdiplom, 

legitimation eller undervisningsintyg som alla professionella kan erhålla. Faktakunskaper och 

erfarenhet behöver inte innebära att personen är kvalificerad för denna uppgift; dvs. 

faktakunskaper och erfarenhet räcker inte för att en professionell skall vara kvalificerad för en 

viss uppgift, då många olika arbetsuppgifter kräver kompetens. En individ kan inneha 

kompetens men samtidigt sakna de kvalifikationer som en speciell arbetsuppgift kräver. På 

samma sätt kan en uppgift kräva kvalifikationer som det saknas kompetens för.  Att vara 

kompetent, betyder inte att vara kvalificerad, de är två olika begrepp (Ellström, 1992; 

Pilhammar, et al., 2006). 

Löpande kompetens skapas när individen genomför olika aktiviteter inom sitt område 

företrädesvis med sin utbildning och färdighet som utvecklas i sammanhang, då det är där 

som kompetens skapas löpande (Pilhammar, 2004). Den reella kompetensen är den egna 
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kompetens som varje individ innehar och som bygger på erfarenhetsbaserade kunskaper.  

Ellström (1992) säger att bara om kunskap och färdighet samverkar, klarar individen av att 

identifiera uppgiften, sätta den i sitt sammanhang och genomföra arbetet på ett lämpligt sätt 

och här kan man tala om kompetens. 

Alla områden inom vården kräver kompetens hos vårdgivaren för att bedöma vad som bör 

göras baserat på patientens situation, personlighet, bakgrund och hälsostatus. För att 

patientens omvårdnad skall fungera inom tandvårdsområdet krävs kompetens, förmåga att 

vilja och utföra en uppgift och att tillämpa kunskap och färdighet menar Socialstyrelsen 

(2005). Alla tandvårdsgivare måste bidra till utvecklingsarbete och skall ha förmåga att 

handleda och utbilda medarbetare, men när det gäller vårdpedagogik är det viktigt att 

förmedla sina kunskaper och fullständig kompetens för att lära och behandla sina patienter. 

Patientundervisning  
Det är viktigt att förstå vad det centrala begreppet betyder inom vårdpedagogik. Enligt Klang- 

Söderqvist (2001) ses patientundervisning som en förebyggande insats som innefattar en 

psykomotorisk del och en affektiv komponent.  Den psykomotoriska komponenten är viktig 

för att patienten skall kunna klara sitt dagliga behov, där också kunskaper har stor betydelse 

för att kunna få det önskade beteendet från patienten. Klang-Söderqvist (2001) anser att 

affektiva komponenter innefattar reaktioner och känslor, viktiga när det gäller att prata om 

egenmakt (empowerment).   

Klang-Söderkvist (2001) anser att ”empowerment” begreppet tydligt beskriver det 

sammanhang som bygger på patientens kunskaper och sjukdomsupplevelser och det är detta 

som gör det möjligt för patienten att bestämma över sin egen vård och göra att patienten får 

ett positivt intryck av behandlingen men även att de upplever sig vara betydelsefulla (Klang-

Söderqvist, 2001). 

En undervisning måste vara strukturerad och systematisk så att det möjliggör att patienten blir 

införstådd med hela händelseförloppet och den skall bedrivas målinriktad och ha ambition att 

nå högt uppsatta mål.  För att skapa en så bra och tillfredställande egenvård som möjligt, bör 

detta ligga som mål för patientundervisning säger (Pilhammar, 2004).  Med tanke också på 

detta är det möjligt att koppla ihop hälsoproblematik med individens livsstil (Hansson och 

Runesson, 2009). Det är viktigt att en bra pedagogik används i patientundervisning som 

skapar en förändring hos patienter (Pilhammar, 2004). Den främsta nyttan med 

patientundervisningen är att stärka patienten i sin livssituation (Hansson och Runesson, 2009). 

Utmaningar för hälso och sjukvården idag är att möta människor som måste lära sig att leva 

med sin sjukdom (Hansson och Runesson, 2009). 

För att ge ett bra resultat måste en undervisning vara individcentrerad (Friberg, 2001). Friberg 

(2001) säger att patientundervisningen ska bygga på att vårdgivare aktivt lyssnar, reflekterar 

och tolkar situationen. Det är viktigt att fokusera på patientens upplevelser, så att 

undervisningen kan uppnå tillfredsställande resultat (Friberg, 2001). Arbetssättet medför att 

patienten ges möjlighet att agera och resonera tillsammans med vårdgivare i ett samspel av 

ord, rätt tolkning och bekräftelse som gör det lättare för patienten att förstå och engagera sig i 



   13 
 

undervisning och behandling. Detta medför att patienten känner sig trygg och underlättar för 

att nå professionella mål (Friberg, 2001). Ett förtroende upprättas mellan patient och 

professionella, så patienten upplever sig tryggare att följa behandlingen (Friberg, 2001).  

Inom tandvården är det viktigt att tandvårdsgivare förstår vad patientundervisningen betyder 

och hur man bygger upp en bra behandling baserad på pedagogik. För att möjliggöra denna 

uppgift krävs också att aktivt lyssna, reflektera och tolka alla situationen, men också att 

engagera patienter att resonera tillsammans. Detta medför att patienten känner sig trygg och 

underlättar för att nå professionella mål som Friberg (2001) menar. 

Ett tydligt exempel i tandvård av äldre patienter är när de har kronisk gingivalt problematik.  

För att de ska kunna hantera sin vardag med denna sjukdom som innebär, lätt för att blöda, 

tandköttsvärk och brännande sensation på mucosen, måste de använda hjälpmedel såsom 

munsköljning.  Då är det också viktigt med undervisningen för att informera patienter om vad 

som händer och vad som skall göras i kommande steg för att de ska må bra; så att patienter 

kan hantera sina reaktioner och känslor för att bli friskare. Men för att hjälpa patienterna att 

hantera sin sjukdom på bästa sätt räcker det inte med information säger Hansson och 

Runesson (2009). Även tandvårdspersonal behöver kunskaper om hur äldre människor lär, 

säger Pilhammar (2004).  Med stöd av kunskap om hur patienters lärande sker kan personalen 

göra det möjligt för patienterna att utvecklas till lärande patienter. 

Hansson Scherman och Marianne Runesson (2009) visar i boken ”Den lärande patienten” att 

för hälso och sjukvården är det viktig att lära patienten att leva med sin sjukdom.  De anser att 

information ofta inte är tillräcklig för att patienter skall kunna hantera sin sjukdom.  De pekar 

på att mötet mellan patienter och vårdprofessionella är ett område där hälsoproblematik ska 

lösas och där människor ska lära sig att hantera sina sjukdomar och förhindra att nya 

sjukdomar uppstår. Hansson och Runesson (2009) ser situationen som ett lärande alternativ 

och de anser att vårdpersonal utifrån deras professionskunskaper, även behöver humanistiska 

kunskaper om hur människor lär; allt detta för att underlätta mötet med patienter. 

PERSONCENTRERAD KOMMUNIKATION 
Mishler (1984) synliggör hur ”medicinens röst” dominerar över ”livsvärldsrösten” i varje 

samtal som genomförs i en läkarkonsultation (Mishler, 1984). Med detta försökte Mishler 

(1984) visa att vårdgivare och patienter kommunicerar utifrån olika perspektiv, synpunkter 

och kunskap. Mishler (1984) anser att i alla samtal mellan vårdgivar och vårdtagare uppstår 

det en kamp där den medicinsk perspektivet och vårdtagarens livsvärld röst möter varandra. 

Enligt Mishler (1984) kan detta leda till konflikt och det kan ge en bristande kommunikation 

om vårdgivaren inte är patientcentrerad och försöker förstå patienternas situation samt 

perspektiv.  

Det är vanligt att konflikter uppstår när patienten genom kommunikationen vill synliggöra sin 

personliga problematik samt åsikter om hur de upplever sin livsvärld som har tvingat dem att 

söka konsultationen. Men det är även vanligt att vårdgivare ignorerar patienten eller avbryter 

kommunikation som inte rör det medicinska området. För ett lyckat möte med äldre patienter 

krävs det en reflektion över vårdgivarens helhet, men också att vårdgivaren garanterar att inte 
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leda och påverka över patienten och själva mötet helt. Samtidigt är det även viktig att 

patienten inte leder helt över mötet.  

Mishler (1984) utpekar vidare att i detta moderna samhälle blev vårdinstitutioner 

upplärningsplatsen där vårdprofessionella erhöll tillräckligt med makt för att på så sätt styra 

patientens möte. Det finns även makt hos läkare, tandläkare, psykologer och alla 

professionella som vårdar patienterna.   

Att balansera olika roller i vårdinstitutioner kan vara komplicerat då olika aktörer, 

professionella, patienter eller vårdorganisationer är olika och tänker/agerar olika.  När dessa 

roller kolliderar under vård mötet kan det uppstå en obalanserad makt. Ofta skedde detta när 

patientens önskemål överskred institutionens regler och rutiner.  Det är ofta svårt för patienten 

att förstå hur den stora mäktiga välfärdsstatens vårdande institutioner fungerar men också att 

vårdorganisationer har discipliner som är inramade i lagar och regler (Mishler, 1984). Men 

även patienters önskemål om vård kan komma i konflikt med de professionella vårdarnas 

bedömning om vad som är lämpligt i vårdsituationen och det kan också innebära att patienter i 

det fallet uttrycker sin maktlöshet mer. 

Mishler (1984) påpekar att makt och maktlöshet alltid är befintlig hos den enskilda individen 

och att det är ett mellanmänskligt fenomen som är förbundna med varandra. Makt och 

maktlöshet förekommer tillsammans, men om vårdprofessionella inte kan förstå sin roll inom 

de inramade medicinska principerna och inte har kapacitet att balansera patientens roll i 

vårdmötet, så är risken stor att de hamnar i en professionell maktobalans, dvs. total dominans 

av vårdare mot en maktlös patient. 

Ofta är maktobalans fortfarande påtaglig inom tandvården och detta spänner framförallt över 

tandvårdsspråk, anamnesen, journalen, diagnosen, speciell utrusning och beslut om vilken 

tandvårdsbehandling som skall ges av tandvårdsprofessionella för att bidra till äldre patienters 

oral hälsa. Ofta förstår inte patienter detta och de accepterar allt som professionella med sin 

makt bestämmer (Mishler, 1984).  

Vårdgivare har med sin makt möjlighet att hjälpa människan som söker hjälp och behöver 

assistans (Mishler, 1984). Äldre patienter inom tandvården har också hjälpbehov och 

tandvårdprofessionella är de som har makten att utforma hjälpen. Men hur vårdgivare väljer 

att bruka sin makt är en djup etisk fråga anser Mishler (1984). Men sammanfattningsvis 

personcentrerad kommunikation pekar på att det är viktigt att vårdprofessionella ska balansera 

olika roller i vårdinstitutioner (vårdaren/ patienten) (Mishler, 1984). I vård mötet mellan 

professionella och patienten, måste patienten stå i centrum, detta är viktigt för en bra 

kommunikation inom vård och patientundervisning. 

LIVSVÄRLD SOM PERSPEKTIV 

Husserl (2004) menar livsvärlden är grunden för själva mänskliga existens i universum, här 

sammanlöper allt existents i enlighet med rationalitet och individualitet i de dagliga 

handlingarna av mänskliga varelser i universum. Livsvärlden är en intersubjektivt och delad 

värld av ting och självklarheter. Livsvärlden är vår levda och subjektiva verklighet och den är 
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sammansatt och mångfasetterad. Livsvärlden är inte statisk det förändras alltid och det beror 

på varje individs situation, miljö och kontext (Husserl, 2004).  

Människorna beskriver upplevelsen av livsvärld som ett unikt fenomen för varje person och är 

präglad av mångfasetter så som personliga, sociala, historiska positioner, traditioner, 

kulturella sammanhang samt livsåskådning och lidande i relation till sjukdom. Livsvärld är 

personligt dvs. ett inifrånperspektiv, även fast vi på många sätt delar erfarenheter och 

upplevelser med andra aktörer.  

Husserl (2004) säger med utgångspunkt på teorin om "livsvärlden" att verkligheten baseras på 

vardagslivet som vi lever och konstruerar dagligen, på så sett i logisk följd majoriteten av 

äldre personer måste leva sin ålderdom. Äldre personer i en ålderdoms stadium kräver ett 

fokus på hur äldre människor lever sin hälsa eller sjukdom där deras egen verklighet och 

situation övervägs och tas hänsyn till. Husserl (2004) menar att när äldre lider av någon 

sjukdom så innebär det också att de har förlorat en del av sin förmåga att hantera sina liv. 

Livets naturliga gång handlar om att alla människor måste leva och åldras men man bör även 

påminna om att vårdvetenskaps områden tar hänsyn till människan, kunskap, hälsan och 

vårdandet. Livsvärldsperspektiven av äldre grupper innebär att äldre patienter har sin egen 

berättelse, om sina egna erfarenheter när det gäller tandvårdsjukdom, behandling samt sin 

unika levda erfarenhet när de möter tandvården och de professionellas kunskap som bidrar till 

att hantera sitt dagliga liv.  

