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Sammanfattning 

Tandhygienistyrket är en relativt ung profession. Munhälsovården har ännu inte uppnått 
professionellt status som yrkesverksamhet. Inte heller har tandhygienistens disciplin – 
munhälsovetenskapen- status som vetenskaplig disciplin. Det som har saknats har framför 
allt varit teoribildning inom munhälsovård/munhälsovetenskap. 

1983 publicerades den första begreppsmodellen inom munhälsovård – The Human Needs 
Conceptual Model for Dental Hygiene – konstruerad av M L Darby (BSDH, MS) och M M 
Walsh (MS,EdD). Ett viktigt steg i en disciplins teoribildningsprocess är emellertid att 
begreppsmodeller analyseras och utvärderas. Då kan begreppsmodellens bidrag till 
professionaliseringsprocessen och utvecklingen av disciplinens vetenskapliga status 
bedömas. 

Föreliggande studie analyserar och utvärderar Darbys och Walsh’ begreppsmodell. Syftet 
är att beskriva och analysera de förutsättningar som begreppsmodellen vilar på samt att 
beskriva och utvärdera de förusättningar som begreppsmodellen har att fungera som ett 
ramverk vid forskning, praktik, utbildning och administration för tandhygienister. 

Beskrivningen av analysen och utvärderingen utgår från hermeneutisk tolkning där J 
Fawcetts instrument för analys och utvärdering av begreppsmodeller använts som 
tolkningsram. 

Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv som bland annat betraktar 
munhälsovetenskap som en gren av vårdvetenskap där en kärna av kunskaper, färdigheter 
och attityder ses som gemensamma för alla de vårdande professioner där vårdandets 
humanistiska dimension är viktigare än dess tekniska dimension. Likaså utgår den från att 
munhälsovårdens främsta syfte är att främja hälsa, inte att förebygga eller bota sjukdom. 

Studien visar att Darbys och Walsh’ begreppsmodell är baserad på en behovsteoretisk 
grund. Detta medför en världsbild där människan befinner sig i en växelverkande interaktion 
med sin omgivning. Vidare innebär detta att munhälsovårdens unika fokus är klientens behov 
och att tandhygienistens uppgift är att reducera spänningar inom det system som klienten 
utgör. Begreppsmodellens behovsteoretiska grund är dockotydligt beskriven och därför är den 
svår att använda. Begreppsmodellens innehåll är också dåligt utvecklat på det sättet att den 
endast kan användas som ramverk för praktiken då den saknar riktlinjer för forskning, 
utbildning och administration. 

Darbys och Walsh’ begreppsmodell kan därför endast användas i den praktiska 
verksamheten och då av de tandhygienister som har ett livs- och yrkesparadigm som är 
baserat på behovsteori. 

Däremot bedöms begreppsmodellens bidrag till munhälsovetenskapen som mycket stort 
eftersom den är den första begreppsmodell som skapas och på så sätt öppnar vägen för 
fortsatt teoribildning inom tandhygienistens disciplin. 
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INLEDNING 
Tandvårdens förutsättningar, och därmed även dess inriktning, har genomgått stora 
förändringar under det senaste seklet. Tandsjukdomarnas förekomst och utbredning har 
succesivt minskat och tandvårdens huvudsakliga uppgift har därmed ändrats från 
akuttandvård över reparativ tandvård till dagens inriktning på förebyggande vård. 
 
Inom tandvården betonas nu, liksom inom övrig hälsovård, vikten av att formulera och uppnå 
hälsomål. Samtidigt får vården i samhället allt mindre resurser till förfogande och därför 
fokuseras nu kostnadseffektiviteten. Bland annat blir det då viktigt att behandlings-rutinerna 
anpassas så att behandlingen sker på ”lägsta möjliga nivå”. Detta betyder då att varje 
yrkesgrupp arbetar på toppen av sin kompetens. Numera inser man också mun-hälsans 
betydelse för människans totala hälsa, och därför blir förebyggande tandvård än mer 
kostnadseffektivt  (Johnson och van Lierde 1992). 
 
Tandhygienisten är den yrkeskategori inom tandvården som är utbildad till att främja hälsa 
och förebygga sjukdom. Detta sker dels genom kliniskt arbete men också genom hälso-
utbildning, ofta tillsammans med övrig hälsopersonal. I arbetet används såväl preventiva som 
terapeutiska metoder och arbetet går till stor del ut på att patienten själv ska ta ansvar för sin 
munhälsa och därmed också sin egen munvård. Tandhygienisten har den uppgift inom 
tandvården som svarar mot dagens och morgondagens efterfrågan -  den är inriktad på 
framtidsorienterad hälsoplanering. D Barmes, chef för WHO´s tandvårds-program, menar bl a 
i ett uttalande att tandhygienisten kan förväntas spela en ännu viktigare roll under det 
kommande seklet (aa). 
 
Tandhygienistyrket är däremot en relativt ung profession. Den kunskapsdomän som 
munhälsovård som profession liksom munhälsovetenskap som forskningsdisciplin rör sig 
inom behöver tydliggöras så att dess gränser, innehåll och centrala frågor avgränsas mot 
andra yrkesgruppers domäner. På så sätt kan såväl professionens gränser, innehåll och 
centrala frågor liksom disciplinens gränser, innehåll och unika perspektiv tydliggöras för såväl 
professionens medlemmar som andra yrkesgrupper, patienter och inte minst för samhället. 
Ett essentiellt steg i detta är teoribildning där teorier kan fungera som ramverk för forskning, 
praktisk verksamhet, utbildning och administration. En viktig del i denna teoribildningsprocess 
inom munhälsovetenskap är att utvärdera dessa teoribildningar så att dess fruktbarhet att 
definiera och utveckla tandhygienistens profession och disciplin kan avgöras. 

 
 
 

BAKGRUND 

Tandhygienistyrkets framväxt 
 

USA är ursprungslandet för tandhygienister. Där förekom redan i början av 1800-talet artiklar i 
odontologiska tidskrifter där man beklagade sig över att tandvården till alltför stor del bestod 
av reparativ vård i stället för förebyggande (profylaktisk) vård. En tandläkare vid namn Smith 
räknas som den profylaktiska tandvårdens fader. Han utarbetade i slutet av 1800-talet ett 
eget profylaxprogram som han föreläste och demonstrerade för andra intresserade 
tandläkare (DsS 1988:30). En av de som tog del av Smiths idéer var A C Fones. Han tyckte 
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däremot att kollegans program var lite omständigt och tidsödande och utformade därför egna 
rutiner för profylaktisk tandvård. Detta program innebar att avlägsna beläggningar på tänder 
samt att ge kostråd och munhygieninstruktioner. Strax insåg emellertid Fones att 
profylaxprogrammet tog för mycket tid från hans övriga gärningar som tandläkare. Han 
utbildade därför sin tandsköterska till att arbeta med förebyggande tandvård enligt hans 
program. Han benämnde henne då också tandhygienist. Fones tandsköterska Irene Newman 
blev på så sätt den första tand-hygienisten och året var 1905.  A C Fones brukar därför kallas 
tandhygienistens fader. Han startade sedan år 1913, i privat regi men med myndigheternas 
tillstånd, en skola i Connecticut; Fones School of Dental Hygiene. Denna 
tandhygienistutbildning övertogs därefter av college- och universitetsväsendet och 
utbildningen spreds då också till andra stater. I början av 1950-talet fanns minst 2-åriga 
utbildningar till ”Licenced Dental Hygienist” i samtliga USA’s stater (aa, Bäckström, 
Engströmer och Söderberg 1986).   

 
Tandhygienister etablerades därefter även i andra länder. I en rapport av Johnson och van 
Lierde framkommer att det vanligaste incitamentet till att etablera tandhygienister var att 
statsmakten ville få ett medel att förbättra befolkningens munhälsa. Även vissa tandläkare 
såg också behovet av en yrkesgrupp som inriktade sig på det tidsödande arbetet med 
förebyggande tandvård (Johnson och van Lierde 1992). 
 
Den första efterföljaren till USA blev faktiskt vårt grannland Norge där utbildningen startades 
1924 i Oslo (Johnson och van Lierde 1992). Syftet var främst att man behövde personal till att 
undervisa barn i munhälsovård. Emellertid blev tandhygienisterna inte speciellt väl sedda av 
den övriga tandvårdspersonalen och utbildningen lades därför i stort sett ned efter att ca 100 
tandhygienister utexaminerats. I stort sett, för  fram till början av 1970-talet utbildades ändå 
ca 2-16 tandhygienister per år i Oslo i en 1-årig utbildning anordnad av Oslo kommun i 
samarbete med Tandläkarhögskolan. Dimensioneringen av utbildningen avgjordes av 
tillgängliga tandläkarresurser inom skoltandvården - när dessa var små ökade behovet av 
tandhygienister och då utbildades fler. Efter en utredning av socialdepartementet i början av 
1960-talet, som behandlade behovet av hjälpkrafter inom tandvården, drogs bl a slutsatsen 
att fler tandhygienister borde utbildas. Från 1971 blev så Norges tandhygienistutbildning 
permanent och 2-årig och idag finns ytterligare en skola i Bergen (DsS 1988:30, Bäckström, 
Engströmer och Söderberg 1986). 
 
Därefter dröjde det till 1940-talet innan tandhygienister utbildades i England, Japan och 
Canada. På 1960-talet introducerades sedan yrket i Nigeria, Korea, Iran, Sverige och 
Holland. Årtiondet senare dök yrkesgruppen upp i Schwiez, Sydafrika, Danmark, Australien 
och Italien och så sent som på 1980-talet etablerades den i Pakistan och Portugal (Johnson 
och van Lierde 1992, Motley 1990). 
 
Ett förlopp liknande det i Norge har tandhygienistyrkets etablering uppvisat i bl a England och 
Sverige. Den utbildning som först etablerades i England lades t ex ned strax efter att de första 
tandhygienisterna utexaminerats. Detta p g a tandläkarnas motstånd mot yrkesgruppen. 
Utbildningen återuppstod emellertid 1957 och utökades 1981 i enlighet med statsmakternas 
intentioner att bedriva förebyggande tandvård (DsS 1988:30, Bäckström, Engströmer och 
Söderberg 1986).  
 
I Sverige har framförallt statsmakterna, i form av bl a Socialdepartementet och Social-
styrelsen, vid ett flertal tillfällen föreslagit såväl tanhygienistutbildning som tandhygienist-
yrkets etablering och utökning under 1900-talet. Dessa förslag har framförts i olika 
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propositioner, utredningsrapporter och betänkanden där man betonar vikten av att hushålla 
med samhällets resurser. Detta kan uppnås, menar man, genom att tandvården baseras på 
förebyggande vård. Men även om delar av tandläkarkåren i Sverige har propagerat för 
förebyggande tandvård så har motståndet från tandläkarkåren här varit så pass starkt att de 
flesta av dessa förslag inte har genomförts eller har senarelagts. Motståndet har emellertid 
även här skiftat i styrka beroende på tillgången på tandläkare i förhållande till efterfrågan på 
tandvård. I Sverige startade den första tandhygienist-utbildningen 1968 som en ettårig kurs 
inom gymnasieskolan. 1977 flytttades den över till den landstingskommunala högskolan i 
samband med högskolereformen (aa). I juni 1992 blev så tandhygienistutbildningen en 80-
poängsutbildning inom Vårdhögskolan men i UHÄ-rapporten ”Behov av förändring av de 
medellånga vårdutbildningarna” inser man att tandhygienistutbildningen ändock ”ligger ett 
steg efter” övriga medellånga utbildningar inom Vårdhögskolan (som nu blir treåriga). Man 
föreslår därför i rapporten att tandhygienister måste ges tillfälle till vidare studier, i första hand 
på kandidat- och magisternivå (UHÄ-rapport 1991:9). Tandhygienistkåren i Sverige har fram 
till 1991 utövat sitt yrke under övervakning av tandläkaren och under dennes ansvar. 1 juli 
1991 antogs propositionen att tandhygienisten skulle vara en legitimerad yrkesgrupp 
(Prop 1990/91:138). 
 