Ålderdom återspeglas också i status av äldre patienters mun med tandlossning, incisala 

slitage, dålig andedräkt och muntorrhet som förtjänar särskild vård än en annan behandling till 

barn, ungdomar eller vuxna (Andersson, et al., 2004). Det är möjligt att behandla äldre 

patienter och ta bort rot rester, placering av tandproteser och implantat (Andersson, et al., 

2004). Tandvårdsprofessionella kan inte ignorera nedgången i sinnesfunktioner och olika 

sjukdomar samt olika beteende som kommer med åldern (Andersson, et al., 2004), med 

utgångspunkt att bara kunskaper om delaktighet och bra kommunikation möjliggör att belysa 

svårigheter som äldre patienter kan har. Denna kommunikation och kunskap som appliceras i 

tandvårdsmötet kan underlättar en lyckad behandling annars kan behandlingen misslyckas.  

TIDIGARE FORSKNING 
I en studie av Sgan-Cohen (2008)  om god hälsa visar att patientundervisningen alltid skall 

vara individuellt anpassad. Studien visar att patienterna inte alltid är lika villiga och aktsamma 

om att ändra sitt beteende kring sin munhälsa som vårdgivare trott. Studien visar att 

professionellas information och motivationsnivå måste anpassas kring patienters reella hälso 

status och individuell hälso problematik. Studier visar också att för att skapa medvetenhet 

kring individens reella hälso fara och tidigare informationsmetoder inte alltid är de mest 

effektiva och innebär att patienter med god munhälsa kanske redan har god motivationsnivå 

och därför inte behöver matas med mer kunskap i jämförelsen med dessa patienter som har 

stort behov och därför behöver mer kunskap. 
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I en annan studie av Pearson och Chalmers (2004), som baseras på 306 artiklar, som handlar 

om bästa evidens för god tandvård och munhälsa för personer med demens som bor i 

äldreboenden, visar författarna att det är praktiknära personalutbildning som ger effekt på 

vårdtagarnas munhälsa. Den teoretiska undervisningen måste följas upp med praktiska 

övningar.  Det är viktigt att inse att vårdpersonal i allmänhet förstår hur viktigt det är med 

vårdtagarnas munvård, men att den är svår att genomföra och att personalen därför behöver 

utbildning, stöd och handledning kontinuerligt. 

I Gelfgren och Eckerholm (2011) studieundersökning visar resultatet att samtalsmattan ökar 

delaktigheten i patientundervisningen för samtliga patienter. Samtalsmatta består av ett bräde 

i A2-format där patienten kan fästa kort med olika bilder. Målen är att mattan ska underlätta 

för patienten att visuellt framföra sina tankar och kommunikation. Erhållet resultat visar tydlig 

att samtalsmattan ökade delaktigheten i patientundervisningen för patienter med vissa typer av 

funktionshinder. Studien visar att delaktiga patienter kan underlätta att nå behandlingsmål och 

att patienter även förstår informationen bättre från vårdgivare. 

Studiesyften av Stoltenberg och Walker (1989), var att undersöka attityder gentemot 

handikappade hos lärare och studenter inom tandhygienutbildning. Studien byggde på 

hypoteser och resultatet som visade att de flesta studenter var mer positivt inställda till arbete 

med handikappade än lärarnas inställning till samma arbete. Studenterna hade också en vision 

om att kunskaper om hur man arbetar med handikappade skulle skapa större förutsättningar 

för en lyckad vård. Men endast hälften ansåg att deras pedagogiska utbildning innehållit 

kunskaper och erfarenheter om hur glädje och förtroendefullt arbete med handikappade kunde 

se ut.   

I en annan studie av Chung, Mojon, Budtz-Jorgensen (2000) undersöktes vårdpersonalens 

attityder till munvård. Resultatet visar att en femtedel av läkarna som deltog i studien ansåg 

att oral omvårdnad inte ingår i deras arbete och visade också att ”sjuksköterskor och 

vårdbiträden upplevde att deras kunskaper var bristfälliga gällande omhändertagandet av 

äldres egenvård”. Cheferna, läkarna, sjuksköterskor och vårdbiträden pekar på att deras 

utbildning innehöll allt för lite information om oral hälsa och sjuksköterskor ansåg för att 

kunna hantera orala problem och för att kunna identifiera dem krävs en djupare kunskap inom 

området samt möjlighet till ett närmare samarbete med tandvårdens professionella. 

I studien ”Halscancer, en självbiografi om munhälsa efter strålbehandling” av Petersson 

(2014) pekar resultatet på behov av informativt stöd som ett vårdpedagogiskt uppdrag för 

tandvårdpersonal. Behovet av stöd är stort och patienten har höga förväntningar på detta. 

Informativt stöd är en viktig del av stödet. Tandvården är ett stöd som dessa patienter behöver 

på kort och på lång sikt för att klara av de dagliga aktiviteter som att äta och leva ett 

någorlunda ”normalt liv”. Bara om patienten med halscancer problematik efter 

strålbehandling erbjudits ovanstående stöd, kan de klara att leva och skapa ett socialt liv. Men 

för att uppfylla detta intressanta mål, är det viktig att tandläkaren och tandhygienisten med 

utbildning inom vårdpedagogik skall inkorporeras inom tandvården. 

I studien av Wårdh, et al., (2000) framgick det att respondenterna vilka arbetar som 

vårdbiträden och personal inom hemtjänsten, önskar mer utbildning inom oral hälsa och gärna 
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fortgående under arbetets gång, praktisk träning och problemlösningstillfällen. Intervjuade 

ansåg att delaktiga patienter var mycket viktigt för att vårdpersonalen skulle kunna utföra god 

munvården. Studien visar att för att uppfylla syftet måste vårdpersonalen krävas på en hög 

kompetens vid behandlingar som ges till dessa speciella funktionshinder och äldre patienter. 

Studien av McKenzie-Green et al. (2009) pekar på att äldre människors upplevelser av hälsa 

ofta grundar sig både på nuvarande och tidigare erfarenhet; dvs. hur en tidigare 

tandvårdsupplevelse med smärta och stress kan påverka nuvarande beteende. Studien påvisar 

även dilemmat och resonemang hos äldre patienter om motståndskraft, beslutsamhet, 

personlighet och ekonomi. Hur mycket skall patienten betala för en protes vs. hur mycket 

kostar ett implantat är viktigt för äldre patienters beslut om vilken behandling de skall få, och 

detta är beroende på personlig ekonomi och livsstil. McKenzie-Green et. al, (2009) visar att 

vårdpersonalen bör vara lyhörd för det sammanhang som kan påverka äldre patienters 

munsstatus. Studien beskriver också kommunikationssvårighet och visar att rätt 

kommunikation är det unika hjälpmedel för att underlätta information och verifiera ömsesidig 

förståelse. 

Sofia Kjellström (2009) gjorde i sitt arbete en intressant analys och lyfte fram att hälsoansvar 

kan betyda såväl att man bör sköta sin livsstil och egenvård som att man bör ta ansvar för sina 

tankar och känslor. Studien av Sofia Kjellström (2009) om ansvar, hälsa och människa, pekar 

på att patienter börjar ses som experter på sina egna liv. Alla individer har sitt ansvar och kan 

inte undgå detta (Kjellström, S. 2009). Utmärkande för vår tid är att vi tillerkänns ett stort 

individuellt ansvar inom olika livsområden i samhället. Det finns individuella och 

gemensamma idéer om människans ansvar för sin hälsa säger Kjellström (2009). Författaren 

pekar på vilka allmänna krav som ställs, och i vilken mån människor har rimliga chanser att 

leva upp till dessa förväntningar. Kunskap är en viktig prioritet när det gäller ansvar hos äldre 

människor inom hälsa där patientundervisning ingår också.  

Utifrån vårdpedagogiska begrepp av Pilhammar (2004) och vid presentation av alla tidigare 

forskningsstudier är sammanfattningsvis dessa resultat användbara för utnyttjande och 

utvecklingen av detta arbete. De färdiga studieresultaten pekar på viktiga komponenter inom 

äldrevård, tandvård och förebyggande vård. Några pekar på attityder hos vårdpersonalen, 

kunskap, erfarenhet och kunskapsbrist om tandvård hos vårdpersonal för äldre, patienters 

delaktighet, individuell anpassad behandling för patienter, utbildning av äldre patienter, behov 

av att använda teoretiska och praktiska kunskaper, informativt stöd inom äldretandvård, 

hälsoansvar och lärande av patienten. 

Problem formulering 
En av de uppgifter som tandvården har är att behandla, förebygga och ge bra munhälsa för 

äldre patienter (Socialstyrelsen, 2005). Vid åldrande ökar behovet av en bra munhälsa och 

tandvård (Öhrn och Andersson, 2006).  Att upprätthålla en god munhälsa är viktigt för en bra 

nutrition, återhämtning och allmänt välbefinnande (Öhrn, et al., 2006).  
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Tandvårdsprofessionella möter regelbundet äldre och patienter med funktionshinder (Nunn, 

2000). Många av dessa patienter är svåra att förebygga och behandla pga. svårigheter med 

kontakt och kommunikations (McKenzie-Green, et al., 2009). 

Av tandvårdspersonalen krävs en hög kompetens vid behandlingar som ges till dessa speciella 

funktionshinder och äldregrupp (Wårdh, et al., 2000). Denna behandling skall vara 

individualiserad och anpassad för dessa äldre patienter, med tanke på deras försämrade 

kognitiva och fysiska förutsättningar (Sgan-Cohen, 2008). Speciellt när äldre patienter har 

svårt att ta till sig och förstå rådgivning, resultat av undersökning, planering och behandlingar. 

Det kan vara en stor problematik eftersom detta är viktiga delar som kan försvåra en effektiv 

behandling som tillfredsställer patienters önskemål. Även Rosenlind (2000) beskriver att ofta 

saknas det ett medvetet pedagogiskt arbetssätt i patientundervisningen. Så det finns stora 

bekymmer eftersom Pilhammar (2004) anser att uppgifter inom vården kräver en stor del av 

undervisningen och pedagogiska kunskaper hos vårdgivare.  

Av min egen erfarenhet som tandläkare har jag upplevt att vårdpedagogik är ett relativt nytt 

tema inom tandvården. Forskningspublikationer om temat var svårt att finna när jag sökte 

information i jämförelse med innehållet som finns om bland annat äldreomsorg och personal, 

men inte inom öppentandvård och pedagogik om äldre.   Så det är viktigt att ta reda på hur 

äldre personer uppfattar de pedagogiska kunskaper som tandvårdspersonalen använder eller 

om det finns brist på pedagogik hos tandvårdsgivare. 

SYFTE 
Denna studie undersöker vad äldre patienter anser om tandvårdsgivarnas pedagogiska 

förmåga vid behandling av äldre individer.  

Frågeställningar  
Hur uppfattar äldre patienter de pedagogiska kunskaperna hos tandvårdsgivare?  

 

Hur är tandvårdsgivarens pedagogiska förmåga enligt äldre patienters uppfattningar? 

 

Hur är tandvårdgivarnas kommunikations förmåga enligt äldre patienters uppfattningar?  

METOD 

Design 
Studien har en kvalitativ design, där resultatet bygger på semi-strukturerade intervjuer som 

sedan analyseras (Bryman och Bell, 2011). Jag inriktade mig på en allmän kvalitativ 

undersökning som betyder att fokusera och tillämpa tolkning och förståelse som grund 

(Bryman och Bell, 2011). Det är viktigt att lyfta fram att kvalitativmetoden möjliggör en 

undersökning om vilka åsikter, värderingar och uppfattningar som individer har inom ett visst 

område där vi vill hämta information (Bryman och Bell, 2011). Den kvalitativa forskning ser 

den sociala verkligheten som något som förändras och konstrueras av individerna själva 

(Bryman och Bell, 2011).  
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I denna studie har jag inte valt att använda kvantitativa metoder då mitt syfte handlar om att ta 

reda på de uppfattningar de äldre patienterna har om vårdpedagogisk kapacitet hos 

tandvårdsgivare.  Jag valde inga kvantitativa metoder då jag håller med Bryman och Bell 

(2011) som har riktat kritik till kvantitativa analyser och anser att relationerna mellan olika 

variabler leder till en kall statisk bild av de sociala delar som inte är beroende av hur 

människor lever sina liv. Det valdes inte kvantitativa metoder även för att Bryman och Bell 

(2011) menar att en kvantitativ metod handlar om en mätprocess och syntetisk strategi med 

precision och riktighet, vilket i min studie är inte av mitt intresse, eftersom jag vill utforska 

och förstå fenomenen där jag som forskare tar hänsyn till att människor tolkar sin värld de 

lever i.   

Med en kvalitativ metod förväntas jag få veta vilken uppfattning som äldre patienter har 

angående vårdpedagogiska kunskaper hos tandvårdsgivare. När jag kommer in på denna 

kvalitativa forskningsmetod, tvingar jag mig själv att fundera på om ”begreppet kvalitativ 

forskning" rymmer ett flertal mycket olikartade metoder som ska kunna användas i studien 

såsom t.ex. ”observationer"(Bryman och Bell, 2011). Observationer handlar om att forskaren 

måste engagera sig i en social miljö under en viss tid för att observera och lyssna i syfte att få 

en bild av den kultur som en socialgrupp uppvisar (Andersson, 1979). Men i detta fall var det 

omöjligt att använda observationer eftersom att tiden icke skulle räcka till, men också för att 

dessa observationer är mer anpassad för en klassisk etnografi. Därför har jag valt kvalitativa 

intervjuer. 

En lämplig metod för datainsamling vid kvalitativa studier är att använda intervjuer (Bryman, 

och Bell, 2011).  Kvalitativa studier beskriver och identifierar egenskaper hos individer för att 

ge svar på en specifik information om ett fenomen. Kvalitativa intervjuer kräver ett aktivt 

engagemang hos både intervjuaren och den intervjuade och det kräver också en ömsesidig 

respekt och tillit, vilket har eftersträvats.  