Tandhälsan hos både barn och vuxna har under 1900-talet förbättrats liksom kunskaper om 
egenvårdens betydelse har ökat under 1980-talet (DsD 1988:30, Bäckström, Engströmer och 
Söderberg 1986). 1990 publicerade P Axelsson och medarbetare  resultatet av en 15-årig 
longitudinell studie där de visar att vidareutvecklingen av både karies och parodontit kan 
förhindras genom individuella profylaxprogram som tandhygienisten svarar för (Axelsson, 
Lindhe, Nyström 1990). P Axelsson uppger också att kostnaden för detta 
behandlingsprogram är ca 50 % lägre än den genomsnittliga kostnaden för tandvård per 
patient och år (DsS 1988:30). Sveriges tandhygienister uppger också i en enkät utsänd av 
Socialstyrelsen att de vill ha mer självständigt ansvar för sin del av patientarbetet, vill kunna 
svara för regelbundna hälsokontroller, ha ett bättre samarbete med tandläkare och andra 
yrkesgrupper runt patienten samt gärna arbetar med arbetsledande och administrativa 
uppgifter (Sandberg och Sundberg 1988). 
 
Man kan alltså sammanfatta detta med att tandhygienistprofessionens utveckling har styrts av 
två motverkande faktorer: Den ena är att statsmakterna velat göra både individuella hälso- 
och ekonomiska vinster samt samhällsekonomiska besparingar genom att utöka den 
förebyggande vården. Den andra faktorn - som hittills såväl i Sverige som i andra länder 
under lång tid och till stor del varit styrande - är tandläkarkårens motstånd mot 
tandhygienistprofessionen och vilja att kontrollera tandhygienisten och hennes verksamhet. 
På så sätt har tandhygienistkåren haft svårt att utveckla såväl munhälso-vården som en 
självständig profession som munhälsovetenskapen som disciplin.  

 
 

Professionalisering av yrkesverksamheten munhälsovård 
 
Den verksamhet som en yrkesgrupp utövar kan anses som en profession. För att räknas som 
en professionell yrkesgrupp måste dock verksamheten uppfylla vissa kriterier. 
Dessa kriterier kan enligt Beckman vara av olika slag såtillvida att de utgår från olika  
egenskaper hos professionen  
• egentliga egenskaper hos professionella yrkesutövare; t ex avancerad teoretisk och  
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   praktisk kompetens, systematisk teori, etiska regler, en egen kultur. 
• funktioner som professionen antas fylla; t ex produktion av avancerade tjänster, 
  förmedling av vetenskaplig kunskap till praktisk tillämpning, organisation som värnar om 
  kårens intressen 
• relationer till omgivningen eller inbördes; t ex autonomi, hög status, intern kollegial  
  kontroll, samhällelig sanktion, auktoritet 
• strategier för att främja yrkesgruppens intressen; t ex strävan efter yrkesmonopol genom 
  social stängning och exklusion (Beckman 1989, Torstendahl 1989). 
 
Beroende på vilket av dessa perspektiv som väljs kommer olika kriterier att väga olika tungt 
om man vill avgöra om en yrkesgrupp har professionellt status eller inte (Beckman 1989). De 
flesta av dagens professionsteorier utgår från Webers teori om ”social stängning” (eng; 
closure). Social stängning syftar till att öka tillgångarna genom att begränsa åtkomligheten av 
resurser och möjligheter till en mindre krets kvalificerade likar (Selander a 1989). Som 
professioner räknas då de intressegrupper som begränsat konkurrensen till dem som har 
gemensam teoretisk skolningsbakgrund samt har denna teoretiska förmåga dokumenterad i 
examens- eller legitimationspapper (Torstendahl 1989). Flera professionsforskare har sedan 
utvecklat denna teori. Parkin har bl a lagt till fenomenet ”exklusion” i professionsstrategin och 
syftar då på yrkesgruppens strävan att ha kontroll över utbildning och legitimation vilket i sin 
tur ger gruppen kontroll över och tolkningsföreträde i sin verksamhet. Ytterligare en strategi 
för att utestänga andra, konkurrerande grupper (Selander a 1989). 
 
När det gäller egentliga egenskaper så har tandhygienister praktisk och teoretisk kompetens 
eftersom båda dessa ingår i utbildningen. Däremot når den praktiska och teoretiska 
kompetensen inte längre än till grundutbildningsnivå i de flesta länder och kan därför inte 
sägas vara speciellt avancerad. USA är det enda land som erbjuder utbildning på bachelor-, 
master- och doktorsnivå och Canada tillhandahåller utbildning på bachelor-nivå. De flesta 
länder där tandhygienister finns har utarbetat etiska regler och yrkesregler så 
tandhygienistkåren har därmed en egen kultur. Däremot saknas hittills en systematisk 
teorigrund för tandhygienistens yrkesverksamhet (Johnson och van Lierde 1992, Bengtson 
och Pehrson 1991). 
 
Vad gäller funktioner som en profession ska uppfylla så har för det första tandhygienistyrket 
stora likheter globalt. Tandhygienisten arbetar framför allt som kliniker och med 
hälsoutbildning. Endast en mycket liten del av yrkeskåren arbetar med  
t ex administration eller med forskning. Innehållet i det kliniska arbetet är också mycket lika 
mellan länderna. Det innehåller undersökning och planering av den förebyggande delen av 
vården, depuration och andra förebyggande och terapeutiska åtgärder som t ex 
flourbehandling och fissurförsegling samt sjukdomsförebyggande information och rådgivning 
såsom munhygienmotivation och kostrådgivning. Johnson och van Lierde menar i samband 
med detta att tandhygienistens kliniska arbete numera bör ses som en 
problemlösningsprocess som innefattar invärdering (eng; assesment, d v s insamlande och 
analys av utgångs-data), planering (formulering av mål, syfte och strategi för behandlingen), 
implementering (aktivering av behandlingsplanen) samt utvärdering (värdering av hälsovinster 
och uppnådda mål) (Johnson och van Lierde 1992). 
 
Vilka arbetsuppgifter tillhör då tandhygienistyrket? I Sverige utgörs de av de arbetsuppgifter 
som inryms i den formella kompetensen, alltså den kompetens som erhålls via den av 
högskolemyndigheten fastställda utbildningsplanen (SOSFS 1991:11). 
Om man då går till högskoleförordningens examensbeskrivning  finner man att en 
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tandhygienist har professionell yrkesfunktion när hon 
• förvärvat de kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta 
  som tandhygienist 
• förvärvat kunskap om munhålans betydelse för det allmänna välbefinnandet och 
  allmäntillståndets inverkan på munhålan 
• tillägnat sig förmågan att svara för regelbundna undersökningar av munstatus samt att  
  analysera, utreda och dokumentera behov av munhälsovårdande insatser och utvärdera 
  insatta åtgärder 
• utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med beaktande 
  av en helhetsbild av människan, utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter  
  och deras närstående. 
 (SFS 1993:100). 
 
Enligt den amerikanska tandhygienistföreningen, ADHA, innefattar munhälsovård  
” • the coordination and delivery of primary preventive oral health education and clinical 
    services 
   • the provision of secondary preventive interventions to prevent further disease and to 
     promote overall health 
     and the 
   • faciliation of the clients access to care and  implementation of agreedupon oral 
     healthcare goals” 
(Deck, Nielsen-Thompson och Walsh 1993, s 166, min bearbetning). 
 
Tandhygienistprofessionen innefattar sex olika roller; rollen som kliniker, som hälso-pedagog / 
hälsofrämjare, som forskare, som konsumentförespråkare, som förändrings-ombud och 
slutligen som administratör / arbetsledare. Som kliniker ska tandhygienisten undersöka, 
diagnosticera, planera, utföra och utvärdera hälsobefrämjande, sjukdoms-förebyggande och 
sjukdomskontrollerande behandling i samarbete med patienten och med andra yrkesgrupper. 
Som hälsopedagog är det tandhygienistens uppgifter att med hjälp av pedagogiska teorier 
och metoder analysera hälsovårdsbehov, att utveckla hälsobefrämjande strategier samt att 
presentera och utvärdera resultaten av att uppnå eller bibehålla hälsa. Forskarrollen hjälper 
tandhygienisten att med en vetenskaplig metod välja terapi, välja pedagogisk metod och 
innehåll vid information liksom att välja modeller för problemlösning. I sin roll som 
förändringsagent analyserar tandhygienisten hinder mot och utvecklar mekanismer för 
förändring mot hälsosamt beteende. Hon genomför och utvärderar också program som syftar 
till att främja munhälsa för individer, familjer och samhällen. Tandhygienisten som 
konsumentförespråkare påverkar bl a lagstiftare liksom hälso- och sjukvårdsorganisationer i 
syfte att sammanföra hälsoproblem med tillgängliga resurser för att lösa problem och 
förbättra tillgången till vård. Den sista rollen - den som administratör / arbetsledare - innebär 
att klargöra mål, organisera resurser samt att utvärdera och modifiera program för 
hälsobefrämjande och hälsoutbildning (Special Feature 1991, Nowjack-Raymer 1993, Darby 
och Walsh 1993). 
 
Förutom de nationella tandhygienistföreningarna har tandhygienister träffats i internationella 
sammanhang i mer än 25 år. Först 1986 bildades dock formellt den internationella 
federationen ”International Dental Hygienists Federation”, IDHF (Motley 1990). Ett av IDHF’s 
mål är att verka för tandhälsan. Ett annat är att tandhygienistprofessionen och 
munhälsovetenskapen etableras och utvecklas (Nowjack-Raymer 1993). Tandhygienistkåren 
uppfyller alltså kriteriet att producera avancerade tjänster och att ha en organisation som 
värnar om kårens intressen. Däremot förmedlas inte vetenskaplig kunskap till praktisk 
tillämpning. 
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Då ska vi se hur tandhygienisternas relationer ser ut. Tandhygienistens yrkesutövning styrs i 
de flesta länder av hälsoministerier eller av tandvårdsstyrelser. Endast i Sverige och i Canada 
förekommer s k självreglering av yrket. Med självreglering menas att tandhygienistkåren 
kontrollerar de rättsliga metoder och processer som definierar och kontrollerar innehållet i 
yrket. Tandhygienister arbetar också under mer eller mindre övervakning av tandläkarkåren - 
antingen genom direkt eller indirekt överinseende av tandläkaren, generell anvisning från 
tandläkaren eller genom generella anvisningar via skriftliga direktiv. Endast i Norge, Sverige 
och i vissa delar av USA arbetar tandhygienisten autonomt. Ca 95 % av tandhygienistkåren 
arbetar också som anställda av en tandläkare och då i de allra flesta fall hos en 
privaktpraktiserande tandläkare. Endast i Sverige, Norge och Italien arbetar mer än hälften 
inom offentlig tandvård. England utgör här ett undantag, där mer än hälften av 
tandhygienisterna är egna företagare  (Johnson och van Lierde 1992). I Sverige regleras 
tandhygienistens yrkesverksamhet av ett flertal lagar och författningar som förutom 
straffrättsligt, arbetsrättsligt och skadeståndsansvar även reglerar det s k disciplinära 
ansvaret. Detta bestämmer yrkesansvaret och finns beskrivet i tillsynslagen. 
Tandhygienistens ansvarsområde, kompetens och behörighet regleras framförallt av 
tandvårdslagen, behörighetslagen samt av Socialstyrelsens föreskrifter om kompetenskrav 
och behörighet för tandhygienister liksom av Socialstyrelsens råd om delegering inom hälso- 
och sjukvården inklusive tandvården. Tandvårdslagen innebär bl a att tandvården ska 
bedrivas på ett sånt sätt att man lägger särskilt stor vikt vid förebyggande åtgärder (Fröberg 
1992). Detta innebär att tandhygienistyrket har samhällelig sanktion men endast i vissa fall 
autonomi, hög status, auktoritet och intern kollegial kontroll. 
 