Det finns inte någon standard för semistrukturerade intervjuer (Andersson, 1979). Men, 

genom att använda intervjufrågor får intervjudeltagarna utrymme att fritt formulera svaren 

med egna ord (Bryman och Bell, 2011). Frågor som designades var gjorda för att hålla 

samtalet inom området och hjälpa mig att vägleda mig som forskare under intervjun. Som ni 

ser på bilaga nummer 2 ”Intervjuguiden”, den innehar några specifika frågor om patienternas 

uppfattningar, dessa frågor blev besvarade och kommenterades av respondenter. Enligt 

Andersson (1997) intervjuspecifika frågor har också som mål att få svar på 

studiefrågeställningar. 

Utförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes i Stockholms område, där jag möte olika deltagare på olika platser 

som deltagarna bestämde själva. När det gäller utförande av intervjuerna gjordes alla dessa 

med fysisk närvaro av mig och deltagaren, eftersom det var viktigt för mig som forskare att 

kunna se, läsa och tolka ansiktsuttryck samt gester från deltagaren (Andersson, 1979). 

Den första intervjun (nummer 1) genomfördes på deltagarens lägenhet i centrala Stockholm. 

Intervjun genomfördes den 2015-03-03 klockan 11:00. Intervjun genomfördes i 
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vardagsrummet, under genomförandet var deltagaren och jag enbart i rummet och vi befann 

oss ostörda. Jag satt framför deltagaren vilket gav mig bra insyn för att läsa gester och 

kroppsspråk. I början av intervju förklarades att intervjun kunde ta cirka 1 timme, vilket var 

accepterad för deltagaren. När vi väl hade satt oss kunde jag ställa min första öppna fråga och 

deltagaren svarade på det, längre in i intervjun kunde jag ställa mina resterande öppna frågor, 

vissa av dessa frågor hade jag redan fått svar på. Intervju processen gick utan komplikationer 

och även den inspelade materialet samt noteringar kunde samlas utan komplikationer. Denna 

intervju tog 60 minuter. 

Den andra intervjun (nummer 2) genomfördes också i deltagarens lägenhet i centrala 

Stockholm. Intervjun genomfördes den 2015-03-05 klockan 17:00. Under intervjun satt vi i 

matbordet som befann sig i köket. Vi befann oss ostörda i lägenheten. I början av intervju 

förklarades att intervjun kunde ta cirka 1 timme, vilket var accepterad för deltagaren. Denna 

deltagare hade lite svårigheter att prata och det påverkade röstens styrka. För att det inte 

skulle bli några missförstånd kunde jag sammanfatta kort vad han sa, på så sätt kunde han 

rätta mig om han menade något annat eller om jag har förstått det rätt. Jag hade en bra insyn 

av deltagaren under intervjun, då jag satt framför deltagaren. Under intervjun kunde jag ställa 

mina öppna frågor och jag fick även svar på alla mina frågor. Intervju processen gick utan 

komplikationer även insamling av noteringar utan komplikationer, däremot inspelningen hade 

lite sämre kvalité på grund av inspelnings-volymen, men när filen spelades på datorn så 

fungerade den korrekt. Denna intervju tog 35 minuter. 

Den tredje intervjun (nummer 3) genomfördes på en äldreboende i Södertälje. Intervjun 

genomfördes i ett kontors-rum som vi fick låna av äldreboenden i deras lokaler. Intervjun 

genomfördes den 2015-03- 13 klockan 16:00. Vi satt också mittemot varandra och jag hade 

bra insyn till deltagaren. Vi befann oss själva i rummet ostörda. I början av intervju 

förklarades att intervjun kunde ta cirka 1 timme, vilket var accepterad för deltagaren och 

personen som lånade oss rummet. Deltagaren besvarade på alla mina frågor, ibland kunde 

deltagaren komma ut från ämnet och jag fick ställa mina öppna frågor för att få deltagaren att 

komma tillbaka till ämnet. Intervju processen gick utan komplikationer även det inspelade 

materialet och noteringar kunde samlas utan komplikationer. Denna intervju tog 24 minuter 

Den fjärde intervjun (nummer 4) genomfördes på samma äldre boende i Södertälje. Intervjun 

genomfördes i samma kontors-rum som den tredje intervjun. Intervjun genomfördes den 

2015-03-15 klockan 16:00. Vi satt mittemot varandra och jag hade även här bra insyn till 

deltagaren. Vi befann oss ostörda och själva i rummet. I början av intervju förklarades att 

intervjun kunde ta cirka 1 timme, vilket var accepterad för deltagaren och personen som 

lånade oss rummet. Deltagaren svarade på alla frågor, ibland när jag frågade hade deltagaren 

svårigheter att höra mig, deltagaren förklarade senare om sin hörselskada, vid flera tillfällen 

fick jag höja volymen på min röst så att deltagaren kunde höra vad jag frågade. Insamlingen 

av noteringar och inspelade materialet kunde samlas utan komplikationer.  Denna intervju tog 

36 minuter. 

Den femte intervjun (nummer 5) genomfördes i deltagarens lägenhet i Södertälje. Intervjun 

ägde rum i vardagsrummet där både jag och deltagaren satt på soffan med insyn mot varandra. 
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Intervjun genomfördes den 2013-03-20 klockan 17:00. Vi befann oss själva i lägenheten och 

vi var ostörda under intervjun. I början av intervju förklarades att intervjun kunde ta cirka 1 

timme, vilket var accepterad för deltagaren. Alla frågor besvarades under intervjun, även fast 

de besvarades i oordning. Intervju processen gick utan komplikationer och även den inspelade 

materialet samt noteringar kunde samlas utan komplikationer. Denna intervju tog 49 minuter.  

Den längsta intervjun tog ca 60 minuter medan den kortaste intervjun var ca 24 minuter lång, 

den genomsnittlig längd för intervjuerna blev ca 40 minuter. Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefon, men jag fick också anteckna noteringar som jag ansåg vara viktiga. Därefter 

transkriberas varje intervju ordentlig. 

Urval 
Deltagare för intervjuer har valts ut för denna studie med hjälp av en snöbollsurvalsmetod 

eftersom jag är tidsbegränsad för insamlingen av empiri och genom att använda ett 

snöbollsurval kan jag spara tid och inkorporera deltagare att hjälpa mig att hitta andra 

deltagare i samma stadie som de själva. Enligt Bryman och Bell (2011) beskrivs snöbollsurval 

som en kedja där man använder personen som har intervjuats först för att hitta nya deltagare. 

Så jag som forskare fick initialt kontakt med en äldre person som ville delta i min 

undersökning och som uppfyllde mina krav dvs. fått tandvårds behandling under de senaste 3 

månaderna och som är äldre än 65 år. Den äldre individen tipsade mig och gjorde det möjligt 

att kontakta två potentiella deltagarna som uppfyllde alla krav för denna undersökning, av 

dessa två kunde en delta i undersökningen, sedan av den andra deltagaren blev jag hänvisat 

till den tredje deltagaren, den tredje hänvisade mig till den fjärde deltagaren och sist den 

fjärde deltagaren hänvisade mig till den femte deltagaren. Alla deltagare fick ett informativt 

brev som informerade skriftligt om syften med studien och tillfrågades om medverkan i en 

inspelad intervju, samtidigt informerades i brevet om att detta var konfidentiellt och att denna 

information bara gällde för detta studiesyfte. (Se Bilaga1) 

Undersöknings deltagare 
Intervjudeltagarna representerade äldre patienter som har fått någon tandvårds-behandling de 

senaste 3 månader. I förhållande till syftet representerar deltagarna en grupp av äldre patienter 

och dess anseende om tandvårdsgivarnas pedagogiska förmåga vid behandling av äldre 

individer. 

Det är viktigt att peka på att av totalt 8 individer, så hade tre av dessa deltagare tackat nej till 

intervjun, två pga. svårigheter att prata efter cancerstrålbehandling och en kvinna tackade nej 

eftersom att hon bodde i Spanien under denna period. Alla deltagare i undersökningen var 

äldre än 65 år och dessa deltagare var under tandvårdsbehandling eller hade fått 

tandvårdsbehandling under de senaste tre månaderna. Viktig kravställning eftersom studien 

var inriktad på att undersöka uppfattningen hos äldre människor angående tandvårdsgivares 

vårdpedagogik.  

Tre av deltagarna bodde i sina privata hem och de var patienter vid öppentandvården. En av 

dessa två har varit patient hos Folktandvården under hela sitt liv. Den andra äldre deltagaren 

hade ojämna tandvårdsbesök då och då, ofta på privat tandvårdsklinik, men även på 
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Folktandvården. De resterande två intervjuade bodde på olika äldreboende former, men en av 

dessa fick tandvårdsbehandling i hemmet.  

Den första deltagaren är nr.1, och sedan i respektive ordning har varje deltagare nominerat 

den kommande deltagare. För att ge deltagarna konfidentialitet fick alla deltagare ett 

respektive nummer, mellan 1 och 5; så jag också kunde redovisa deltagare kedjan som stöder 

snöbollsurvalet. Deltagare: Nr.1, 65 år, Kön M /  Nr.2, 72 år, Kön F /   Nr.3, 69 år, Kön M  /   

Nr.4, 67 år, Kön F /  Nr.5, 66 år, Kön M.    

Dataanalys 
Dataanalysen började med transkriberingen av intervjuerna. När jag väl hade alla intervjuer 

transkriberade, kunde jag understryka och hitta alla meningsbärande enheter i de 

transkriberade intervjuerna. Med meningsbärande enheter menar jag fraser samt meningar 

som hänger samman och som är viktiga för studiens syfte. På så sätt kunde jag även skippa 

allt som inte var relevant för syftet som t.ex. meningar och text som inte handlade om det 

undersökta ämnet.  

Efter att jag hade hittat alla meningsbärande enheter i transkriberingarna kunde jag ge koder 

till de olika meningsbärande enheterna (kolla tabellen i bilagan för att se de olika koderna).  

Efteråt kunde jag även meningskondensera texten och meningarna dvs. att den väsentliga 

innebörden kortades till några få ord.  

Nästa steg i dataanalys handlade om att skapa kategorier av alla mina koder dvs. att jag 

stoppade in och sorterade alla meningskondensationer i tillhörande kategori utifrån mina 

koder. I varje intervju kunde jag hitta koder som kopplades till Pilhammar (2004) fyra 

vårdpedagogiska begrepp dvs. kunskap, kommunikation, kompetens och patientundervisning 

(Pilhammar, 2004). Dessa begrepp senare blev därför representativa för fyra av mina fem 

kategorier. Den sista och femte kategori skapades genom att samla koder rörande 

professionellas förståelse av äldre och denna kategori presenterades och döptes till ”Förståelse 

av äldre patienter inom tandvård”. Kategorin kunskap presenteras med titeln ”äldre patienters 

uppfattningar om kunskap inom tandvård”, Kategorin kommunikation presenterades med 

titeln ”äldre patienters uppfattningar av kommunikation inom tandvård”, Kategorin 

kompetens presenterades med titeln ”äldre patienters uppfattningar av erfarenhet och 

kompetens inom tandvård” och slutligen kategorin patientundervisning presenteras under 

titeln ”äldre patienters uppfattningar av patientundervisning inom tandvård”. 

 

Bryman och Bell (2011) menar att kodning är en viktig process inom kvalitativ dataanalys, 

men kodning kan ibland kritiseras eftersom det kan innebära en fragmentisering och 

dekontextualisering av en situation. Kritiken hävdar att genom att plocka ut textstycken från 

1. Meningsbärande enheter 

 (meningar, fraser som hänger samman baserat 
på innehållet)  

2. Kodning  

(att ge meningsenheten ett 
namn)  

3.Meningskondensering 
(den väsentliga innebörden 

kortas till några få ord)  

4. Kategori 

 (”grupperat” innehåll som 
har gemensam innebörd) 
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ett sammanhang och bygga nya sammanhang av de tagna textstyckena kan medföra att vissa 

delar av den undersökta sociala situationen kan tappas bort. Under data analysen har jag som 

forskare varit försiktig och tagit hänsyn till att delar av den sociala situationen kan förloras vid 

sortering och kodning. För att motverka att detta har jag försökt förstå hela kontexten och 

faktorerna som formar situationen. Samt varit så objektiv som möjligt för att sammanfatta och 

analysera vad äldre patienter anser om tandvårdsgivarnas pedagogiska förmåga vid 

behandling.  

Tillförlitlighet 
Med tillförlitlighet menas enligt Bryman och Bell (2011) att forskaren säkerställer att studien 

har gjorts enligt de vetenskapliga standarder som finns. För att öka studiens tillförlighet har 

jag som forskaren utfört en respondentvalidering för varje intervju, vilket utfördes genom att 

skicka tillbaka intervju transkriberingarna och intervju sammanfattningen till varje 

intervjudeltagare och i samband med detta tillfrågades intervjudeltagaren om intervju 

transkriberingarna samt sammanfattningen stämde. Därefter fick jag en konfirmation av 

intervjudeltagaren i vilket deltagaren nämnde att transkriberingarna och sammanfattningar 

stämde överens med vad de ville förmedla och förmedlade i intervjun. Jag fick en 

godkännande svar av alla valideringar från varje deltagaren dvs. att inga ändringar utfördes. 