Slutligen kunde en profession använda sig av vissa strategier för att få monopol på yrket. 
I de flesta länder krävs speciell licens för att utöva yrket (Johnson och van Lierde 1992). 
I Sverige föreskriver behörighetslagen att endast tandhygienister som innehar legitimation är 
behörig att arbeta självständigt som tandhygienist. Utan legitimation men med genom-gången 
utbildning eller behörighets-/kompetensbevis från Socialstyrelsen kan man endast arbeta 
under ledning av legitimerad tandläkare (SOSFS 1991:11). Dessutom reglerar kåren själv sin 
yrkesutövning genom sina yrkesetiska regler (Fröberg 1992). Tandhygienister har alltså 
yrkesmonopol på sin verksamhet. 
 
Sammanfattningsvis kan man alltså se att tandhygienisterna som yrkeskår bara delvis når 
upp till professionell status och att det som framförallt fattas är en systematisk teori, ett 
kunskapsmonopol som kan fungera som grund för avancerad teoretisk och praktisk 
kompetens. Då kan vetenskaplig kunskap också förmedlas till praktisk tillämpning. Om 
verksamheten baseras på det unika i tandhygienistens arbete så medför detta också att 
kåren lättare kan hävda sin auktoritet och autonomi inom sitt yrkesområde och därmed kan 
den externa kontrollen minskas. Den sociala legitimeringen av yrket förstärks också av att 
yrkesverksamheten även legitimeras kognitivt (Åmark 1989).  
 
Chinn och Jacobs menar att teoribildning gynnar professionaliseringen av ett yrke på två sätt. 
För det första blir yrkesgruppen mer autonom när teorier används för att beskriva, förklara, 
förutsäga, föreskriva eller kontrollera den praktiska yrkesverksamheten. Teorier minskar 
risken för godtyckligt agerande i praktiken, att agerandet styrs av tillfälligheter. Utifrån teorier 
kan vi istället agera avsiktligt i den praktiska verksamheten. Teorier hjälper oss att öka vår 
förståelse och gör att vi kan förstå det som händer och ändra vårt beteende därefter. De ger 
oss möjlighet att tänka på ett nytt sätt kring ett problem / en situation så att vi kan ändra vår 
approach inför eller förändra hur vi handskas med fenomenet. Då förstår vi verkligheten 
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utifrån ett teoretiskt perspektiv. Teoriutveckling ökar också kommunikationen, såväl inom 
disciplinen som ut till andra discipliner. Kommunikationen inom disciplinen underlättas av att 
domänens fenomen definieras i teorier. Det ger disciplinens medlemmar ett gemensamt 
språk som kan användas både i teorier, i forskning och i praktiken (Chinn och Jacobs 1983). 
Att använda teorier i praktiken gör dessutom att vi kan artikulera handlingar, mål och 
konsekvenser av den praktiska verksamheten till andra yrkesgrupper och till patienter. 
Verksamheten blir tydligare även utåt. Att definiera, artikulera och kommunicera fokus hos 
och medel för verksamheten liksom att förutse dess konsekvenser ger kontroll över den, d v s 
det ökar autonomin och tillräkneligheten hos en yrkesgrupp/disciplin (Meleis 1991). 
  
 

Munhälsovetenskap som en vetenskaplig disciplin 
 
Den kunskap som en yrkesgrupp baserar sin verksamhet på konstituerar professionens 
kunskapsdomän. Alla vetenskapliga discipliner är på detta sätt formade runt en kunskaps-
domän som utifrån ett unikt perspektiv studerar de fenomen som är intressanta för disciplinen 
(Chinn och Jacobs 1983, Meleis 1991). Disciplinens centrala fenomen bildar det 
karaktärsämne som disciplinens medlemmar bedriver studier inom. Skillnaden mellan 
akademiska och professionella discipliner består i att professionella discipliner förutom 
teoretisk kompetens även måste ha praktisk kompetens (Fagermoen 1993). Törnebohm 
menar här att det sätt på vilket kunskap tidigare delats upp i kunskapsdomäner stämmer 
dåligt överens med de nya, praxisorienterade disciplinerna. Dessa måste hämta sin kunskap 
från såväl andra discipliners kunskapsdomäner som från praktiken för att kunna forma sin 
kunskapsdomän (Törnebohm 1986). 
 
Munhälsovetenskapen har hittills inte haft någon vetenskaplig disciplin. Även om 
tandhygienister har deltagit i forskning så har denna forskning inte rört munhälso-
vetenskapens unika kunskapsdomän och inte skett utifrån tandhygienistdisciplinens 
perspektiv. Forskning inom munhälsovetenskap har nu börjat definiera det unika i 
tandhygienistens profession men den behöver bli mer fokuserad och samverkande. Detta 
sker främst genom att munhälsovetenskapens centrala begrepp definieras så att ett 
munhälsovetenskapligt paradigm kan träda fram som specificerar tandhygienistens 
kunskapsdomän (Special Feature 1991). Som ett led i strävan att definiera det unika i 
munhälsovetenskapen har den amerikanska tandhygienistföreningen enats om en definition 
av disciplinen genom ett s k ”discipline statement”. 
 
”The discipline of dental hygiene is the study of the art and science of preventive oral healthcare, 
including the management of behaviors to prevent oral disease and promote health. ” (Deck, Nielsen-
Thompson och Walsh 1993, s 166). 
 
Man betonar här att tandhygienistens främsta uppgift är att främja hälsa och förebygga 
sjukdom. För även om tandhygienistens verksamhet till stor del upptas av att behandla 
munsjukdomar så är detta inte det unika i hennes kunskap (aa). Det unika i munhälso-
vetenskapen har däremot mycket gemensamt med andra vårdvetenskapliga discipliners 
kunskapsdomän. Vårdvetenskap är på detta sätt en gemensam disciplin för alla vårdyrken 
där en kärna av kunskap, färdigheter och attityder är gemensam för de professioner som 
vårdar människor (Eriksson 1986). 
 
Munhälsovetenskapens kunskapsdomän kan skönjas i utbildningsplaner för 
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tandhygienistutbildningar i t ex Sverige och USA. Dessa utbildningsplaner visar att 
utbildningens innehåll läggs upp på så sätt att man dels undervisar i karaktärsämnet 
munhälsovård (eng; Dental Hygiene), som i sig innefattar kunskapsområden från beteende-, 
vård-, samhälls-, och naturvetenskap. Dessutom utgör kunskap från andra delar av dessa 
vetenskaper, som t ex odontologi och psykologi,  s k stödämnen i utbildningen. Det är 
däremot en relativt stor skillnad mellan olika kursplaner när det gäller hur mycket av t ex 
beteendeveteskapen, odontologin etc som inryms i karaktärsämnet respektive ingår i 
stödämnena (Bengtsson och Pehrson 1991, Kursplan THU Falun 1992, ...Gävle 1992, ... 
Stockholm 1993). 
 
Tandhygienistens karaktärsämne, och därmed den vetenskapliga disciplinen, har därför hittills 
varit otydlig, både till innehållet och avgränsningen mot andra kunskapsdomäner. 
Detta visar sig bl a i att benämningen av karaktärsämnet varierar, i alla fall i Sverige. I USA 
använder man benämningen ”Dental Hygiene”. Medan t ex utbildningen i Stockholm valt att 
behålla den sedan starten använda benämningen ”odontologisk profylaktik” har t ex  
utbildningarna i Falun och Gävle valt att kalla tandhygienistens karaktärsämne för 
”munhälsovård” (aa). Jag har valt att här använda benämningen ”munhälsovetenskap” om 
tandhygienistens vetenskapliga disciplin. Däremot använder jag begreppet ”munhälso-vård” 
om den verksamhet som tandhygienisten utövar i sin profession. Det är enligt min åsikt viktigt 
att disciplinens och professionens benämning  karaktäriseras av hälsovård i stället för av 
sjukdomsförebyggande. Det finns alltså en skillnad i inriktning mellan munhälsovårdande 
åtgärder och sjukdomsförebyggande insatser. Att främja hälsa (eng; promote health, som ju 
är ett något mera aktivt verb) innebär att söka och stödja orsaker till att människan behåller 
eller återfår hälsan trots angrepp av sjukdomsframkallande faktorer. Att förebygga sjuksom 
innebär däremot att söka och eliminera faktorer som framkallar sjukdom. Denna distinktion 
gör bl a A Antonovsky i sin bok ”Hälsans mysterium” där han menar att hälso- och sjukvården 
nu måste övergå till att inrikta sina ansträngningar på att främja hälsa utifrån ett 
helhetsperspektiv på människan. Han menar att vi ska överge det  patogenetiska synsättet till 
förmån för det salutogenetiska, d v s söka orsaker till hälsa i stället för till sjukdom 
(Antonovsky 1991). Detta, menar jag då, är speciellt relevant för ett yrke som 
tandhygienistens vars inriktning  just bygger på hälsovård. 
 
Teorikonstruktion och teoriutveckling är en essentiell aktivitet i alla discipliner (Meleis 1991). 
En disciplins framsteg mäts bl a i i vilken utsträckning dess akademiska medlemmar är 
engagerade i teoriutveckling, kvaliteten på dessa teorier och hur många av domänens 
centrala problem som besvaras av existerande teorier (Chinn och Jacobs 1983). Teorier och 
begreppsmodeller stärker bl a disciplinen genom att de förser forskare, kliniker, teoretiker och 
utbildare med ett gemensamt språk, bl a i form av definitioner av domänens fenomen. Detta 
ökar samstämmigheten och målorienteringen och gör disciplinens verksamhet mer adekvat 
för domänen (Chinn och Jacobs 1983, Meleis 1991). 
Teorier och begreppsmodeller hjälper också till att artikulera domänens fokus (Meleis 1991). 
En viktig skillnad mellan teoriutveckling och s k isolerad forskning (forskning som inte syftar till 
att utveckla eller bekräfta teorier om domänens centrala fenomen) är att isolerad forskning 
riskerar att behandla antingen frågor som endast tangerar domänen eller t o m behandlar 
fenomen som är centrala för andra discipliner. Isolerad forskning har därför begränsad nytta 
för disciplinens framsteg. Vetenskapliga upptäckter blir dessutom användbara först när de 
organiseras i en sammanhängande helhet, d v s i en teori eller i ett teoretiskt påstående/sats. 
Enligt Meleis är målet med teoriutveckling att formulera en minimiuppsättningar av 
generaliseringar som ger möjligheten att förklara ett maximum av fenomen mellan variablerna 
inom en kunskapsdomän. Teorier/begreppsmodeller ger möjlighet till olika perspektiv på 
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domänens centrala fenomen och sätter samtidigt gränser för vilka frågor som ska ställas och 
vilka forskningsmetoder som kan användas. De fungerar som ett bakomliggande ramverk när 
man vill beskriva, förklara, förutsäga eller föreskriva domänens fenomen. Meleis menar att 
målet för teoriutveckling är att förstå fenomen medan målet för forskning begränsar sig till att 
ha som mål att få kunskap om fenomen (Meleis 1991). En samstämmighet om disciplinens 
syfte ger riktning och fart i teoriutveckling, forskning etc inom en disciplin. Därigenom kan 
akademiska och praktiska experter framträda som kan utveckla teorier respektive kontrollera 
att disciplinens syften följs i praktiken. Oenighet om syftet däremot kan medföra en risk för att 
andra yrkesgrupper, med mer utvecklade teorier, tar över området. Samstämmigheten om 
syftet är därmed sammanflätat med professionell autonomi, d v s kontroll över yrkesområdet. 
En ökad kommunikation inom disciplinen påverkas också av och påverkar graden av yrkets 
autonomi och samstämmigheten när det gäller disciplinens syfte. Ökad kommunikation ger 
dessutom i sig upphov till teoriutveckling och att teorier används i praktiken (Chinn och 
Jacobs 1983). 

 
 
 

TEORIBILDNING 
 

 
Teoriutveckling är alltså en fundamental process såväl i processen att höja disciplinens 
akademiska status som i professionaliseringen av disciplinens yrkesverksamhet. 
Teoribildning sker inom disciplinens kunskapsstruktur. 
 
 

Munhälsovetenskapens kunskapsstruktur 
 

Vårdvetenskapen beskrivs som en strukturell hierarki som består av ett metaparadigm, 
begreppsmodeller, teorier och empiriska indikatorer samt filosofier som påverkar perspektivet 
på dessa (Fawcett 1995). Se figur 1. 
 

Metaparadigm

Begreppsmodeller

Teorier

Empiriska indikatorer

Filosofier

1...n

1...n

1...n  
Figur 1: [Munhälsovetenskapens] hierarkiska kunskapsstruktur. (Efter Fawcett 1995). 
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Metaparadigmet innehåller de extremt globala begrepp som är intressanta för disciplinen 
samt de globala påståenden som anger relationerna mellan dessa begrepp. Det fungerar 
som ett ramverk inom vilket begreppsmodeller, teorier och empiriska indikatorer utvecklas. 
Metaparadigmets funktion är att summera disciplinens intellektuella och sociala syfte samt att 
ange gränser för dess verksamhetsområde. 
För att uppfylla sin funktion ska ett metaparadigm  
• identifiera en domäns distinktion från andra discipliners domän via begrepp och  
  påståenden som representerar ett unikt perspektiv för forskning och praktik 
• inbegripa samtliga fenomen som är av intresse för disciplinen på ett stringent sätt  
  genom att begrepp och påståenden är globala samt inte överlappar varandra 
• vara perspektivneutralt på så sätt att begrepp och påståenden inte ska representera ett  
  specifikt perspektiv 
• vara internationellt i omfattning och till innehåll på så sätt att begrepp och påsåenden inte 
  ska spegla särskilda nationella, kulturella eller etniska värderingar och trosuppfattningar. 
Vårdvetenskapens metaparadigm innehfattar t ex de fyra begreppen person, omvårdnad, 
hälsa och omgivning (aa). 
 
Metaparadigmet påverkas som sagt av filosofier. En filosofi uttrycker ontologiska antaganden 
om människans natur liksom om värderingar och trosuppfattningar. Den uttrycker även 
uppfattningar om vilka fenomen man anser är centrala för disciplinens domän liksom 
uppfattningar om hur kunskap om dessa fenomen ska nås och om disciplinens mål. Fawcett 
summerar ontologiska och kunskapsteorietiska antaganden i tre olika värdsbilder; ”the 
reaction worldview”, ”the reciprocal interacion worldview” respektive ”the simoultaneys action 
worldview”. Dessa olika världsåskådningar speglas i olika sätt att konstruera begreppen inom 
metaparadigmet, olika påståenden om relationernas natur samt i de olika sätt som används 
för att generera och testa kunskap som rör begreppen och deras förbindelser (aa). 
 
Enligt ”the reaction worldview” består människan av biologiska, psykologiska, sociala och 
andliga delar. Människan är passiv och responderar reaktivt på stimuli från omgivningen. 
Människans beteende är ett resultat av en linjär process bestående av orsak-verkan eller 
stimuli-respons. Enligt denna syn är stabilitet värdefullt. Hot mot stabiliteten kan förutses  och 
kontrolleras om man har tillräcklig kännedom om de stimuli som framtvingar en förändring. 
Kunskap utvecklas enligt denna världsåskådning endast om kvantifierbara fenomen som ska 
definieras konkret och mätas med objektiva instrument (aa). 
 
Enligt ”the reciprocal interaction worldview” ses människan som en holistisk, integrerad och 
organiserad enhet. Delarna erkänns men har endast mening inom den kontext som utgörs av 
hela personen. Människan är vidare medfött och spontant aktiv. Verkligheten är 
mångdimensionell, kontextberoende och relativ. Människan och omgivningen befinner sig i en 
växelverkande interaktion. Beteendeförändring inträffar här som ett resultat av flera faktorer 
inom människan och i hennes miljö. Förändringar kan endast uppskattas som troliga. 
Kunskapsutveckling utgår härifrån från både objektiva fenomen och subjektiva upplevelser 
och man använder såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Vid kunskapsutveckling utifrån 
subjektiva upplevelser tas flera dimensioner av denna upplevelse med i beräkningen liksom 
man beaktar kontexten av människa-omgivning-interaktionen. Kunskapsutvecklingens 
produkt ses här som relativ till historisk tid och plats. Man betonar användandet av empiriska 
observationer inom kontrollerade situationer och data analyseras med objektiv slutledning och 
statistik (aa). 
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Enligt ”the simoultaneys action worldview” ses människan som ett sammanhållet, holistiskt, 
självorganiserat fält. Människan är mer än summan av sina delar och karaktäriseras av sitt 
beteendemönster. Utbytet mellan människan och hennes omgivning är en ömsesidig och 
rytmisk process. Beteendemönstret förändras ständigt och dessa förändringar kan inte 
förutsägas under människans utveckling. Kunskapsutveckling innebär här att man studerar 
mönster i människans vardande. De fenomen som anses intressanta att studera är 
människans inre upplevelser, känslor, värderingar, tankar och val (aa). 
 
De flesta discipliner har ett metaparadigm men flera begreppsmodeller. Begreppsmodeller är 
härledda från metaparadigmet och innefattar de globala begreppen och påståendena men på 
ett mer restriktivt men fortfarande abstrakt sätt. Varje begeppsmodell ger en särskild syn på 
metaparadigmets begrepp. En begreppsmodell fungerar som en distinkt referensram och 
erbjuder då ett internt sammanhållet enat sätt att tänka om fenomen. Den som använder 
begreppsmodellen får ledning i hur hon/han ska observera och tolka de fenomen som är 
intressanta för disciplinen. En begreppsmodells unika fokus är en approximation eller 
förenkling av verkligheten och betonar då endast de begrepp som är mest relevanta enligt 
författaren. På så vis lyfts vissa aspekter av disciplinens fenomen fram medan andra 
ignoreras. Detta unika fokus har ett grund-läggande inflytande på hur vi uppfattar fenomen. 
Varje begreppsmodell representerar på så sätt en slags subkultur inom disciplinen som ger 
en riktning för sökandet av relevanta frågor och lösningar på praktiska problem liksom den 
ger kriterier för hur man vet när ett problem är löst (aa). 
 
Begreppsmodeller ger även en filosofisk och pragmatisk orientering för vårdens utformning, 
såväl för vårdare som för allmänhet (aa). Att det förekommer ett antal olika begreppsmodeller 
visar dessutom att man värdesätter pluralism inom disciplinen (aa, Meleis 1991). Fawcett 
definierar ”begreppsmodell” som ”en uppsättning abstrakta och generella begrepp samt de 
påståenden som integrerar dessa begrepp till en meningsfull struktur” (Fawcett 1995, sid 2, min 
översättning). Begreppsmodeller är formella presentationer av författarens personliga bild av 
vad omvårdnad/munhälsovård är och grundar sig på författarens filosofiska antaganden om 
verksamhetens mål, disciplinens centrala begrepp e t c. Det unika fokuset i en 
begreppsmodell kan t ex vara 
• människans utveckling och mognad och de ingripanden som befrämjar denna  
  växtprocess 
• människan som ett system och de ingripanden som maximerar effektiviteten i systemets 
  funktion 
• människan som interagerande varelse och de ingripanden som främjar optimal  
  socialisering 
Varje begreppsmodell har därför sin egenart vad gäller vokabulär i begrepp och påståenden 
liksom meningen i varje term är knuten till begreppsmodellens unika fokus. Detta speglar 
begreppsmodellens perspektiv och därför kan samma/liknande termer ha olika mening i olika 
begreppsmodeller (aa). 
 
Fawcett menar att begreppsmodeller används för att skapa  begrepps-teoretiska-empiriska 
system av vårdkunskap. De innehåller en uppsättning uttalanden om olika typer av enheter 
och processer inom domänen liksom en uppsättning kunskapsteoretiska och metodologiska 
normer om hur denna domän kan appliceras på situationer i verkligheten. Därigenom kan de 
fungera som guide för design av forskningsprojekt, utbildingsplaner, administrativa system 
och för kliniska protokoll. För att applicera begreppsmodellen i något av dessa syften måste 
den bindas till en relevant middlerange-teori och passande empiriska indikatorer för att skapa 
ett begreppsligt-teoretiskt-empiriskt system av kunskap. Fawcett påpekar att många av de 
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teorier som använts för att förstärka begrepp och påstående i begreppsmodeller inom 
omvårdnad har varit lånade teorier och att det i dessa fall är viktigt att man säkrar den logiska 
följdriktigheten mellan begreppsmodellen och teorin eller formulerar om teorin. Även de 
empiriska indikatorer som väljs måste vara valida instrument  och procedurer av teorins 
begrepp liksom vara logiskt kongruenta med begreppsmodellen bakom teorin. Om man lånar 
instrument så måste man försäkra sig om att dessa verkligen representerar innehållet i 
begreppsmodellen (aa). 
 
Begreppsmodeller används i vårdforskning som en forskningstradition vid genererande eller 
testande av vårdteorier. Här fungerar metaparadigmets fyra begrepp så att personen är 
studieobjektet, omgivningen är relevanta faktorer i studieobjektets kontext liksom den 
forskningsinfrastruktur som är tillgänglig för forskaren, hälsan utgörs av studieobjektets status 
av välbefinnade respektive illabefinnande och omvårdnad/munhälsovård blir här 
forskningsprocessen. En fullt utvecklad begreppsmodell speglar en särskild forsknings-
tradition och vägleder teoriutveckling och -testning igenom studiens alla faser genom att den 
identifierar 
 • det fenomen som ska studeras 
 • vilka problem som ska studeras och vilket syfte som ska uppfyllas 
 • vilka datakällor och i vilken miljö studien bör bedrivas 
 • forskningsdesign, instrument och procedurer 
 • metoder för sammanställning och analys av data 
 • på vilket sätt forskningen bidrar till kunskapsutvecklingen. 
På så sätt kan såväl teorins empiriska rättmätighet som indirekt även begreppsmodellens 
trovärdighet utvärderas (aa). 
 