Respondentvalideringen ledde fram till att få en bekräftelse att jag som forskare med mina 

intryck har uppfattat rätt respondenternas uppfattningar. Valideringen har även bidragit till att 

jag kan citera de intervjuade personer korrekt.  Även för att öka tillförlitligheten om svar, var 

frågorna utformade på ett enkel och tydligt sätt där respondenter fick tala fritt. (Andersson, S. 

1979; Bryman och Bell, 2011; Andersson, 1979)  

Tillförlitligheten inom kvalitativ forskning kan ibland kritiseras eftersom kvalitativ forskning 

pekar på att vara alltför subjektiv och impressionistiskt.  Bryman och Bell (2011) anser att 

varje forskare har olika bakgrund vilket kan påverka forskarens värdering som i sin tur kan 

påverka tolkningen.  

Kvalitativa studier kan ha svårigheter med att replikera en kvalitativ undersökning på grund 

av att de är ostrukturerade och ofta beroende av forskarens egen uppfattningsrikedom, i en 

kvalitativ undersökning är forskaren själv det viktigaste redskap vid data-insamling och därför 

är det sällan möjligt att göra en replikation (Bryman och Bell, 2011). Även fast en kvalitativ 

forskning har begränsningar till replikation, har jag som forskare försökt visa så mycket 

transparens som möjligt under mina forskningsprocesser för att underlätta en eventuell 

replikation i framtiden.  

En kvalitativ strategi ställer begränsningen att generalisera då kvalitativa forskare genomför 

ostrukturerade intervjuer med ett litat antal individer i ett visst område. Kritiker menar att med 

en kvalitativ forskning är det omöjligt att generalisera resultatet till andra miljöer (Bryman 

och Bell, 2011). Det valda urvalet och de få utförda intervjuerna tillåter mig inte att 

generalisera bland den undersökta gruppen, jag måste påpeka att detta inte påverkar studien 

eftersom huvud syftet med denna studie inte har varit att generalisera, utom huvud syftet har 

varit att förstå och utforska fenomenen. Det valda urvalet gav mig tillgång till intervjuer från 

personer från enbart Stockholm, attityder från personer i andra regioner kunde därför inte 
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undersökas. Den äldsta patienten som deltog var 72 år. Den valda snöbollsurval kan ha 

påverkat tillförlitligheten av studien eftersom urvalen inte hänvisade till personer som var 

äldre än 72 år och på så sätt kunde inte studien undersöka uppfattningar av äldre patienter som 

var över 72 år. 

Bryman och Bell (2011) menar att kvalitativ forskning ofta brister transparens eftersom 

information om hur en undersökning planerades och genomfördes är ofullkomlig. Det är 

ibland svårt i en kvalitativ undersökning att slå fast vad forskaren konkret har gjort eller hur 

forskaren har kommit fram till slutsatser på grund av forskarens subjektiv-tolkning som i sin 

tur har påverkats av dennes bakgrund. Jag är medveten att kvalitativ forskningsstrategi kan 

ibland brista i transparens, då ofullkomlig information kan uppstå på grund av forskarens 

subjektiv-tolkning. Men i slutändan var denna forskningsstrategi den mest passande för att 

utforska och första vad äldre patienter anser om tandvårdsgivarnas pedagogiska förmåga vid 

behandling av äldre individer.  

Källkritik 
Litteraturkällor som användes för stöd är granskade och också referensgranskade. Dessa 

citerade jag i ovanstående text och var signerade som "tidigare forskning". Alla vetenskapliga 

artiklar upprätthåller en vetenskaplig standard och objektivitet, trots att det inte finns specifik 

teori för temat inom studien.   

Etiska aspekter 
Studien har genomförts med beaktande av de fyra grundläggande forskningsetiska principerna 

vid insamling av empiri och forskningssammanhang: samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman och Bell, 2011). När det gäller etiska 

aspekter måste man peka på att forskning är viktig och nödvändigt för individen och 

samhället.  Därför att individen har ett legitimt krav för att forskaren skall observera dessa 

grundläggande principer som exempel krav på skydd mot insyn i sitt privatliv och mot 

kränkningar av sin personliga integritet. Då deltagarna fick muntlig och skriftlig information 

om studiens syfte och att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. 

Deltagarna upplystes om att intervjuare har tystnadsplikt samt att deltagandet var frivilligt och 

att intervjuerna kunde avbrytas om de inte längre ville medverka. Det insamlade 

intervjumaterialet har endast använts till studien. Det går inte att använda informationen i 

andra icke vetenskapliga syften (Bryman och Bell, 2011).  

Hänsyn har också tagits till vetenskaplig forskningsetik, vilket innebär att jag som intervjuare 

har belyst frågan som gäller forskningens tillförlitlighet för att säkra forskningsresultat samt 

hur människor utanför studien kan påverkas av forskningsresultatet, allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt.  Deltagare fick samtidigt underteckna ett formulär.  (Bilaga 1)  
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RESULTAT OCH ANALYS 

Förståelse av äldre patienter inom tandvård  
Alla intervjudeltagarna pekar på ett behov av att få mer förståelse vid vanliga besök hos 

tandvården. ”Vi behöver mer förståelse inom tandvård. Tandläkaren och tandhygienisten 

måste vara kunniga om äldre människor som jag.” 

Tandvårdpersonalen saknar humanistiska kunskaper i sin dagliga praktik ansåg de 

intervjuade. Alla deltagare undrar om professionella fick humanistiska kunskaper i högskolan.  

Intervju respondenterna vill att de skall ses som individer i en humanistisk dimension enligt 

deras behov för en bättre förståelse. ”Jag tycker att tandvårdpersonalen saknar något viktigt i 

sin dagliga praktik, jag vet inte om de fick humanistiska kunskaper i högskolan?” 

Majoriteten intervjudeltagarna utrycker framförallt att de vill att tandhygienisten, tandläkaren, 

specialister och personal inom tandvården skall förstå den sjukes svårigheter och olika 

beteenden.  Men också att förståelsen av äldre människor i de flesta fall har förändrat deras 

sätt att förhålla sig till att utveckla samhället. "Nu vill jag säga att om de kan förstå mer 

varför det blir som det blir (äldre).  De (tandvårdsgivare) måste lära sig om de olika 

skillnader på sjukdomar som finns och om olika beteendesymtom som vi har”. 

Alla deltagarna pekar på påståendet att tandvårdsgivare tror att alla är lika och deltagare anser 

att detta inte är rätt. En minskad förmåga hos äldre individer behöver oftast förstås av 

professionella för att de skall kunna kompensera med rätt hjälp och information innan, under 

och efter behandling. Professionella tror att alla äldre beter sig lika.  Jag hade svårt att gå 

och sitta i tandvårdstol, jag kan inte ta så många steg och inte heller kliva upp i stolen." 

Några deltagare uppfattar och pekar på att munnen är en del av deras kropp och de säger att 

professionella måste förstå och se munnen som en helhet av kroppen. Tandläkare måste 

lyssna på mig och vi måste förstå varandra, om vad tandhygienisten eller tandläkaren skall 

göra och vad jag känner i min mun, det är min kropp”. 

I intervjuerna framkom att tandvårdsprofessionella inte förstår äldre patienter och inte kan 

bemöta de äldre patienternas oro. Tandvårdsprofessionella förstår även inte hur äldre patienter 

känner, för att patienterna ska bli lyssnade och förstådda. 

"De förstår inte mig! Jag har svårt att öppna min mun, det uppstår ofta men min läkare säger 

att det är normalt med dessa symtom hos äldre. Men jag tycker att jag darrar när jag blir 

nervös för något eller stressad när jag träffar obekanta. Jag har lätt för att få blödningar i 

min mun när tandläkaren tvingar mig att gapa stort och fort.  Jag behöver lång tid för att 

vila. Tandvårdsbesök gör mig så nervös, jag känner stor oro”  

Flertalet deltagare pekar på att tandvårdsprofessionella saknar kunskaper om respekt och etik. 

De äldre patienterna uppfattar denna situation som brist på kunskaper, kommunikation och 

erfarenhet hos tandvårdsgivare.  Att respektera andra människor handlar om att acceptera att 

dom kan välja att utforma sina liv på ett annorlunda sätt.  Med utgångspunkt av detta 

möjliggörs en bättre förståelse av äldre individer och samtidigt en tillfredställande behandling.  
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”Men tandvårds professionella måste utbilda sig mer om respekt och etik. Det föreligger brist 

på tid och det saknas information om tandvårdskostnad” 

Den uppfattning som alla intervjudeltagarna hade var klagolåten på tandvårdskostnader och 

dubbel betalning för samma problematik. De lyfte fram att det var ekonomin som ofta hade 

begränsat deras besök hos tandvården, val av behandling och oförståelse av äldre patienter 

inom tandvård. Resultat från intervjuade visar att en situation kan uppstå där professionella 

inte riktigt känner sig redo att ge fungerande patientundervisning om kostnader och bästa 

behandling.  "Det är helt oacceptabelt att vi ska betala för tandhygienist när vi behövde hjälp 

av tandläkare. Jag är en äldre person men jag vet vad jag säger!” 

Äldre patienters uppfattningar om kunskap inom tandvård 
I intervjuerna lyftes det fram att tandvårdsprofessionella behöver mer kunskap om munhålans 

sjukdomar och pedagogiska hjälpmedel för att ge äldre patienter bra information, bra 

undervisning och en bra behandling. ”Tandhygienisten behöver mer kunskap om 

munssjukdom, de (tandvårdspersonal) behöver mer tandvårdshjälpmedel för att kunna 

informera, undervisa och behandla oss bättre” 

För flertalet av deltagarna var uppfattningen att de fins bristande kunskap om hur 

professionellas tillvägagångsättet är vid möte med patienter när det gäller generella 

sjukdomar, medicinering, aktuell behandling samt bedömning av patienters symtom. 

Intervjuade motiverade sin uppfattning om bristande kunskap och anser att detta kan leda till 

sämre undervisning.   

”De (tandvårdsprofessionella) vet inte om min sjukdom, de frågade aldrig, när jag vill 

berätta om mitt höga blodtryck, lyssnade de inte, de ville fortsätta med behandling så fort som 

möjligt, de kontrollerade aldrig mitt blodtryck innan de behandlade mig!”  

Intervjudeltagarnas uppfattningar pekar på brist på kunskap hos tandvårdsgivare eftersom de 

inte får rätt förklaring från professionella om varför de extraherade en tand. Det innebär också 

ett stort problem då informationen som ges till patienter är dålig och otillräcklig. ”Om jag inte 

fick förklaring på varför jag ska extraherade denna tand, så tror jag att tandhygienisten 

saknar kunskaper.” 

Flertalet av de intervjuade kände ett stort behov av mer kunskap om protetik hos 

professionella. De uppfattar att professionellas kunskaper är beroende på vilken planering 

som gavs till äldre patienter. Samtidigt anser intervjuade att den bristande kunskapen för 

protetik är en orsak till en dålig behandling och patientundervisning. ”Beroende på vilken 

planering jag får för att min mun skall fungera bra och vara frisk, så är det uppenbart att 

tandvårdpersonalen måste ha goda kunskaper om till exempel protetik " 

Några deltagare ser svårigheter och pekar på att professionella behöver mer humanistisk 

kunskap som måste finnas bakom behandling för äldre människor. De anser att det är säker att 

tandvårdsprofessionella inte bara behöver yrkeskunskap om munhälsa. ”Det finns alltså, ett 

säkert humanistisk sätt bakom behandling och information och sådana saker som kunskap. ( 

hos tandvårdsgivare)” 
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Gemensam åsikt var att intervjudeltagarna pekade på tidsbrist vid diagnosen från det första 

mötet. De anser att en individuell planering med en korrekt förklaring kan visa vilka goda 

kunskaper som finns hos professionella. Alla intervjuade pekar på vikten av att professionella 

måste inneha kunskap om hur de ska hantera tandvårdsbehandling hos äldre patienter för att 

nå bästa resultat med munhälsa. 

”En bra diagnos som förklarar för mig vad som händer vid det första mötet. Jag behöver en 

förklaring om diagnos och vilken planering jag erbjuds så tandvårdpersonalen måste 

självklart ha goda kunskaper." 

Äldre patienters uppfattningar av kommunikation inom tandvård 
Alla intervjudeltagarna uppfattar brist i kommunikation, eftersom de professionella ger för 

kort tid till patienterna för information, förklaring och också otillräckligt med tid för att svara 

på patienters frågor. ”De (tandvårdspersonal) ger mig inte den tid som jag behöver, jag 

tycker att de (professionella) missade kommunikationen och tandhygienistens förklaringar 

räcker inte till” 

I intervjuerna framkom att alla deltagare uppfattar brist på kommunikation och förklaring vid 

första diagnosen, för att möjliggöra en bra diagnos och behandling som ger en god munhälsa 

med ordentlig kommunikation mellan patienter och tandvårdsprofessionella. "Jag tror att 

förstadiagnosen är viktig, men jag vill diskutera och kommunicera ordentlig med min 

tandläkare först. ” 

Flertal äldre intervjuade upplevde kommunikationsbrist på ett trevlig bemötande mellan 

professionella och äldre patienter. Intervjuade pekar på att några professionella behöver vara 

lite snällare och inte skälla och skämma ut äldre patienter när de inte borstade tänderna på rätt 

sätt. Deltagare säger att de vill att professionella måste vara sensibla om de upptäcker att 

patienter inte får lämpligt svar på den information de försöker kommunicera patienten om.  

Tandvårdsprofessionella måste sätta av mer tid och de måste lyssna på vad patienten som 

sitter i tandvårdstolen säger och behöver. 