I utbildning fungerar begreppsmodellen som ett ramverk för att utveckla innehåll i 
utbildningsplaner och för att utveckla utbildningsaktiviteter. Här representerar studenten 
personen, utbildningsmiljön omgivningen, studentens status av välbefinnande eller 
illabefinnande hälsan medan omvårdnad/munhälsovård representeras av utbildningsmål, -
processer och -resultat. En fullt utvecklad begreppsmodell representerar ett särskilt synsätt 
på och approach till utbildning genom att den identifierar  
 • fokus i utbildningsplanen och utbildingens syfte 
 • natur och ordning på utbildningsinnehållet 
 • utbildningsmiljö och studentkaraktäristika 
 • utlärnings-inlärningsstrategier 
Här måste begreppsmodellen bindas till teorier om utbildning, teorier om utbildningsinnehåll 
liksom till teorier om utlärnings-inlärningsprocessen. Denna användning av begreppsmodellan 
ger ett begrepps-teoretiskt-empiriskt kunskapssystem som rör patienten, studenten och 
utbildaren (aa). 
 
För administration erbjuder begreppsmodellen en systematisk struktur för tänkandet kring 
administrativa strukturer, för observation av administrativa situationer och för tolkning av de 
observationer som görs i den administrativa miljön. Personen utgörs här av personalen, 
omgivingen utgörs av klinikmiljön och eventuellt relevanta omgivningar, hälsa är personalens 
välbefinnande/illabefinnande eller personalgruppens funktionella status och 
omvårdnad/munhälsovård är de managementstrategier som används. 
Varje fullt utvecklad begreppsmodell representerar en särskild syn på och approach till 
administration. Administrativ struktur liksom managementtjänster ska framgå av 
begreppsmodellen genom att den identifierar 
 • omvårdnadens/munhälsovårdens fokus samt vilket syfte som tjänsterna ska  
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   uppfylla 
 • karaktären hos vårdpersonalen liksom miljön där tjänsterna utförs 
 • de managementstrategier och de administrativa tjänster som ska utföras 
Begreppsmodellen måste här bindas ihop med teorier om organisation och ledarskap. 
Empiriska indikatorer i form av ledarskapsstrategier ska identifieras och administrativ policy 
ska formuleras. Resultaten av strukturen är sen applicerbart på patienter, personalgrupper 
och vårdadministration (aa). 
 
En tillfullo utvecklad begreppsmodell representerar även en särskild syn på och approach till 
praktiken. Metaparadigmets fyra begrepp används här i sin ursprungliga betydelse. 
Praktikdomänen och vårdprocessen specificeras här genom att begreppsmodellen identifierar 
 • naturen hos de problem som ska övervägas liksom syftet med den 
    praktiska verksamheten 
 • praktikmiljö och karaktärisktika hos vårdmottagarna 
 • vårdprocessen och olika tekniker inkluisive parametrar för invärdering, en  
             kategorisering av patientproblem, en planeringsstrategi, en typologi av  
             ingripanden liksom kriterier för utvärdering 
 • vårdverksamhetens bidrag till vårdmottagarens välbefinnande. 
En specificering av invärdering, diagnosticering, intervention och utvärdering måste dock 
göras med hjälp av teori. Även om begreppsmodellen t ex kan vägleda klinikern till att leta 
efter vissa kategorier av adaptionsproblem så behövs alltså adaptionsteori för att beskriva, 
förklara och förutsäga manifestationer av aktuella eller potentiella patientproblem i skilda 
situationer. Teori behövs också för att visa vilka speciella vårdåtgärder som ska användas i 
dessa situationer. Den begrepps-teori-empiriska-strukturen är här fullständig när relevanta 
empiriska indikatorer har identifierats, inklusive behandlingsstandard, ett 
patientklassifikationssystem, ett kvalitetssäkringsprogram, en utarbetad metod för 
tillhandahållandet av vård och ett system för klinikinformation (aa). 
 
Ur begreppsmodeller utvecklas teorier. Meleis menar att skillnaden mellan en teori och en 
begreppsmodell endast är en semantisk fråga (Meleis 1991). Fawcett däremot hävdar att 
bestämt att begreppsmodeller och teorier är helt skilda saker och Chinn och Jacobs intar, fast 
vagare, samma ståndpunkt (Chinn och Jacobs 1983, Fawcett 1995). Fawcett menar att 
skillnaden mellan en begreppsmodell och en teori blir uppenbar när man försöker använda 
den. Begreppsmodeller är mer abstrakta; de innehåller ett abstrakt system av begrepp och 
påståenden, de ger en generell riktning som måste specificeras genom relevanta och logiskt 
kongruenta teorier innan de kan utnyttjas för handling och deras syfte är att artikulera en 
kunskapsbas som omfattar hela disciplinen. Teorier är mindre abstrakta; de innehåller ett 
flertal relativt specifika och konkreta begrepp och påståenden.Teorins syfte kan antingen vara 
att vidareutveckla en aspekt av en begreppsmodell - då utvecklar man en ”grand theory”- eller 
att beskriva, förklara eller förutsäga specifika och konkreta fenomen i en ”middlerangetheory” 
(Fawcett 1995). Chinn och Jacobs definierar teori som ”en uppsättning begrepp, definitioner och 
påståenden/satser som ger en systematisk bild av/syn på fenomen genom att ange specifika relationer 
mellan begrepp i syfte att beskriva, förklara, förutsäga och/eller kontrollera fenomen” (Chinn och 
Jacobs 1983, s 70, min översättning). Meleis definierar omvårdnadsteorier som ”en artikulerad 
och kommunicerad begreppsbildning av en uppfunnen eller upptäckt verklighet relevant för omvårdnad i 
syfte att beskriva, förklara, förutsäga eller föreskriva omvårdnad” (Meleis 1991, s 167, min 
översättning). 
 
Teorier indelas ofta utifrån vilket syfte de strävar att uppfylla. Syftet kan vara antingen att 
beskriva, förklara, förutsäga, föreskriva eller att kontrollera något fenomen. En deskriptiv teori 
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beskriver ett fenomen, en händelse eller en situation liksom den visar att dessa begrepp är 
relaterade till varandra och identifierar några av de omständigheter under vilka de uppstår. En 
förklarande teori visar hur och varför begreppen är relaterade till varandra och förklarar på så 
sätt hur faktorer framkallar ett visst fenomen (Chinn och Jacobs 1983, Meleis 1991). En 
förutsägande teori innehåller satsen ”om - så” om ett fenomen. Den specificerar de 
nödvändiga och tillräckliga villkor som behövs för att ett speciellt resultat ska uppstå. En teori 
med ett kontrollerande syfte kan användas till att få fram önskade resultat genom att den ger 
direktiv om hur variablerna ska manipuleras. Alla dessa olika syften kan dock styras av ett 
övergripande syfte med teorin; att vara normativ eller deskriptiv. Medan en deskriptiv teori 
beskriver, förklarar e t c hur något är så är syftet med den normativa teorin att beskriva eller 
förklara hur något bör vara (Chinn och Jacobs 1983). 
 
En teori kan klassificeras utifrån hur bred eller smal den är, d v s hur stor del av verkligheten 
den omfattar. Definitionen av teorin som en macroteori / ”grand theory”, en midrangeteori eller 
en microteori är däremot relaterad till hur stor del av verkligheten som disciplinen omfattar 
och har som mål att förstå, förklara, förutsäga och kontrollera (aa). 
Teorins omfattning är därför relarerad till hur konkreta och specifika begrepp och påståenden 
den innehåller. En ”grand theory” innehåller abstrakta och generella begrepp och påståenden 
som inte kan testas empiriskt.  Middlerangeteorier är snävare i omfattning, inbegriper ett 
begränsat antal begrepp liksom den omfattar en begränsad aspekt av verkligheten. Dess 
begrepp och påståenden kan därför mätas empiriskt (Fawcett 1995). En macroteori / ”grand 
theory” innefattar hela disciplinens syfte medan en midrangeteori täcker delar av detta syfte. 
En microteori omfattar endast delar av delsyften (Chinn och Jacobs 1983). En teoris bredd 
tangerar dess allmängiltighet. Allmängiltigheten avgörs av till vem och till när teorin är 
begränsad. En allmängiltig teori är giltig för ett obegränsat antal empiriska fakta och 
situationer (Chinn och Jacobs 1983). 
 
Teorier kan också vara antingen enkla eller komplexa. Enkla teorier har ofta som syfte att 
beskriva och förutsäga fenomen medan komplexa teorier har förmågan att förklara. En teori 
som samtidigt är enkel och allmängiltig är en kraftfull teori (aa). Ytterligare en klassificering av 
teorier är om de är empiriska eller abstrakta. Om teorins syfte är att förutsäga eller att 
kontrollera krävs att den har empirisk precision. En abstrakt teori har inte empirisk precision 
(aa). 
 
Slutligen kan teorier indelas i om de är basteorier - som alltså baseras på någon sedan länge 
etablerad basvetenskap såsom kemi, fysik etc, eller unika teorier - där man alltså utgår från 
en eller flera basteorier som sen anpassas till disciplinens syften, synsätt etc (Meleis 1991). 
Fawcett menar att många teorier behövs för att spegla alla fenomen inom en disciplin 
eftersom varje teori endast rör en begränsad del av verkligheten. Lånade teorier, såsom t ex 
teorier om stress eller coping, måste emellertid testas för att avgöra hur empiriskt adekvat 
den är för omvårdnad. Sådana lånade och adekvata teorier kallar Fawcett för delade teorier 
(Fawcett 1995). Meleis menar här att när sådana lånade teorier  används för att förklara 
omvårdnadsfenomen och besvara omvårdnadsproblem så uppstår nya härledningar och nya 
synteser. Dessa resulterar därmed i unika teorier, i omvårdnadsteorier (Meleis 1991). 
 
En teori / en begreppsmodell består av två slags komponenter. Det ena slaget utgörs av  
s k strukturella komponenter såsom begrepp, påståenden/satser och antaganden. 
Det andra slaget är funktionella komponenter såsom definitioner, relationer, struktur och mål 
(Chinn och Jacobs 1983, Meleis 1991). Begrepp är en komplex mental formation av ett 
objekt, en egenskap eller en händelse ur verkligheten som sker utifrån perception och/eller 
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erfarenhet/upplevelse. De kan vara empiriska eller abstrakta (Chinn och Jacobs 1983, 
Fawcett 1995). Begreppen i en begreppsmodell är så abstrakta och generella att de inte kan 
utnyttjas som grund för observation av verkligheten och inte heller är begränsade till någon 
särskild individ, grupp, situation eller händelse (Fawcett 1995).  Påståenden/satser  beskriver 
egenskaper och dimensioner hos begrepp eller relationen mellan flera begrepp. Teorins 
satser avgör teorins kraft att beskriva, förklara eller förutsäga (Chinn och Jacobs 1983, Meleis 
1991, Fawcett 1995). Påståenden i en begreppsmodell är så abstrakta och generella att de 
varken kan observeras eller testas. Vissa påståenden i en begreppsmodell är generella 
beskrivningar av begreppsmodellens begrepp medan andra förklarar relationen mellan 
begreppen på ett generellt sätt (Fawcett 1995). Antaganden är de förutsättningar som tas för 
givna och som det teoretiska resonemanget vilar på. De ses som ”sanningar” antingen de 
härstammar från redan testade och bekräftade hypoteser eller från teoriskaparens filosofiska 
ståndpunkt, ideologiska position, etiska överväganden eller kulturella arv. De representerar 
alltså både ”sanningar” och teoriskaparens värderingar (Chinn och Jacobs 1983, Meleis 
1991). 
Definitioner är meningsbildande påståenden som bildar en koppling mellan den teoretiska 
abstraktionen/symbolen av t ex ett begrepp och dess empiriska indikatorer. Relationer 
beskriver hur begreppen är förbundna med varandra. Relationer har form och riktning och 
kan vara beskrivande, förklarande eller förutsägande (Chinn och Jacobs 1983). Teorins 
struktur anger hur dess relationer har arrangerats morfologiskt. Den visar relationernas 
övergripande form som t ex kan vara hierarkisk, överlappande eller differentierande (Chinn 
och Jacobs 1983). Teorins mål, slutligen, anger dess syfte; att beskriva, förklara, förutsäga 
eller kontrollera. Det anger också gränserna för de fenomen som teorin är giltig för (aa). 
 
Förutom metaparadigmet, filosofier, begreppsmodeller och teorier så innehåller  den 
hierarkiska kunskapsstrukturen empiriska indikatorer. Dessa utgör väldigt specifika och 
konkreta representanter för  den verkligheten som återges i en middlerangeteoris begrepp. 
De empiriska indikatorerna är de faktiska instrumenten, experimentella villkor och procedurer 
som används för att observera och mäta begreppen i middlerangeteorier (Fawcett 1995). 

 
 

Teoribildning inom munhälsovetenskapen 
 
Utmaningen att bilda begreppsmodeller och teorier inom munhälsovetenskap har föranlett 
den amerikanska tandhygienistföreningen, ADHA, att utarbeta ett ramverk för teoriutveckling. 
I juni 1993 publicerade ADHA’s Theory Development Panel en artikel där de inledningsvis 
betonar att det är nödvändigt att ha ett ”discipline statement” likväl som paradigmbegrepp 
som fungerar som ramverk för teoriutveckling inom munhälso-vetenskap. De menar att en 
disciplin särskiljer sig från andra discipliner genom sina centrala begrepp och genom det 
perspektiv dessa begrepp studeras (Deck, Nielsen-Thompson och Walsh 1993). 
Tandhygienistens specifika paradigm konstituerar alltså både det unika i professionen 
munhälsovård och i den unika disciplinen munhälso-vetenskap. Författarna menar dessutom 
att ett ramverk för teoriutveckling är nödvändigt för att avgränsa munhälsoveteskapen som en 
distinkt disciplin och att ramverket erbjuder ett systematiskt tillnärmelsesätt till munhälsovårds 
-praktik, -utbildning och -forskning (aa). 
 
I oktober 1993 presenterar sen M L Dardy BSDH,MS och M M Walsh MS, EdD en 
begreppsmodell för munhälsovetenskap. De vill framförallt med denna modell medverka till 
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att munhälsovetenskapen får en egen väldefinierad och välorganiserad/strukturerad 
kunskapsbas som grund för utbildning, praktik och forskning. Denna väldefinierade och 
välstrukturerade kunskapsbas har saknats för att tandhygienistyrket ska kunna ses som en 
självständig profession, menar författarna i sin artikel (Darby och Walsh 1993). I samma 
nummer av Journal of Dental Hygiene beskriver de också hur begreppsmodellen kan 
appliceras på tandhygienistens kliniska verksamhet (Walsh och Darby 1993). 

 
 

Analys av teoribildning 
 
Chinn och Jacobs menar att när praktikern säger att ”detta verkar inte riktigt”, när forskaren 
utbrister ”detta kan inte användas” eller när en teoretiker anser att en teori ”sätter fingret på” 
någon idé så är det en slags utvärdering utifrån personliga värderingar om forskning, praktik 
eller kunskapsutveckling (Chinn och Jacobs 1983). Utvärdering kan vara en avsiktlig, 
systematisk, kriteriebaserad, objektiv och medveten process eller en subjektiv process som 
utgår ifrån erfarenhet, sker snabbt och är baserad på en begränsad uppsättning kriterier. 
Båda dessa processer är essentiella i utvärderingen av teorier men ingen är tillräcklig. Att 
utvärdera teorier - för forskning eller för praktik - är integrerat i teoribildningsprocessen och är 
en aspekt av teoretiskt tänkande. Sund skeptik och kriteriebaserad kritik baserad på kunskap 
är essentiellt i disciplinens kunskapsutveckling. 
Att förstå det teoretiska arvet gör att vi kan kontrollera den framtida teoriutvecklingen (Meleis 
1991). Meleis menar att utvärdering av teorier är en essentiell komponent i professionens och  
disciplinens utveckling genom att den 
• ger svar på vilken teori/begreppsmodell som är mest användbar som ramverk för  
  forskning, utbildning, administration och praktik. 
• kan användas till att jämföra och kontrastera olika förklaringar på samma fenomen. 
• den ökar potentialen för att förändra konstruktionen i teorier/begreppsmodeller och  
  fortsatt teoriutveckling. 
• ger en bild av disciplinens ontologiska antaganden och kunskapssyn. 
• gör så att vi kan påverka förändringar i praktiken, definiera forskningsprioriteringar,  
  utverka relevant utbildningsinnehåll och ge riktlinjer för administrativa rutiner. 
• ger omvårdnaden ett ramverk som kan hjälpa till att rättfärdiga omvårdnad för 
  allmänheten 
• identifierar strategier för teoriutveckling. 
• definierar disciplinens domän. 
(Meleis 1991). 
 
Det finns många metoder som utvecklats för att utvärdera teorier. Framförallt är det 
metateoretiker inom omvårdnad som har ägnat sig åt att analysera och kritisera teorier (aa). 
 
Enligt Chinn och Jacobs måste en utvärdering av en teori börja med en beskrivning av teorin. 
Beskrivningen omfattar här teorins komponenter som är dess mål, begrepp, definitioner, 
relationer, struktur och antaganden och kan även omfatta teorins bredd och kraft liksom de 
metoder som använts vid teorikonstruktionen. Med denna beskrivning som grund görs en 
utvärdering av teorin. Chinn och Jacobs utvärdering omfattar dels externa kriterier såsom 
allmängiltighet, empirisk precision och härledningsbara konsekvenser. De interna 
utvärderingskriterierna omfattar klarhet - i form av semantisk klarhet och kongruens liksom 
klarhet och kongruens i strukturen - samt teorins enkelhet. Så medan externa kriterier visar 



20 

vad och i vilken utsträckning teorin uppfyller något så avgör de interna kriterierna sundheten i 
teoriutvecklingen. Chinn och Jacobs betonar att dessa kriterier är relaterade till varandra och 
inte ömsesidigt uteslutande men att de tillsammans omfattar de basala faktorer som är 
nödvändiga för en förnuftsmässig begrundan av en teori (Chinn och Jacobs 1983). 
 
En annan omvårdnadsteoretiker som utarbetat en modell för utvärdering av 
begreppsmodeller/teorier är Meleis. Hon skiljer inte på teorier och begreppsmodeller så 
termen teori i den följande beskrivningen syftar både på teori och begreppsmodell. 
Meleis menar att hennes utvärderingsmodell tar hänsyn till aktuella trender inom 
teoriutvärdering. Dessa trender innebär att teorier ska beskrivas, analyseras och testas, att 
man använder externa och interna kriterier, att interna kriterier bör innefatta antaganden, 
begrepp, relationer och definitioner samt inkludera konsistens, klarhet och logik medan 
externa kriterier ska innefatta hur teorin passar till människor, samhälle och paradigm. Enligt 
Meleis innefattar en utvärdering såväl beskrivning, analys, kritik som testning av teorin. 
Hennes utvärderingsmodell är mer baserad på filosofi än på empiri och därför föreslår hon att 
analysen rör vilka centrala frågor som teorin förmår lösa, hur teoribyggarens bakgrund 
påverkat teorikonstruerandet, teorins sociokulturella kontext, teoribyggaren själv och 
disciplinen. Hon ser mänskliga processer som en integrerad del av utveckling, analys, kritik 
och testning av teorier (Meleis 1991). 
  
Även i Meleis modell börjar utvärderingen med en beskrivning av teorin som här omfattar 
strukturella och funktionella komponenter. Teorins/begreppsmodellens strukturella 
komponenter är dess antaganden, dess begrepp och dess påståenden medan dess 
funktionella komponenter fokuserar relationen mellan teorins/begreppsmodellens och 
domänens antaganden, begrepp och påståenden (aa). 
 
Därpå följer analysen. Meleis definierar analys som en process att identifiera delar och 
komponenter och värdera dem mot ett antal identifierade kriterier. Analysen inkluderar 
begreppsanalys och teorianalys. Begreppen analyseras här utifrån följande kriterier; hur 
begreppen differentieras från andra begrepp, semantiken och logiken i begreppen och 
begreppens kontext. Teorianalysen rör de viktiga variabler som influerat teoriutvecklingen och 
teorins struktur såsom t ex teoribyggaren själv och teorins/begreppsmodellens 
paradigmursprung. Därefter följer den kritiska granskningen. Med kritik avser Meleis kritisk 
undersökning eller värdering med avsikten att avgöra natur eller gränser hos det som 
kritiseras liksom hur det uppfyller standardiserade kriterier. Här kritiseras relationen mellan 
struktur och funktion utifrån klarhet, följdriktighet och enkelhet / komplexitet hos teorin. 
Därefter kritiseras diagrammen i teorin utifrån visuell och grafisk presentation, hur logiskt de 
presenteras och deras klarhet. Teorins spridningscirkel kritiseras därefter och då utifrån 
teorins geografiska ursprung och geografiska spridning liksom utifrån hur teoretikern påverkat 
teorins användande. Teorins användbarhet kritiseras med avseende på dess användbarhet i 
praktiken, för forskning, i utbildning och för administration. Den sista enheten som kritiseras 
är teorins externa komponenter. Personliga värderingar kritiseras här utifrån både 
teoretikerns implicita och explicita värderingar liksom utifrån kritikerns värderingar. 
Samstämmigheten med professionella värderingar kritiseras med avseende på hur teorins 
värden kompletterar eller tävlar med professionens samt utifrån dess svårtillgänglighet. 
Teorins samstämmighet med sociala värderingar kritiseras också och då utifrån tro, 
värderingar och vanor och slutligen kritiseras teorins sociala signifikans utifrån vilket värde 
teorin har för samhället och mänskligheten. Den sista delen av utvärdering av en teori är 
testning av teorin genom forskning i syfte att finslipa och modifiera påståenden. Detta görs 
genom att teorins påståenden verifieras antingen via empirisk metod, utifrån personlig 
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erfarenhet, via analys eller genom praktisk applicering av teorin. Därmed är utvärderingen 
enligt Meleis modell avslutad och det kan avslutas med att poängtera att Meleis betonar att 
omvårdnadsteorier inte kan vare sig förstås eller analyseras utan att man tar hänsyn till den 
sociokulturella kontext teorin uppstod i (aa). 
  
Fawcetts instrument för analys och utvärdering av begreppsmodeller är, menar hon själv, ett 
ramverk som belyser begreppsmodellens mest viktiga egenskaper och instrumentet är därför 
lämpligt för begreppsmodellers abstraktionsnivå. Hon menar att analysinstrumentet reflekterar 
en ökad förståelse för relationen mellan begreppsmodellen och de övriga komponenterna i 
den kunskapshierarkiska strukturen. Fawcett skiljer mellan analys och utvärdering. Medan 
analysen ska resultera i en objektiv och ickedömande beskrivning av modellens ursprung 
samt av dess unika fokus och innehåll så utmynnar utvärderingen i en bedömning av i vilken 
utsträckning begreppsmodellen uppfyller specifika externa kriterier (Fawcett 1995). 
 
Begreppsmodellens ursprung analyseras utifrån fyra aspekter; historisk utveckling av 
modellen liksom författarens motivering att utveckla modellen, författarens filosofiska 
antaganden rörande omvårdnad och kunskapsutveckling, influenser från andra akademiker 
(inom och utom disciplinen) på författarens tänkande samt utifrån den världsbild som 
begreppsmodellen speglar. Det andra momentet i analysen gäller det unika fokus och 
innehåll som finns i begreppsmodellen. Det unika fokuset specificeras genom att man gör en 
klassifisering till en eller flera kategorier av omvårdnadskunskap medan 
innehållet i begreppsmodellen träder fram i form av abstrakta och generella begrepp och 
påståenden (aa).  
 