”Det tycker jag att man får vara lite försiktig med när vi träffas, man ska vara lite snäll mot 

oss som är äldre, vet du, vi återvänder till barndomstiden. Vet du, Tandhygienisten skällde på 

mig för min dåliga tandborstning, min tand frakturerade och tandhygienisten kunde inte 

hjälpa mig med detta, jag behöver tandläkarens hjälp.”   

Ytterligare några intervjuade uppfattar att tandvårdsprofessionella inte anpassade sig till deras 

kommunikationsnivå. Intervjuade pekar på att några av de äldre patienterna behöver 

individuell patientinformation eftersom att de har försämrad syn eller hörsel.  Intervju 

deltagarna säger att de inte blev motiverade av att läsa broschyr när de har syn problem. 

 ”Efter denna profylax fick jag bara en skriftlig broschyr som jag inte blev motiverad av att 

läsa, jag har problem med synen. Det fanns för lite tid för förklaring, jag kunde inte fråga 

mer, hon (professionell) hade inte tid.” 

Av intervjuerna framkom att professionella inte återkommer för att etablera en dubbelriktad 

kommunikation med patienter.  Intervjuade säger att professionella inte repeterar information 
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och upplysning i lugn takt. Intervjuade anser att det som är viktigt är att professionella talar 

tydligt och med få ord. De vill att professionella först berättar om vad de skall göra, sedan 

visa och sist genomföra själva momentet. Allt detta för att patienten skall förstå rätt och 

medverka till en bra kommunikation.   

”Det är så viktigt för mig att tandsköterskan, tandhygienisten och tandläkaren ska tala tydligt 

och med få ord.  De måste berätta om vad de skall göra och när det skall genomföras, de 

måste repetera i lugn takt för att jag skall förstå rätt först." 

Att professionella ofta talar tyst och att de kör sitt eget race påpekar intervjuade. Intervjuade 

anser att de behöver tydlig kommunikation även i situationer när professionella inte blir 

tillfredsställa av behandlingen eller för behandlingar som för tillfället ger sämre resultat än de 

som förväntats. "Tandhygienisten som besökte oss, talar ofta tyst, det var svårt att höra och 

förstå vad hon sa, hon lyssnar i alla fall inte på mig, hon kör sitt eget race." 

De flesta deltagarna ansåg att professionella inte har tillräckligt med tid för att ge mer 

förklaring om diagnosen. Och det har påverkan på en bra kommunikation, undervisning och 

behandling.  "Jag vill vara säker på om diagnosen stämmer, jag vill ha mer förklaring, men 

professionella har ingen tid, han gick och lämnade mig med tandsköterskan" 

Kommunikationsbrist när det gäller remiss och konsultationer med andra vårdprofessionella 

framgick i intervjuerna. Intervjuade önskar att tandvårdsprofessionella kommunicerar med 

patientens ansvariga läkare för informationsutbyte kring patientens hälsotillstånd. Detta för att 

ge trygghet hos äldre patienter när de söker tandvårdsbehandling. 

"Jag är så rädd för den kirurgiska tanduttagning, och jag vill veta hur lång tid behandlingen 

tar, vad jag skall få, implantat eller protes, vilka kostnader detta medför och vilken medicin 

jag skall få sen. Jag vill att de (tandvårdsprofessionella) frågar min läkare och berätta detta 

för min dotter. Jag vill att hon ska följa med och förklara lite mer för mig." 

Äldre patienters uppfattningar av kompetens och erfarenhet inom tandvård 

Alla intervjuade uppfattade att tandvårdsprofessionella behöver mer kompetens och erfarenhet 

för att undervisa och behandla äldre patienter när dessa söker tandvård. Intervjuade tror att 

Folktandvården bara har unga tandläkare utan erfarenhet och att det är en orsak till sämre 

bemötande av äldre patienters munhälsa. 

 ”Jag tror att Folktandvården bara har unga tandläkare utan erfarenhet, de (professionella) 

behöver mycket mer erfarenhet för att förstå och bemöta äldre människor på rätt sätt; jag 

ville träffa en erfaren tandläkare.” 

En av de intervjuade uppfattar kompetens och erfarenhet hos professionella på ett praktiskt 

sätt. Och säger att även om tandvårdsspecialisten har goda kunskaper räcker dessa kunskaper 

ofta inte till för att ge en tillfredsställande behandling till äldre patienter. Men om specialisten 

inte vet om äldre människor eller inte har erfarenhet att möta äldre patienter och deras behov, 

så blir behandlingen misslyckad och svår. 



   29 
 

”Specialisten kanske är bäst och han har säkert goda kunskaper, men hans goda kunskaper 

spelar ingen roll om han inte förstår äldre människor, kanske har han aldrig arbetad med 

äldre människor och vet inte vad äldre människor behöver för att trivas med mun behandling, 

det är erfarenhet som han måste få mer av först”. 

Flertal av intervjudeltagarna anser att bakom behandling och information behöver 

tandvårdsprofessionell inte bara kunskap, de behöver också mycket erfarenhet. De anser att 

begränsad erfarenhet och otillräcklig kapacitet att förstå äldre patienter ofta är en orsak till 

försämrad behandling och detta medför patienter som är inte nöjda. ”Bakom behandling och 

information behövs sådana saker som kunskap och mycket erfarenhet. Annars misslyckas 

professionella med min behandling" 

I intervjuerna framkom att erfarenhet och kompetens hos tandvårdspersonalen är en grund för 

en komplementär undervisning av kunskaper från professionella för patienter och de anser att 

detta behöver utvecklas mer. Intervjuade säger att de vill engagerar sig i behandling så att 

professionella skall berättar steg för steg vilken behandling de skall göra i patienters mun och 

att de skall lyssna på patientens oro. För att få denna förståelser anser respondenterna att de 

behöver en äldre och erfaren tandläkare. 

”tandvården behöver kanske utvecklar sina kompetenser och erfarenheter mer. Ja, det vore 

fint om de berättade vad de skulle göra i min mun och de måste lyssna på min oro och att jag 

behöver paus under behandling, det är inte så lätt för mig och jag tror inte det är så lätt för 

min nya tandhygienist heller, de behöver erfarenhet medan jag behöver en erfaren äldre 

tandläkare.” 

Det framgick också att Intervjuade pekar på brist på praktisk träning om adaptation och 

fixering av protes hos tandvårdsgivare och det är denna praktik som professionella måste ha 

för att uppfattas som erfarna. 

”Själv tror jag att både tandhygienisten och tandläkaren inte vet så mycket om protes, jag 

upplevde själv stora svårigheter, de har för lite praktik om fixering av proteser. De behöver 

mer erfarenhet" 

Äldre patienters uppfattningar av patientundervisning inom tandvård 
Alla Intervjudeltagarnas uppfattningar pekar på brist på patientundervisning vid 

tandvårdsbesök. De anser att de aldrig har fått patientundervisning och att de fått otillräcklig 

förklaring om diagnos, planering och behandling. ”Nej, någon undervisning fick jag inte som 

äldre patient, inte mer än en lätt och otillräckligt grundförklaring om min tandproblematik.” 

Majoriteten av Intervjuade trodde att tandvårdsprofessionella saknar något viktigt i sin dagliga 

praktik. De undrar om professionella fick socialsamhället och människorna kunskaper inom 

yrkesutbildningen, men samtidigt påpekar de att professionella behöver utvecklas mer.  De 

undrar igen om det kanske är pedagogiska kunskaper som professionella behöver utveckla 

och att detta måste ingå i praktiken för att förstå, lära och behandla de äldre patienterna. 

”Pedagogik och utbildning är för mig samma sak. Jag tycker att tandvårdpersonalen saknar 

något viktigt i sin dagliga praktik, jag vet inte om de fick socialsamhället och människorna 
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kunskaper i högskolan? Professionella behöver utvecklas något mer, kanske är det 

pedagogiska kunskaper för att förstå, lära och behandla oss, de måste också tänka på att de 

själva snart blir äldre.” 

Brist på tid och information när det gäller att tillföra kunskaper och patientundervisning från 

tandvårdsprofessionella upplevde alla intervjudeltagarna. Intervju respondenterna anser att 

professionella aldrig har tid för att informerar bra eller utbilda om munnen, inte heller för att 

svara på deras frågor. ”Jag sitter i tandvårds stolen och han ber mig  att gapa, de har aldrig 

tid för att informerar bra eller utbilda mig  om munnen, inte heller för att svara på  mina  

frågor, de ge för lite tid vid varje besök som vi bokar.” 

Ett behov av att professionella ger tillräckligt med tid som de har betalat för, så att de kan få 

en bra förklaring av diagnos, planering, behandling och undervisning framkom i intervjuer. 

Intervjuade säger att de vill se en tydlig bild av hög medvetenhet om vikten av pedagogiska 

kunskaper.  ”De måste ge mig den tid som jag har betalat för, för att ge förklaring om 

diagnos och vilken planering jag ska få; så att jag också får patientundervisning” 

Alla intervjuade hade i grunden en uppfattning att professionella icke visar intresse av att 

lyssna på vad äldre patienter vill berätta angående deras personliga och individuella behov 

som skulle kunna påverka både lärande och behandling. Det är bra om de har karies och 

behöver en behandling på samma sätt som många andra patienter, men om patienter har 

hörselskada kan professionella inte undervisa och informera på verbalt sätt. ”Jag försökte 

informera om min hörselskada, men de lyssna inte på mig, jag förstår ingenting av vad 

tandläkaren säger. Det är bra om de visar broschyr eller bilder för mig.”’ 

I intervjuerna framkom det att patientundervisningen är generaliserad för alla äldre patienter 

oberoende av om de har olika sjukdomar och behov; intervju deltagarna säger att 

professionella inte individualiserar undervisning och material som används.  

”Tandhygienisten säger till mig att jag har tandköttsproblematik så jag måste använda 

tandtråd och borsta tänderna, men jag kan inte göra det, jag är bedövad i min hand. Hon tror 

att jag är frisk precis som en ung flicka, kanske behöver jag professionell undervisning om 

andra metoder eller för att remittera mig för att jag skall komma minst en gång varje månad 

till tandvården, jag vet inte vad jag skall göra” 

Majoriteten av intervjuade uppfattar brister hos professionella när det gäller 

patientundervisning för att förmedla sina kunskaper som en del av arbetet vid varje besök. 

Intervjuade frågade om patientundervisningen är en del som ingår i tandvårdsgivarens arbete.   

”Jag har aldrig fått patientundervisning. Jag kommer bara ihåg fluortanten. Har jag rätt som 

äldre att få patientundervisning separat eller ingår det vid varje tandvårdsbesök?” 

Ett önskemål från intervjudeltagarna pekar på en gemensam och konkret situationsbunden 

problematik angående dålig andedräkt hos äldre människor. Intervjuade är optimistiska om att 

de kanske får patientundervisning i framtiden. Intervjuade tycker att det vore en dröm att 

utveckla permanenta program för äldre patienters munhälsa. De anser att det vore intressant 

att få föreläsningar om munvård av tandläkare men samtidigt pekar de på att det är 
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myndigheternas uppgift som måste visa solidaritet med äldre människor för att möjliggöra ett 

permanent program för undervisning. 

 ”Om det finns möjlighet att lära oss om hur vi skall ta bort dålig andedräkt, ja visst vore det 

en bra idé, men jag tror att denna uppgift måste komma från myndigheterna, en lag från 

Socialstyrelsen, och att det är kommunen som bestämmer om hur de skall ta hand om oss 

äldre. Det vore intressant om de kunde satsa på programmet med intressanta tandläkaren 

som föreläsare.  Jag tänkte att vid varje kvartal samla äldre individer och lära alla de som 

vill veta om tandborstning, tandtråd, protes, mm..; ursäkta men jag drömmer nu... 

myndigheterna behöver visa solidaritet med den äldre befolkningen”. 

DISKUSSION 
Vårdpedagogik är ett fält som kan utveckla kunskap inom omvårdnad och pedagogik, 

samtidigt klassificeras det som ett tvärvetenskapligt kunskapsfält mellan vård, pedagogik och 

organisation (Pilhammar, 2004). Även pedagogiska brister är vanliga hos vårdsprofessionella 

anser Rosenlind (2000). Tandvårdskunskaper ligger inom omvårdnadsområdet och 

pedagogik. Om tandvårdsprofessionella känner till, utvecklar och tillämpar flera discipliner i 

det tvärvetenskapliga kunskapsfältet mellan munvård, pedagogik och organisation i likhet 

som Pilhammar (2004) visar, så skulle äldre patienter kunna uppnå bättre munhälsa. Detta 

sammanhang ger stöd för nedanstående diskussion.  

Förståelse av äldre patienter inom tandvård  
I studien upplevde intervjuade ett behov av att få mer förståelse vid vanliga besök hos 

tandvården och utrycker framför allt att de vill att tandhygienisten, tandläkaren, specialister 

och personal inom tandvården skall förstå den sjukes svårigheter och olika beteenden. De 

intervjuade anser också att tandvårdprofessionella måste förstå äldre människor som är en 

grupp av människor som har det svårt att förhålla sig till dagens samhälle som är ständigt i 

förvandling. Så intervjuade påpekar att det vore bra att förstå äldre patienter först innan man 

undervisar och informerar patienter. Även Rosenlind (2000) betonar att vårdgivaren ofta 

saknar ett medvetet pedagogiskt arbetssätt i patientundervisningen. Medan Hansson och 

Runesson (2009) visade i den ”lärande patient ” att för hälso och sjukvården är det viktig att 

lära känna patienter som lever med sin sjukdom.  