Utvärderingen består här av att jämföra begreppsmodellens innehåll med ett antal kriterier 
som rör förklaring om ursprung, omfattning på fokus och innehåll, logisk kongruens, förmåga 
att generera teorier samt dess värde och dess bidrag till omvårdnadskunskap. Utvärderingen 
baseras på analysen samt på rapporter om hur begreppsmodellen använts i forskning, 
utbildning, administration eller i praktisk verksamhet (aa). 
 
I förklaringen av begreppsmodellens ursprung identifieras författarens trosuppfattning och 
värderingar. Dessa ger då information om den filosofiska grund som begreppsmodellen vilar 
på samtidigt som de visar på de speciella poänger som betonas inom modellens syn på 
omvårdnad. De filosofiska antagandena förväntas vara explicitgjorda. Explicita antaganden 
om värderingar är en essentiell följeslagare till en begreppsmodell. Dessutom utgår alltid 
innehållet i en modell från redan existerande kunskap och därför ska de författare som 
påverkat författaren citeras (aa). 
 
Nästa moment i utvärderingen gäller innehållets omfattning. Här betonas både djupet och 
bredden. Djupet bör omfatta de fyra begrepp som ingår i metaparadigmet och innehållet bör 
vara relativt ospecificerat. Begreppsmodellen förväntas här innehålla en beskrivning av 
personen, identifiering av personens omgivning, en diskussion angående vad författaren 
menar med hälsa, en definition av omvårdnad, ett uttalande om omvårdnadens mål och 
resultat samt en beskrivning av omvårdnadsprocessen. Omvårdnadsprocessen ska ha sin 
grund i vetenskaplig kunskap, tillåta dynamiska rörelser mellan varje steg samt vara 
kompatibel med de etiska regler som finns för omvårdnadspraktisk verksamhet. Dessutom 
ska de fyra begreppen bindas samman med påståenden alternativt med ett påstående som 
omfattar alla fyra begreppen. Bredden kräver att modellen har tillräcklig omfattning för att 
kunna fungera som en guide i normala kliniska situationer samt som bas för forskning, 
utbildning och administration (aa).  
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Nästa utvärderingsområde rör begreppsmodellens logiska kongruens och rör då logiken i 
modellens interna struktur. Detta innebär en intellektuell process av kritiskt resonerande som 
belyser styrkor och utforskar de problem som eventuellt finns inbyggda i resonemangets röda 
tråd. Processen inkluderar att bedöma kongruensen mellan författarens uttalade filosofiska 
antaganden med begreppsmodellens innehåll samt att bedöma den världsåskådning och de 
kunskapskategorier som modellen reflekterar. Förväntningen är här att alla element i 
begreppsmodellen är logiskt kongruenta (aa). 
 
Härnäst utvärderas begreppsmodellens förmåga att generera teorier, såväl ”grand theories” 
som middlerangeteorier. Det förväntas här att begreppsmodellens begrepp och påståenden 
är tillräckligt klargjorda så att de relativt specifika och konkreta begrepp och påståenden som 
ingår i dessa teorier kan härledas från dem och testbara hypoteser formuleras (aa).  
 
Utvärderingen av begreppsmodellens värde (eng; credibility) syftar till att användaren ska 
kunna försäkra sig om  att hon/han väljer rätt begreppsmodell i praktik, utbildning, 
administration och i forskning. Den här delen kan dock inte utvärderas direkt utifrån 
begreppsmodellen utan modellens generella och abstrakta begrepp och påståenden måste 
först knytas till mer specifika och konkreta begrepp och påståenden i en middlerangeteori och 
till lämpliga empiriska indikatorer. Här utvärderas alltså begrepps-modellen funktionella värde 
i det begrepps-teoretiska-empiriska kunskapssystemet. Begreppsmodellens värde avgörs av 
tre faktorer; dess sociala användbarhet, dess sociala kongruens och dess sociala signifikans. 
Dessa kan avgöras genom en översyn av såväl modellförfattarens samtliga publikationer 
liksom av de publikationer där man använt modellen (aa). 
  
Den sociala användbarheten rör om någon speciell utbildning krävs för att använda 
begreppsmodellen, huruvida det är möjligt att implementera den i den praktiska 
verksamheten samt i vilken utsträckning den faktiskt har använts som guide för forskning, 
utbildning, administration och praktik. Även om författare ska sträva efter att skriva och 
diskutera sitt arbete klart och koncist så kräver begreppsmodellers abstrakta och generell 
natur liksom varje modells typiska vokabulär någon slags utbildning för att man ska kunna 
använda den. Den kan också kräva träning i interpersonell eller psykomotorisk skicklighet om 
man vill applicera den i kliniska situationer. Förväntningen är här att 
sjuksköterskan/tandhygienisten tillfullo förstår begreppsmodellens innehåll samt att hon har 
de interpersonella och psykomotoriska färdigheter som krävs för att använda den.  
Detta moment rör även om det är möjligt att i praktiken implementera kliniska protokoll som 
härletts från begreppsmodellen eller från relaterade teorier. Detta avgörs genom att utvärdera 
vilka mänskliga och materiella resurser som behövs för att etablera de modellbaserade 
vårdaktiviteterna som rutiner i praktiken. Dessa resurser kan t ex vara tid för att lära sig och 
implementera protokoll eller antal, typ och kompetens hos personal som behövs för 
applicering samt medel för vidareutbildning, löner och utrustning. Det förväntas att det är 
möjligt att applicera modellen i praktiken. Utvärderingen rör här också ett övervägande av i 
vilken utsträckning begreppsmodellen faktiskt använts som ramverk för forskning, utbildning, 
administration och praktik (aa).  
 
När begreppsmodellens sociala kongruens utvärderas sker detta genom att man jämför 
modellens omvårdnadsaktiviter med patientens, närsamhällets och vårdsystemets 
förväntningar på omvårdnadsaktiviteter. Särskilt viktigt att tänka på här är patientens och 
närsamhällets kulturellt bestämda förväntningar liksom det övriga vårdteamets 
disciplinorienterade förväntningar och olika länders förväntningar på vårdsystemet.  
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Begreppsmodellens sociala signifikans avgörs genom en bedömning av dess sociala värde 
med betoning på vårdens effekt på patientens hälsostatus. En vård med social signifikans är 
högt värderad av befolkningen eftersom den på något sätt har ett avgörande värde för hälsan. 
Begreppsmodellens sociala signifikans kan utvärderas antingen med en informell eller med 
en formell metod. Den informella metoden innebär att begrepps-modellen testas i praktiken 
efter att den förstärkts med en ”middlerangeteori” som är logiskt kongruent med 
begreppsmodellens vårdprocess. Begreppsmodellens värde bedöms så utifrån hur resultatet 
av vården stämmer överens med förväntningarna. Den formella metoden för utvärdering av 
den sociala signifikansen innebär att man undersöker resultat från forskning som baserats på 
en ”middlerangeteori” som härletts från begreppsmodellen. Om forskningsresultaten stöder 
teorins empiriska tillräknelighet så bedöms begreppsmodellen som värdefull. Förväntningarna 
är här att begreppsmodellen har en signifikant positiv påverkan på personers välbefinnande 
(aa). 
  
Det sista utvärderingskriteriet rör begreppsmodellens bidrag till disciplinen. Denna utvärdering 
är lika generell som själva begreppsmodellen. Varje begreppsmodell måste här bedömas 
utifrån sina egna meriter och i enlighet med sina filosofiska antaganden (aa). 
 
 
En analys och utvärdering av den teoribildning som Darby och Walsh nu påbörjat är alltså 
viktig för att avgöra begreppsmodellens förutsättningar att främja munhälsovårdsyrkets 
professionalisering och att främja munhälsovetenskapens utveckling mot en vetenskaplig 
disciplin.   
 
 

Studiens syfte 
 
Denna studie har två syften. 
För det första att beskriva och analysera de bakomliggande filosofiska antaganden som 
Darby och Walsh’  begreppsmodell ”The Human Needs Conceptual Model for Dental 
Hygiene” är baserad på.  
För det andra att analysera och utvärdera begreppsmodellens förutsättningar att fungera som 
ett ramverk i praktik, utbildning, forskning och administration inom muhhälsovård / 
munhälsovetenskap. 

 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

STUDIENS METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 

 

Teoretisk och metodologisk ansats 
 

En studies teoretiska och metodologiska ansats grundar sig på fyra faktorer; vilket 
kunskapsintresse man har, vilken metod man menar är bästa vägen att finna sanningen om 
fenomenen på, vilken sorts egenskaper om fenomenen man önskar få kunskap om  samt 
utifrån vilket perspektiv man väljer att studera fenomenet ifråga. 
 
Kunskapsintresset kan vara tekniskt, praktiskt eller emancipatoriskt (frigörande) (Meleis 1991, 
Molander 1990, Ödman 1979). Föreliggande studie styrs av ett praktiskt kunskapsintresse. 
Det praktiska kunskapsintresset är inriktat på en strävan efter ömsesidig förståelse av 
innebörd hos fenomen som t ex handlingar eller texter. (Molander 1990, Ödman 1979). Syftet 
med detta kunskapsintresse är att kunna förstå våra medmänniskor och den kontext vi lever i 
och därigenom kunna behärska verkligheten och samvaron med andra på ett meningsfullt, 
handlingsinriktat sätt (Molander 1990, Ödman 1979). Detta kunskapsintresse resulterar i den 
hermeneutiska ansats som förekommer inom (historisk-)hermeneutiska vetenskaper (Meleis 
1991, Molander 1990, Ödman 1979) och som inriktar sig på förståelse av mening. Den 
hermeneutiska ansatsen leder till tolkning (Molander 1990, Ödman 1979). 
 
Sanningsmetoder kan utgå från korrespondensteorin, koherensteorin eller från den 
pragmatiska sanningsteorin. Sanningsmetoden som eftersträvas i denna studie utgår från 
koherensteorin på så sätt att sanningshalten i de fenomen som studeras avgörs av hur väl 
denna sanning logiskt överensstämmer med existerande kunskap inom omvårdnads-
vetenskap och munhälsovård. Koherensteorin bygger på en logisk bedömning av hur 
”sanningen” överensstämmer med övrig nuvarande sanning/kunskap (Meleis 1991, Molander 
1990). Här avgörs sanningshalten av hur integrerad ”sanningens” relation är till övrig 
existerande ”sanning”, av enkelheten i presentationssättet samt av en viss skönhet bland de 
påståenden som görs. Enligt koherensteorin är en ”sanning” hållbar om det logiska 
resonemanget kan erkännas som hållbart (Meleis 1991). Koherensteorin leder till en deduktiv 
ansats där sanningshalten avgörs av logiken, enkelheten och estetiken i presentationen. 
 