Intervjuade pekar på att tandvårdsprofessionella inte förstår äldre patienter och inte kan 

bemöta de äldre patienternas oro, samt att förstå hur saker och ting känns. Även Andersson et. 

al (2004) anser att vanliga samarbetssvårigheter mellan vårdpersonal och äldre patienter kan 

bero på försämrade funktioner eller olika sjukdomar men även på rädsla eller på en 

kombination av dessa. Medan Hansson och Runesson (2009) visade att vårdpersonalen måste 

förstå alla dessa orsaker och anledningar som motiverar olika beteenden hos människor, dessa 

beteenden är viktiga att upptäcka då det påverkar hälsoproblematiken och är kopplade till 

individens livsstil. I likhet anser Sgan-Cohem (2008) att äldre individer i det senmoderna 

samhället kan utveckla en stark känsla av ansvar som ett dynamiskt fenomen med en 

pulserande rörelse som är behjälplig i individens identitetsskapande. 
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Intervjudeltagarnas uppfattning pekar på påståendet att tandvårdsgivare tror att alla är lika och 

intervjudeltagare anser att detta inte är rätt.  Sgan-Cohen (2008) anser att identitet och 

inlärning kan skilja mellan olika vuxna i befolkningen och äldre människor kan lära sig på ett 

annorlunda sätt. Även Pilhammar (2004) anser att inlärning är en process som behöver tid och 

kunskaper. Medan Sgan-Cohen (2008) visar att för att förstå äldre patienter inom vården så 

måste patienter först ses som individer. Även Pilhammar (2004) belyser inte skillnaderna i 

lärande för både unga och äldre, däremot belyser Pilhammar (2004) att det har visats att 

undervisning inom vård kan påverka upplärningens kvalité och elevernas ansvar till högst 30 

%, den resterande skillnaden i elevernas lärande beror till 70 % på deras egna "enskilda 

faktorer" såsom socioekonomisk nivå, livsstil hos individen, fysisk och mental hälsa. 

Intervjudeltagarna pekar på behovet av att individualisera utbildning och behandling av äldre 

patienter inom tandvården och en bättre förståelse av äldre individer är prioriterat för att ge 

bra munhälsa. McKenzie-Green, et al. (2009) visar på att äldre människors upplevelser av 

munhälsa ofta grundar sig både på nuvarande och tidigare erfarenhet och betonar att det skall 

vara annorlunda undervisning och behandling för den här gruppen än för andra vuxna 

grupper. Även Gelfgen och Eckerholm (2011) och Rotsvall och Selander (2008)  visar att 

vuxnas lärande baseras på en kognitiv tradition som ingår i ett transformativt lärande som går 

ut på att omvandla gamla perspektiv och föråldrade tankesätt i nya inriktningar. Det som gör 

skillnad på andra grupper är att äldre vuxna reflekterar över sina egna antaganden och 

tankemönster och att de förtjänar att respekteras. I jämförelse med Kjellström (2009) som 

visar att respekt för andra människor handlar också om att acceptera att de kan välja att 

utforma sina liv på ett annorlunda sätt, utifrån förmågan att respektera alla människor och 

samtidigt bli opåverkad och detta innebär att individen kan ta ansvar för sig själv.   

Kjellström (2009) anser också att det finns individuella och gemensamma idéer om 

människors ansvar för sin hälsa. Kjellström (2009) framhåller betydelsen av individualisering 

för en bättre förståelse av äldre patienter inom vården. I Likhet med Sgan-Cohen (2008) och 

Gelfgen och Eckerholm (2011) visar att en anpassad individuell behandling framkommer som 

ett alternativ för ökad interaktion och delaktighet, men också för att det kan utveckla och 

förbättra vårdorganisationen.   

Det finns flera likheter mellan olika studiers resultat och Pilhammar (2004) som visar att 

uppgifter inom vården kräver en stor del av undervisningen och pedagogiska kunskaper hos 

vårdgivare samtidigt visar detta att inom vården krävs en individualiserad behandling.  

Husserl (2004) bekräftar detta när han menar att det är viktigt att förstå att människorna 

beskrivs utifrån den upplevelsen av livsvärld som ett unikt fenomen för varje person, vilket är 

präglad av mångfasetter så som personliga, sociala, historiska positioner, traditioner, 

kulturella sammanhang samt livsåskådning och lidande i relation till sjukdom. Även Mishler 

(1984) förklarar och menar att för att kunna bemöta patienter konkret krävs det att vårdgivare 

håller sin förståelse genom en lyckad kommunikation.  

Skillnad mellan dessa studier och intervjudeltagare åsikter visar att individualisering och 

förståelse för äldre patienter inom behandling är viktig inom vård men intervjudeltagare anser 

att det kan appliceras i tandvården.   
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Kunskap inom tandvård  
Det har framkommit från intervjudeltagarna att det finns en brist på kunskap hos 

professionella, till exempel i deras tillvägagångsättet vid möte med patienter när det gäller 

generella sjukdomar, medicinering, aktuell behandling och bedömning av patienternas 

symtom. Intervjuadeltagarna motiverade sin uppfattning om bristande kunskap och ansåg att 

detta kan leda till sämre undervisning. Det finns flera likheter mellan studier av Carlgren 

(2002) och Pilhammar, et al. (2006) som visar att för att bemöta, behandla och undervisa äldre 

patienter i vården med syften att ge hälsa, måste vårdgivare ha goda kunskaper.  

Skillnader som Pilhammar, et al. (2006) betonar är att en uppgift i omvårdnad bara kan 

utföras med grundläggande av egna professionella kunskaper. Även Carlgren (2002) anser att 

vårdprofessionella måste ha kunskaper såsom faktakunskaper, färdighet, förståelse och 

förtrogenhetskunskap, alla dessa kunskaper besitter eller inte besitter hos professionella, 

utifrån yrkeskunskaper som de fick vid universitet för att erhålla diplom.   

I motsats till Calgren (2002) och Pilhammar, et al. (2006), visar Chung, et al. (2000) att 

vårdpersonalen måste uppfylla kunskaper som en del av sitt eget ansvar och där 

omvårdnadens mål beskrivits som att stärka hälsa och förebygga sjukdom genom att 

identifiera riskfaktorer. Även Atchison (2002) menar att professionella måste uppfylla ett krav 

som omfattar omvårdnad och socialservice, hälso och sjukvårdslagen och sociallagen utifrån 

utbildningen som är inriktad på färdighet och grundkunskaper med pedagogiska funktioner.  

Intervjudeltagarnas uppfattningar visar att det finns tidsbrist för att diagnostisera vid första 

mötet och även vid individuell planering. De anser att en korrekt förklaring från 

tandvårdprofessionella kan intyga och visa vilka goda kunskaper professionella innehar. Alla 

intervjudeltagare pekar på vikten av att professionella måste inneha kunskap om hur de ska 

hantera tandvårdsbehandling hos äldre patienter för att nå bästa resultat med munhälsa. Även 

Hansson och Runesson (2009) ser situationen som ett lärande alternativ och de anser att 

vårdpersonal utifrån deras professionskunskaper, även behöver humanistiska kunskaper om 

hur människor lär för att underlätta mötet med patienter.  

Medan Pearson och Chalmers (2004) visar att det är praktiknära personalutbildning som ger 

effekt på vårdtagares munhälsa, dock anser de att vårdprofessionella utifrån 

tandvårdsutbildning behöver personlig attityd och förmåga gällande respekt och lyhördhet för 

äldre. Pearson och Chalmers (2004) anser att dessa kunskaper underlättar samarbetsförmåga 

mellan professionella och äldre patienter och garanterar förståelse och förtrogenhetskunskap. 

Person och Chalmers (2004)  visar att det finns enstaka skillnader om hur man undervisar om 

dessa kunskaper och den tid som används för denna utbildning. I likhet med det som Pearson 

och Chalmers (2004) menar, kräver de äldre intervjuade mer tid, respekt och lyhördhet.  

Intervjudeltagarna anser att professionella behöver utvecklas något mer och samtidigt undrar 

de om det är den pedagogiska kunskapen som behöver utvecklas. Rosenlind (2000) visar att 

formell eller informell lärare måste se sig själva som ledaren, utbildare och pedagog för att ge 

kunskaper och initiera reflektion över dagliga arbetet. Även Pilhammar, et al. (2006) anser att 

pedagogik är viktigt hos vårdsprofessionella i det dagliga arbetet och anser också att teoretisk 
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kunskap är som namnet antyder, en kunskapsform som växer fram hos en individ och kan 

påstås vara den viktigaste formen av kunskap inom vården. Medan Pearson och Chalmers 

(2004) betonar att en teoretisk undervisning måste följas upp med praktiska övningar.  

I studien av Nun (2000) anses forskarna vara överens om att det är utbildning som förbättrar 

personalens kunskaper och möjliggör utveckling av färdighet hos personalen. Till skillnad 

mot Öhrn och Andersson (2006) som anser att det emellertid inte alltid är rätt att personalen 

som är utbildade inom visst vårdområdet kan ge en tillfredställande behandling inom dessa 

områden.  Nun (2000) och Öhrn och Andersson (2006) diskuterar dessa skillnaden inom 

generellt vårdområde men det kan även appliceras i tandvården. Likaså återkommer jag till 

vad intervjudeltagarna anser om professionella som är utbildade och har kunskaper inom 

tandvård men som inte kan ge en tillfredställande tandvårdsbehandling eftersom att de anser 

att tandvårdsprofessionella behöver utveckla mer sina pedagogiska kunskaper.   

Intervjuade anser att tandvårdsgivare måste använda och individualisera metoder som 

anpassats för äldre patienter, ofta på samma sätt med metoder som används vid barntandvård. 

Även repetitionsinlärning är prioriterat för tandvårdsprofessionella som måste ge upplysning 

och tillräcklig med tid för att stödja tandvårdsprofessionellas kunskaper som skall förmedlas 

till äldre patienter. Klang-Söderkvist (2001) lyfter fram betydelsen av att ha en ökad kunskap 

hos vårdgivare, eftersom det i sin tur betyder mycket för patienterna och deras undervisning. 

Medan Andersson, et al. (2004) betonar att vårdsprofessionella måste ha ett stort spektrum 

med kunskap för rutinåtgärder, de måste veta utifrån reflektion hur och varför deras 

vetenskapliga förhållningssätt grundas och alltid med kritiskt tänkande inför den kapacitet 

som äldre patienter har eftersom äldre patienter har levt mycket längre och de har samlat 

mycket kunskap och erfarenhet.  

Det finns likheter med flera tidigare studieresultat såsom Sgan-Cohen (2008), Gelfgren och 

Eckerholm (2011), Pilhammar (2004), Klang-Söderkvist (2001) och intervjudeltagarnas 

åsikter som betonar att professionella måste belysa sina kunskaper på en vetenskaplig metodik 

och utveckla sin förmåga av muntlig och skriftlig redovisning vid en diagnos och planering av 

behandling för äldre patienter. Husserl (2004) bekräftar även att vårdvetenskaps områden pekar 

på människan, kunskap, hälsan och vårdandet. Även livsvärldsperspektiven av äldre innebär att äldre 

patienter har sin egen berättelse om sin erfarenhet när det gäller tandvårdsjukdom, behandling och sin 

unika levda erfarenhet vid möte med tandvårdsgivare och dess kunskap.  

Kommunikation inom tandvård 
I studien uppfattade alla intervjuade brist på kommunikation och förklaring vid första 

diagnosen för att möjliggöra en bra behandling som ger en god munhälsa hos äldre. Det finns 

två tidigare studier Backlunds (2000) och Pilhammar (2004) som visar att kommunikation 

som en del av vårdpedagogiken måste observeras som en kedja med alla steg såsom budskap, 

kanal, avsändare, mottagare, överföring, kodning, avkodning och feedback.   

För att ge information och utbildning med syfte på äldre patienter måste vårdpersonalen finna 

former för att kommunicera rätt och tydligt (Pilhammar, 2004). Även Sgan-Cohen (2008)  

anser att äldre patienter måste få en individuell och anpassad kommunikation.  Medan Chung, 

et al. (2000) visar att skillnader mellan olika vårdsprofessionellas undervisning och 
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kommunikation för äldrepatienter och deras behov kan leda till ett otillräckligt lärande och 

ofta att patienten känner missnöje med sin tandvård. Även Petersson (2014) visar att 

tandvårdpersonalen måste använda en kommunikationsform som väcker intresse, samt ställa 

frågor för att få veta mer om patientens tillstånd.  I likhet med Pilhammar (2004) och Fiske 

(2001)  intervjudeltagare kräver rätt och tydlig kommunikation från tandvårdprofessionella. 

Intervjudeltagarna uppfattar kommunikationsbrist på ett trevlig bemötande mellan 

professionella och äldre patienter då de påpekar att professionella inte har tillräckligt med tid.  

Fiske (2001) och Pilhammar (2004) menar att för att prata om kommunikation och pedagogik 

inom äldre vård är det viktigt att förstå att detta är en process där äldre patienter har ett 

samspel med professionella.  Hansson och Runesson (2009)  visar att mötet mellan patienter 

och vårdprofessionella är ett område där hälsoproblematik ska lösas och för detta behövs 

tillräcklig med tid och bra kommunikation i likhet som betonar intervjudeltagare.  

De intervjudeltagarna uppfattar att tandvårdsprofessionella inte anpassar sig till deras 

kommunikationsnivå. Intervjuade pekar på att några av de äldre patienterna behöver 

individuell patientinformation eftersom att de har försämrad syn eller hörsel.  

Intervjudeltagare anser att de inte blev motiverade av att läsa broschyr speciellt när de har syn 

problem.  Även Gelfgren och Ekerholm (2011) menar att för att diskutera behandling inom 

vård måste professionella observera patientens informationsprioritering med fokus på 

patientmedicinska behov och sedan etablera en bra diagnos och behandling. Inom vården 

anser Gelfgren och Ekerholm (2011) att användning av pedagogiska hjälpmedel såsom kort 

och bilder i de fall det finns begränsningar för verbal kommunikation bör appliceras hos äldre 

patienter, speciellt när professionella förmedlar kunskaper. Men detta kan även appliceras i 

tandvården när patienter har syn eller hörsel problematik. 

Intervjudeltagarnas uppfattningar pekar på brist på kommunikation om remiss och 

konsultationer med andra vårdprofessionella. Intervjudeltagare önskar att 

tandvårdsprofessionella kommunicerar med patientens ansvarige läkare för 

informationsutbyte kring patientens hälsotillstånd och för att ge trygghet hos äldre patienter 

när de söker tandvårdsbehandling. Pilhammar, et al. (2006) betonar angelägenheten av hur 

undervisningen och lärandet bör göras och att det beror på människosynen och deras egna 

faktorer så som etiska förhållningssätt, kunskapssyn samt samhällssyn. Även Roselind (2000) 

anser att pedagogik bidrar till social kompetens, kommunikativ förmåga, nytt upplärning, det 

ökar initiativ och även problemlösnings förmåga hos patienter i det moderna samhället.  

Även Kjellström (2009) resonerar på vardagskommunikation och hur det kan bidra till att 

styrka budskapet för att människor i sin tur ska ta mer ansvar för sin egen hälsa. Medan 

Petersson (2014) betonar att kommunikation och informationsstöd är det stort område som 

tandvårdsprofessionella måste uppfylla för att patienter skall få en individuell och pedagogisk 

vårdutbildning. Intervjudeltagarna i likhet med McKenzie-Green, et al. (2009) anser att 

vårdpersonalen bör vara lyhörd för det sammanhang som kan påverka äldre patienters 

munsstatus och för att ge trygghet måste de göra konsultation och remisser så många gånger 

som behövs.  
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Det finns flera likheter mellan intervjudeltagarnas åsikter och alla tidigare studier som visar 

att kommunikation är ett verktyg för lärande.  Nilsson och Waldemarsson (2002) anser att det 

finns ett antal andra användbara verktyg för att åstadkomma ett bra utbyte och överföring av 

kunskaper och betonar att ett av dessa är teknologiska verktyg såsom datorer med olika 

programapplikationer, som också skall tillämpas i undervisning för den äldre patienten. Även 

Stoltenberg och Walker (1989) betonar att vårdsprofessionella måste utveckla sin 

beteendemässiga förmåga att kommunicerar och samtidigt kunna lyssna passivt och 

strategiskt. Även Backlund (2009) anser att vårdpersonalen som kan kommunicera rätt med 

empati och passivt och strategiskt lyssnande, kan med denna kommunikationsform ge äldre 

patienter trygghet, lugn och göra det möjligt att dämpa ångest.  

Intervjudeltagarna i likhet med Backlund (2009) visar att en beteendemässig förmåga av 

kommunikation garanterar en bra förståelse, anamnes, undervisning, diagnos, planering, 

behandling, remisser och nöjda patienter. Medan Rosenlind (2000) antyder på hur man 

använder och riktar dessa kommunikationsverktyg för att utbilda patienten enligt deras behov. 

Även Mishler (1984) menar och bekräftar att en bra vård relation präglas av en bra 

kommunikation och ett personlig bemötande som i sin tur lyfter fram ”livsvärlden”. 

Användningen av kommunikationsverktyget avspeglar om undervisningen och behandlingen 

är effektiv och lyckad.  Rosenlind (2000), Stoltenberg & Walker (1989) och Backlund (2009) 

diskuterar samt fokuserar behandlingen och kommunikation specifik inom vård, men dessa 

teorier vill intervjuade också applicera inom tandvården.  

Kompetens och erfarenhet inom tandvård 
Intervjuadeltagarna anser att tandvårdsgivare saknar erfarenhet inom ett visst område och att 

professionellas pedagogiska kompetens är svag. Även Ellström (1992) och Pilhammar, et al. 

(2006) anser att vara kompetent inte betyder att bara vara kvalificerad. Chung, et al. (2000) i 

likhet med intervjudeltagarna anser att en uppgift bör klaras genom att ha kompetens och 

utbildning men att det även krävs kunskaper utanför professionen.  

Wårdh, et al. (2000) och Pilhammar (2004) anser trygghet som tandvårdsprofessionella kan 

visa för patienten beror på många faktorer. Även Wårdh, et al.(2000)  betonar att kompetens 

att överföra sina kunskaper och hur man skall hantera beteendet hos äldre patienter är viktigt 

för att involvera dem i samarbete för en bättre hälsa samt undervisning. Medan Pilhammar 

(2004) anser att kompetensutveckling, instruktioner och erfarenhet ökar ansvar hos 

medarbetarna samt självförtroendet hos individerna och omgivningen av arbete. 

Intervjudeltagarna lyfter fram att hos tandvårdsprofessionella saknas erfarenhet inom protes, 

de anser att erfarenhet är en grund för att komplementera undervisningen från professionella 

till patienters inlärning när det gäller protes och förebyggande mot riskfaktorer såsom uppväxt 

av bakterier, svampinfektioner och dålig andedräkt i mun. Chung, et al. (2000) visar att för att 

möjliggöra en uppgift är det viktig att ha kompetensen och erfarenhet utifrån ökad kunskap 

hos tandvårdsgivare. I likhet med intervjudeltagarna anser Chung, et al. (2000) att 

vårdpersonalen måste uppfylla erfarenhet som en del av sitt eget ansvar och där 



   37 
 

omvårdnadens mål beskrivits som att stärka hälsa och förebygga sjukdom genom att 

identifiera riskfaktorer.  

Till skillnad från Pilhammar et. al (2006) och Chung, et al. (2000), betonar Ellström (1992) att 

alla områden inom vården kräver erfarenhet och kompetens hos vårdgivaren för att bedöma 

vad som bör göras och baserat på patientens individuella situation, personlighet, livsstilen 

bakgrund och hälsostatus. Intervjuadeltagarnas uppfattningar visar på erfarenhetsbrist i ett 

specifikt tandvårdsområde såsom protes som i jämförelse med Ellström (1992) menar att alla 

områden inom vård kräver erfarenhet och kompetens. Även Socialstyrelsen (2005) betonar att 

för att patientens omvårdnad skall fungera inom tandvårdsområdet krävs kompetens, förmåga 

att vilja och utföra en uppgift och att tillämpa kunskap och färdighet. 

Intervjudeltagarna anser att de vill engagerar sig i behandlingen och att professionella skall 

berätta steg för steg vilken behandling de skall utföra i patienters mun, att professionella skall 

lyssna på patientens oro och för att få denna förståelser anser intervjudeltagare att de behöver 

en äldre och erfaren tandläkare. Hansson och Runesson (2009) anser att vårdpersonal utifrån 

deras professionskunskaper, även behöver humanistiska kunskaper om hur människor lär sig 

allt detta för att underlätta mötet med patienter. Även Andersson, et al. (2004) betonar att en 

breddad kompetens och erfarenhet garanterar ett tillfredsställande resultat och möjliggör att 

professionella själva först blir trygga, så att de kan ge trygghet, lugn och minska eller ta bort 

stress och rädsla hos patienterna.  

I Gelfgren och Eckerholm, (2011) visar att ett bra ledarskap spelar en stor roll inom 

professionellas kompetens. Medan Sgan-Cohen (2008) betonar att en bra och centrerad 

individuell planering för varje äldre patienter medför ett tydligare mål hos vårdgivare. Wårdh, 

et al.(2000)  anser att ledarskap samt breda kunskaper kan garantera patienternas större 

delaktighet och empowerment, innan, under och efter behandling och undervisning. Även 

Rotsvall och Selander (2007)  anser att vuxnas lärande baseras på en kognitiv tradition som 

ingår i ett transformativt lärande som går ut på att omvandla gamla perspektiv och föråldrade 

tankesätt i nya inriktningar. Medan Kjellström (2009) betonar att erfarenhet och kunskaper 

möjliggör att patienter skall ta eget hälsoansvar.   

I likhet med Pearson och Chalmers (2004) som anser att teoretisk och praktisk undervisning 

är viktigast inom vård, intervjudeltagarna betonar att en teoretisk undervisning måste följas 

upp med praktiska övningar för att styrka kompetensen och erfarenhet inom 

tandvårdsorganisationen för en bättre munhälsa hos äldre patienter. Även Husserl (2004) 

menar och bekräftar att "livsvärld" är vår levda och subjektiva verklighet och den är 

sammansatt och mångfasetterad (Husserl, 2004).  Medan Mishler (1984) menar också att en 

av dessa fasetter är erfarenhet och att på många sätt människorna delar erfarenheter med andra 

aktörer. 

Patientundervisning inom tandvård 
Intervjudeltagarna uppfattar brist av patientundervisning vid tandvårdsbesök. De anser att de 

aldrig har fått patientundervisning och att de fick otillräcklig förklaring om diagnos, planering 

och behandling. De anser att det finns informationsbrist och tidsbrist när det gäller överföring 
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av kunskaper och patientundervisning från tandvårdsgivare.  I motsats visar Anderson (2004) 

att patientundervisning är en av de uppgifter som vårdsprofessionella har och det möjliggör att 

patienter kan sköta sin kropp.  

Även Öhrn och Andersson (2004) betonar att ett viktigt mål med patientundervisning är att 

öka patientens förutsättningar för en välfungerande egenvård. Om äldre patienter har en god 

kontroll av riskfaktorer för ohälsa kan de samtidigt bibehålla livskvalitet. Det finns enstaka 

skillnader med Rosenlind (2000) som anser att vårdsprofessionella måste ta på sig den 

funktion som dagens lärare har för att kunna förklara för sina patienter i vården.  Pilhammar 

(2004) betonar att vårdsutbildaren måste ha ämneskompetens och pedagogisk kompetens. 

Pilhammar (2004) diskuterar patientundervisning enbart inom vård. Medan intervjudeltagarna 

menar att pedagogiskt ansvar samt vårdsutbildningskompetens hos professionella kan 

appliceras även inom tandvården och inte enbart inom vården som Pilhammar (2004) menar. 

Intervjudeltagarnas uppfattningar pekar på att pedagogiska kunskaper hos tandvårdsgivare för 

närvarande bör få en större roll i patientundervisning hos tandvården. De anser att 

tandvårdspersonalen måste överföra alla sina vårdpedagogiska kunskaper på ett praktiskt sätt 

för att uppfylla individuella behov hos äldre patienter. Därmed uppnås en bra undervisning 

som kan tillhandahålla god oral hälsa.  I likhet anser Klang Söderkvist (2001)  att 

patientundervisning ses som en förebyggande insats för att uppfylla individuella behov hos 

patienter. Medan Pilhammar (2004) betonar att för att skapa en så bra och tillfredställande 

egenvård som möjligt bör detta ligga som mål för patientundervisning. Även Pearson och 

Chalmers (2004) visar att en teoretisk undervisning måste följas upp med praktiska övningar 

för att visa professionellas kompetens och erfarenhet inom vårdorganisationen.  

Intervjudeltagare anser att patientundervisning alltmer behöver införlivas som praxis inom 

tandvården för äldre patienter. Intervjudeltagarna menar att de vill ta en mer aktiv roll i sin 

egenvård samt att de önskar en bättre undervisning för att få en bättre förståelse av sin 

tandsjukdom. Även Hansson & Runesson (2009) visar att människor måste lära sig att leva 

med sin sjukdom och patienters lärande spelar en stor roll. Medan Friberg (2009) anser att 

patienter själva måste komma underfund med vad som behövs för att hantera sina egna 

aktuella hälsostatusar. Pilhammar (2004)  betonar att patienters inlärning är en process som 

också är beroende av tid och miljö. Även Wårdh, et al.(2000) menar att bara en pedagogisk 

och strukturerad undervisning inom vården försäkrar patienternas delaktighet. 

Kjellström (2009)  nämner att hälsoansvar betyder att man bör sköta sin livsstil och egenvård 

som att man bör ta ansvar för sina tankar och känslor. Även Hansson och Runesson (2009) 

går utöver och menar att mötet mellan vårdpersonalen och patient är en situation för lärande. 

Wårdh, et al.(2000) framhåller att dessa pedagogiska faktorer skall garantera patienter större 

delaktighet och empowerment, innan, under och efter behandlingen samt undervisningen. 

Även Hansson och Runesson(2009) anser att vårdpersonal utifrån deras professionskunskaper 

även behöver pedagogiska och humanistiska kunskaper om hur människor lär sig allt detta för 

att underlätta mötet med patienter. I likhet med Hansson och Runesson (2009), visar 

intervjudeltagarna att tandvådsprofessionella utifrån deras professionskunskaper, även 

behöver pedagogiska och humanistiska kunskaper om hur människor lär sig allt för att 
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underlätta mötet med äldre patienter. Även intervjudeltagare begär och önskar att skall skapa 

en undervisning för äldre människor eftersom att det är möjligt att man som äldre patient kan 

bli lär med delaktighet och empowerment som Wårdh, et al.(2000) framhåller. Men även 

genom tillämpning av respekt och hänsyn till äldre patienters livsstilar, tankar, känslor och 

med ett lärande och humanistiskt möte mellan professionella och patienter som Hansson och 

Runesson (2009) anser. 

Intervjuadeltagarnas uppfattningar pekar på att patientundervisningen är generaliserad för alla 

äldre patienter oberoende av om de har olika sjukdomar och behov. Intervjuade anser att 

professionella inte individualiserar undervisning och material som används inte heller räcker 

tiden till för undervisning. De anser att professionella har svårt att komma in i praktik med 

kunskaper för undervisning av äldre patienter. Person och Chalmers (2004)  visar att det finns 

enstaka skillnader om hur man undervisar om dessa kunskaper och den tid som används för 

undervisningen. Intervjudeltagare i likhet med Person och Chalmers (2004), visar att 

otillräcklig med tid som tandvårdsprofessionella ger vid varje möte kan bidra till en 

otillfredsställande undervisning av äldre patienter inom tandvården.   

Rotsvall och Selander (2008) visar att vuxnas lärande baseras på en kognitiv tradition som 

ingår i ett transformativt lärande som går ut på att omvandla gamla perspektiv och föråldrade 

tankesätt i nya inriktningar. Även Sgan-Cohem (2008) menar att äldre patienter som individer 

har möjlighet att lära sig sociala och emotionella färdigheter och att identifiera och reglera 

sina känslor t.ex. visa empati, sätta upp mål och fatta ansvarsfulla beslut om sin egen 

munhälsa.  

Intervjudeltagare i likhet med Gelfgren och Eckerholm (2011) betonar att sanningen är att 

man inte ska fokusera och radikalisera undervisningen till alla äldre patienter genom 

memorering och upprepning som en unik undervisningsstrategi. Intervjudeltagare anser även 

att professionella ofta måste tänka att de behöver personifiera undervisning och 

utbildningsmaterial beroende på vilket handikap eller svårigheter som vissa äldre patienter 

kan ha.  

Intervjudeltagare anser att de är optimistiska om att de kanske får patientundervisning i 

framtiden. Intervjudeltagare anser även att det vore en dröm att utveckla permanenta program 

för äldre patienters munhälsa för att ta bort dålig andedräkt, de anser att det vore en bra idé. 

De anser att det vore intressant att få föreläsningar om munvård av tandläkare men samtidigt 

pekar de på att det är myndigheternas uppgift som måste visa solidaritet med äldre människor 

för att möjliggöra ett permanent program för undervisning.   

Ringborg (2001)  visar i ett intressant påstående att ”Graden av pedagogisk påverkan bestäms 

av relationen mellan synlig och osynlig påverkan, i interaktion med graden av kritisk 

reflektion över den synliga påverkan.” Ringborg, 2001, sid 51. 

Min tolkning av denna påstående hänvisar till den befintliga dualismen mellan vad som är 

synligt och osynlig för de intervjudeltagare och för tandvårdsprofessionella. Deltagarna gjorde 

det synligt under intervjuerna att de lider av dålig andedräkt, intervjudeltagarna menade att de 

behövde undervisning för att hantera detta problem. Intervjudeltagarna menar att detta 
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problem är osynlig för tandvårdprofessionella eftersom de inte kan ge en diagnos om detta. 

Detta blir även osynligt för myndigheterna då dålig andedräkt inte räknas som en sjukdom. I 

enlighet med Ringborg (2001) tror intervjudeltagarna att varje problem behöver en lösning 

och det spelar ingen roll vilka undervisningsmetoder eller lösningsmetoder som tillämpas för 

att lösa problemet. En lösning börjar med en process av interaktion på olika nivåer, som 

därefter kan tillämpas på den orala hälsan hos de äldre. 

Wårdh, et al.(2000) visar på att kompetens att överföra sina kunskaper och hur man skall 

hantera beteendet hos äldre patienter är viktigt för att involvera dem i samarbete för bättre 

resultat i oral hälsa.  Wårdh, et al.(2000) betonar även att patientundervisning skall garantera 

patienter större delaktighet och empowerment, innan, under och efter behandling. Medan 

Person och Chalmers (2004)  visar att det finns enstaka skillnader om hur man undervisar om 

dessa kunskaper och tid som används för denna utbildning. I likhet med Person och Chalmers 

(2004) visar intervjudeltagare att den tidsbrist hos tandvårdsprofessionella vid varje 

patientmöte kan påverka undervisningens kvalitet och hur man skulle kunna förbättra samt 

förändra oral hälsa hos dessa äldre patienter inom tandvården.  

Pilhammar (2004) anser att med att ge patientundervisningsstöd ökar kompetensutvecklingen 

och erfarenhet som möjliggör ökat ansvar också hos professionella, medarbetarna men även 

ökar självförtroendet hos individerna i omgivningen av arbetsmiljön. Medan Mishler (1984) 

visar att vårdrelationen innebär ett vårdplaneringsmöte grundade på bra kommunikation 

eftersom den påverkar den personliga bemötande och deras livsvärldsperspektiv. Även 

Mishler (1984) gjorde en djup analys och visar att vårdgivare har med sin makt möjlighet att 

hjälpa människorna som söker hjälp och behöver assistans (Mishler, 1984). Äldre patienter 

inom tandvården har också hjälpbehov och tandvårdprofessionella är de som har makten att 

utforma hjälpen. Men hur vårdgivare väljer att bruka sin makt är en djup etisk fråga anser 

Mishler (1984). Det teoretiska perspektivet om Personcentrerad kommunikation pekar på att 

det är viktigt att vårdprofessionella ska balansera olika roller i vårdinstitutioner mellan 

vårdaren och patienten (Mishler, 1984). Om dessa roller kolliderar under vårdmötet kan det 

uppstå en obalanserad makt. I vårdmötet mellan professionella och patienten, måste patienten 

stå i centrum, detta är viktigt för en bra kommunikation och patientundervisning inom vården.  

Mishler (1984) belyser att ett vårdplaneringsmöte och dess kommunikation påverkas av 

utbyten av informationen, frågor och lyhördheten. Det är detta som möjliggör att man lyckas 

med målet som i det här fallet är patientundervisningen. Men denna undervisning måste 

garantera en stark empowerment och delaktiga patienter som kan hantera sin egen hälsa. 

Enligt Mishler (1984) innebär att vårdgivare måste vara medveten om vilka förutsättningar 

som krävs för en bra kommunikation med äldre patienter för att lyckas med en adekvat 

patientundervisning inom vårdområdet.  

Pilhammars (2004) vårdpedagogik appliceras och har enbart som fokus vården, men det är 

tydligt att det även kan appliceras på äldre patienters undervisning inom tandvården. Slutligen 

återgår jag också till Hansson och Runesson (2009) som menar att med stöd av kunskap om 

hur patienters lärande sker kan personalen göra det möjligt för patienterna att utvecklas till 

lärande patienter.  
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SLUTSATS 
Denna studie har visat att de undersökta äldre patienterna uppfattar att det existerar 

pedagogisk brist vid behandling av äldre patienter inom tandvården. Den valda kvalitativa 

metoden och urvalet i det här fallet tillåter mig inte att generalisera, men den kvalitativa 

metoden har däremot hjälp mig att förstå och utforska de brister som äldre patienter upplever i 

den undersökta gruppen. Slutsatsen kan bara baseras till min undersökta grupp. För att ta reda 

om andra grupper av äldre patienter uppfattar samma sak om fenomenen, så skulle jag 

rekommendera en replikation av studien med ett annat urval. Jag tror att mer forskning i andra 

grupper av äldre patienter är behövd för att öka kunskapen om fenomenen. Även en 

generaliserbar kvantitativ studie bör utföras för att kunna generalisera om äldre patienter 

uppfattar att det existerar pedagogisk brist vid behandling av äldre patienter inom tandvården.  

Om äldre patienters uppfattningar i denna studie stämmer med övriga populationen skulle det 

krävas mer pedagogisk patientundervisning inom äldre tandvården för att i sin tur förbättra 

munhälsan i denna grupp av patienter.  

Den undersökta gruppen av äldre patienter har hjälpt mig även att förstå att äldre patienters 

önskemål är att få en bättre undervisning av tandvårdsprofessionella, men äldre patienter 

önskar även att bli förstådda individuellt vid undervisningen och behandling.  

Under studiens gång har jag besvarat frågeställningarna men även visat att undervisning av 

äldre patienter kräver att tandvårdprofessionella först måste förstå äldre patienter och för detta 

krävs en bra kommunikation, kunskap, bredare kompetens, delaktighet samt en stark 

empowerment.  

Denna studie använder sig av tidigare forskning som konstaterar att i en god vårdpedagogik 

ingår goda kunskaper, kommunikation, kompetens samt patientundervisningen som redan är 

applicerad inom vården.  Min studie avslöjar likheter med äldre patienters uppfattningar och 

tidigare forskning inom vårdpedagogik, dock har denna tidigare forskning inte applicerats 

inom tandvården och detta är något som äldre patienter i mitt urval har efterfrågat. Om 

ytterligare studier skulle bekräfta mitt resultat och även generalisera resultatet skulle jag 

rekommendera att vårdpedagogik skulle införas som riktlinjer inom tandvård för äldre. Jag 

anser också att målet är att skapa en lyckad undervisning för att förbättra oral hälsa hos äldre 

människor. Därför måste tandvårdsprofessionella utveckla sig och ha kontinuitet inom 

vårdpedagogik området samt att de måste utvärderas kontinuerligt i dagliga aktiviteter inom 

tandvård för äldre.  
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BILAGOR 

Bilaga 1.  Förfrågan om deltagande i studie.  
 

Vårdpedagogik vid behandling av äldre inom tandvård.                              

Stockholm, 2015-02-07    

Hej!  

Mitt namn är Diva Petersson och jag är student på Stockholms Universitet, i Vårdpedagogik 

master programmet. I utbildning kravs av mig att göra detta examensarbete, syftet med 

studien var att belysa vad äldre patienter anser om tandvårdsgivarnas pedagogiska förmåga 

vid behandling och med fokus på undersökning av äldre patienters ställningstagande kring 

tandvårdspersonalens pedagogiska förmåga. För att öka förståelse om vad äldre patienter 

anser om detta tema, skall jag genomföra en intervju. Så jag söker äldre personen som fått 

tandvård attention under de senaste tre månaderna och är intresserade av att berätta om sin 

upplevelse och uppfattning. Intervjun kommer att utföras på en mötesplats som vi tillsammans 

bestämmer.  

Då deltagandet är frivilligt, kan du när som helst avbryta intervjun utan att behöva förklara 

varför. Intervjun spelas in på mobiltelefon och allt intervjumaterial kommer att kodas samt 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att deltagare i studien inte kan identifieras. Allt 

material och information från intervjuerna kommer endast användas till denna studie till och 

med att uppsatsen är godkänd. När studien är avslutas kan du få resultat delen om så önskas.   

Om du är intresserad av att och bidra till studien, var vänlig kontakta oss.  Jag tackar för din 

kooperation och ber att du ska godkänna detta. Nedan ger du ditt samtycke till att delta i 

denna studie ”Vårdpedagogik vid behandling av äldre inom tandvård”.  

Du ger ditt medgivande genom att skriva under med din namnteckning längst ned.    

Med vänliga hälsning   

Diva Petersson  

Student Vårdpedagogik master program.  

Tel. 0704147685    

Namnteckning…………………………………    

Namnförtydligande……………………………   

Datum…………………………………............. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Vårdpedagogik vid behandling av äldre inom tandvård.  

Respondent Nr.: 

Ålder: 

Kön: 

Utbildning: 

Omvårdnadsboende, demensboende, egenboende: 

Kommunal/ privat: 

 

1. Hur uppfattar du som äldre patient de pedagogiska kunskaperna hos tandvårdsgivare 

(tandhygienist, tandläkare eller sjukhusspecialisten)?  

 

 

2. Har du fått någon patientundervisning inom tandvård, kan du berätta om detta? 

 

 

3. Hur uppfattar du samarbete mellan tandvårdsgivare och dig som patienter? 

 

4. Vad enligt din uppfattning kan underlätta vårdpedagogik hos tandvårdsgivare för att 

kunna utveckla tandvården och ge bättre attention till dig? 

 

5. Finns det något som du vill tillägga eller ta bort? 

 

 

Tack för medverkan 
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Bilaga 3. Dataanalys  
 

 
KODER  
                                                                                   

                                          
KATEGORIER 

 
Förstå äldre och deras sjukdomar 
Förstå att de behöver lära i annan form 
Humanistisk förståelse 

 

 
”Förståelse av äldre patienter inom tandvård” 

 
Teoretisk kunskap                                                                 
Praktisk kunskap 
Yrkes utbildning 
 

 
”Äldre patienters uppfattningar av Kunskap inom 
tandvård” 
  (KUNSKAP) 

 
Rätt information 
Tillräcklig med tid 
Anhöriga 
Röstläge 
Beroende på patient behov 

 

 
 ”Äldre patienters uppfattningar av 
Kommunikation inom tandvård” 
   (KOMMUNIKATION) 

 
Respekt 
Trygghet 
Rätt planering 
Rutiner 
Miljö 
 

  
 ”Äldre patienters uppfattningar av Kompetens 
och erfarenhet inom tandvård” 
   (KOMPETENS) 

 
Empati 
Patient delaktighet 
Ledarskap 
Gott om tid 

 

 
 ”Äldre patienters uppfattningar av 
Patientundervisning inom tandvård” 
  (PATIENTUNDERVISNING) 

 

 

 
 

 

 

  

 