En studies metodologiska angreppssätt väljs utifrån vilka sorters egenskaper hos fenomenet 
ifråga man är intresserad av att studera. Denna studies metodologiska ansats är kvalitativ - 
den går ut på att finna undersökningsfenomenets kvalitativt karaktäristiska egenskaper i syfte 
att kunna beskriva och förstå dessa. Den kvalitativa metoden syftar till att finna fenomenets 
kvalitativt karaktäristiska egenskaper som gör att man kvalitativt kan skilja det från andra 
fenomen. Metoden karaktäriseras av följsamhet genom att forskaren eftersträvar bästa 
möjliga återgivning av den kvalitativa variationen, riklig information om få 
undersökningsenheter, ett intresse för det säregna, det unika eller det eventuellt avvikande 
liksom för sammanhang och strukturer, en jag - du -relation mellan forskaren och fenomenet, 
d v s en närhet där dessa båda samverkar och påverkar varandra (Eneroth 1984, Holme och 
Solvang 1991).  
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Den kvalitativa metoden ställer andra krav på en studies giltighet och tillförlitlighet än vad en 
kvantitativ metod gör. En studies giltighet/validitet avgörs här av kvaliteten på hela 
undersökningsförfarandet. Relationen mellan forskarens vetenskapliga hållning, studiens 
metodologiska ansats och forskningens praktiska genomförande avgör resultatens kvalitet 
och trovärdighet (Kvale 1989). Därför ska forskaren redogöra för sitt urval, sin metod, sitt 
teoretiska perspektiv, sin datasammanfattningsmetod och sitt eget samspel med detta så att 
läsaren logiskt kan förstå hur resultaten formats. På så sätt blir valida/giltiga resultat 
detsamma som rimliga resultat i stället för att de ses som ”sanna” (Eneroth 1984, Kvale 
1989). Tillförlitlighet i form av reliabilitet är inte relevant för kvalitativ forskning. Tvärtom 
strävar man efter en låg reliabilitet eftersom syftet är att upptäcka så många kvaliteter av ett 
fenomen som möjligt. Detta kan uppnås genom att man utnyttjar såväl olika forskares som 
olika metoders olika sätt att tolka fenomen. Inte heller är ett representativt urval i vanlig 
bemärkelse intressant. Tvärtom innebär ett representativt urval här att man måste hitta de 
kvalitativt skilda och unika studieobjekt som kan representera det fenomen man vill 
undersöka (Eneroth 1984). Den kvalitativa studiens resultats validitet och reliabilitet avgörs 
alltså subjektivt. Den kvalitativa metoden leder till en begreppsligt-induktiv ansats där syftet är 
att beskriva och förstå (Eneroth 1984, Holme och Solvang 1991). 
 
Slutligen utgår en studie från det perspektiv man väljer att studera fenomenet ifråga utifrån. S 
Bentling utgår t ex i sin studie av omvårdnadsteorier från ett vetenskapsteoretiskt perspektiv 
när hon analyserar omvårdnadsteorier utifrån Törnebohms paradigmbegrepp världsbild, 
vetenskapssyn, kompetens och intresse (Bentling 1992). L Rooke väljer däremot både ett 
veteskapsteoretiskt och ett vårdvetenskapligt perspektiv i sin analys av omvårdnadsteorier. 
Hon delar in omvårdnadsteorier i vetenskapsteoretiska perspektiv utifrån teoriernas synsätt 
som ”omedvetet synsätt”, ”logiskt-empiriskt synsätt” respektive ”existentiellt och 
fenomenologiskt synsätt”. Dessutom analyserar hon olika omvårdnadsteoriers uppfattning om 
det omvårdnadsvetenskapliga metaparadigmets fyra begrepp ”människa”, ”omvårdnadens 
aktiviteteter”, ”hälsa” och ”miljö” och delar även in de olika omvårdnadsteorierna efter deras 
fokus på antingen interaktion eller behov (Rooke 1990). 
Det perspektiv som jag valt att studera begreppsmodellen utifrån är vårdvetenskapligt. Detta 
innebär bl a att jag utgår ifrån vårdvetenskapens syn på metaparadigmets kunskap såsom J 
Fawcett (1995) beskrivit det - se figur 1 - där vårdkunskapen är ordnad i en hierarkisk struktur 
där begreppsmodellen fungerar som ett mellanled mellan metaparadigmet och teorier och där 
begreppsmodellen speglar det filosofiska perspektiv som dess författare valt att basera sin 
modell på.  
 
Att jag väljer ett vårdvetenskapligt perspektiv beror ff a på min förförståelse av 
munhälsovetenskap som en gren av vårdvetenskapen på det sätt som K Eriksson (1986) 
beskriver vårdvetenskap. Munhälsovetenskap / munhälsovård har alltså en kärna av 
kunskaper, färdigheter och attityder som är gemensam med andra vårdande professioner där 
den humanistiska dimensionen av vården (d v s bmötandet) är mer essentiellt än den 
tekniska dimensionen. Detta är - enlig min mening - en del i det som skiljer  
munhälsovetenskap / munhälsovård från odontologi på samma sätt som t ex omvårdnad 
skiljer sig från medicin. En annan viktig faktor i detta särskiljande är vårdvetenskapernas - och 
faktiskt framförallt munhälsovetenskapens - inriktning på att befrämja hälsa där ju odontologin 
och medicinen är mera inriktad på att lindra, bota eller förebygga sukdom. 
 
Studiens analys och utvärdering av begreppsmodellen har bestått av hermeneutisk tolkning. 
Hermeneutisk tolkning har ingående beskrivits av Ödman (Ödman 1979). 
Ordet ”hermeneutik” kommer från samma ordstam som namnet på guden Hermes. Hans 
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uppgift var bl a att vara budbärare och uttolkare av gudarnas budskap till människorna. Att 
tolka hermeneutiskt innebär alltså att förmedla och tolka ett budskap så att förståelse uppstår. 
Ödman beskriver tolkandets tre olika funktioner; ”tolka som att säga”, ”tolka som att förklara” 
och ”tolka som att översätta”. Medan ”tolka som att säga” inskränker sig till att tillkännage, 
proklamera eller ge uttryck för hur någor förhåller sig så innebär en förklarande tolkning att 
man klargör, avhandlar och argumenterar. Behovet av förklarande tolkning uppkommer när vi 
vill men inte kan förstå ett fenomen. Den översättande tolkningen innebär dels en inomtextlig 
tolkning där språket i sig speglar en kultur, en verklighet. Den innebär också en utomtextlig 
tolkning där texten tolkas mot såväl textens verklighet som mot tolkarens verklighet och språk. 
Tolkarens språk måste även det tolkas mot hennes/hans verklighet. Detta kräver en pendling 
mellan översättning och förklaring (aa). 
 
Den överordnade kunskapsformen inom hermeneutiken är förståelsen. Den uppnås genom 
ett samspel mellan bl a rationella förklaringar (man anger en logisk orsak) och rena 
innebördstolkningar. En pendling mellan förklaring och förståelse leder till en förståelse där 
kunskap och upplevelse förenas. På så sätt kan kunskap om såväl det objektiva och det 
subjektiva som om det subjektiva utanför en själv ökas (aa). 
 
Själva tolkningen innebär att tolkaren anger betydelser både utifrån den aspekt som hon/han 
valt att studera fenomenet och sin förförståelse. 
Själva tolkningen består av tre akter där den första innebär att både frilägga 
tolkningsobjektets mening men att även tilldela det en mening. Detta speglar tolkandets 
tidsdimension där den friläggande funktionen har en regressiv karaktär medan den tilldelande 
funktionen har en progressiv karaktär. Här blir det dessutom viktigt att tänka på vad som inte 
sägs i texen. Här är det viktigt att skilja på det som Ödman kallar elementär tolkning och 
systematiskt vetenskaplig tolkning. Den vetenskapliga tolkningen innebär bl a att man inte tar 
tolkningsobjektets verklighet för given liksom att forskaren dialektiskt samspelar med 
forskningsobjektet och då använder sin förförståelse (aa). 
 
Den andra av tolkningens akter har att göra med tolkningens abstraktionsnivå. Denna akt 
innebär två saker; totalisering och en pendling mellan del och helhet. Totalisering innebär en 
tolkning som i omfång och perspektiv överskrider en tidigare tolkning genom att den omsluter 
en större del av verkligheten än denna samtidigt som den även omsluter den tidigare 
tolkningens perspektiv. På detta sätt kan tolkandet hela tiden pendla mellan allmänt och 
specifikt så att man förstår helheten i skenet av av att man förstår delen och tvärtom (aa). 
 
Den tredje tolkningsakten handlar om fokusering. En tolkning kan vara inriktad på tolkning av 
yttre verklighet eller på existentiell tolkning där man vill förstå företeelser och handlingar som 
uttryck för en existentiell situation. Valet mellan tolkning av yttre verklighet eller existentiell 
tolkning avgörs av vilken aspekt man vill studera och vilken förståelse man vill uppnå. Det är 
en påfallande skillnad i den kunskap som uppnås med dessa olika tillnärmelsesätt. Ofta 
innebär dock en tolkning att båda dessa angreppssätt används. Tolkningen av den yttre 
verkligheten och den existentiella tolkningen växelverkar då så att de ömsesidigt stöder och 
bekräftar varandra; det yttre skeendet blir belyst genom dess existentiella innebörd medan 
den existentiella tolkningens rimlighet klargörs genom dess logiska sammanhang med den 
yttre verkligheten (aa). 
 
Den hermeneutiska tolkningsprocessen beskrivs ofta som en cirkelprocess där två fenomen 
förekommer. Det ena fenomenet innebär en pendling mellan tolkningsobjektets delar och 
dess helhet. Såväl tolkningens objektiva som subjektiva aspekter ingår i denna process där 
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en förståelse av helheten medför ökad förståelse för delarna liksom förståelsen av delarna 
skapar bättre förståelse för helheten. Det andra fenomenet i den hermeneutiska cirkeln 
innebär en pendling mellan förförståelse och förståelse där den nya förståelsen förändrar 
förförståelsen vilken i sin tur leder till att en ökad eller annorlunda förståelse blir möjlig. 
Förförståelsen innebär, förutom ett visst perspektiv och vetenskapsteoretisk orientering, en 
intention i tolkandet. En förändrad förförståelse kan emellertid förändra denna intention. 
Allteftersom förståelsen utvecklas i denna cirkel uppnås en ökad totalisering och precisering i 
tolkningen. Ödman menar att cirkeln därmed övergår i en spiral. Denna process befrämjas av 
att tolkaren inser sin kunskapsbrist och därför intar en öppet frågande attityd (aa). 
  
Det finns kriterier som ska uppfyllas vid hermeneutisk tolkning; att bygga upp ett 
tolkningssystem vars olika delar logiskt hänger ihop,  att tolkningssystemet och de däri 
ingående tolkningarna ska ha ett sammanhang med tolkningsobjektet samt slutligen att 
förmedla tolkningen till läsaren på ett sådant sätt att hennes/hans förståelse av både 
tolkningsobjektet och av vår tolkning ökar (aa). 
 
Pendlingen mellan tolkning av helhet och tolkning av delar hjälper här till att visa 
sammanhanget vari dessa logiskt hänger ihop och förklarar varandra. Även inre och yttre 
kontroll avslöjar hur tolkningssystemets olika delar logiskt hänger ihop. I den inre kontrollen av 
tolkningen kontrolleras tolkningssystemts inre logik genom att man jämför olika deltolkningar 
med varandra liksom med huvudtolkningen. Vid den yttre kontrollen jämförs tolkningarna mot 
texten i sig (aa). 
 
Tolkningssystemets och de däri ingående tolkningarnas sammanhang med tolkningsobjektet 
avgörs på olika sätt vid existentiell tolkning respektive vid tolkning av yttre verklighet. Vid 
existentiell tolkning kontrollerar man indirekt sina slutsatser mot tolkningsobjektet och målet är 
här att tolkningen är rimlig och meningsfull. Vid tolkning av den yttre verkligheten är kravet att 
tolkningen ska kunna förklara föreliggande väsentliga data. Flera konkurrerande tolkningar 
kan här vara en fördel eftersom de speglar olika aspekter av fenomenet. Kravet på att en 
tolkning är säkerställd är att den ensam förklarar fenomenet på ett restlöst och rimligt sätt 
(aa). 
 
Att förmedla sina tolkningar så att läsarens förståelse ökar avgörs av tre faktorer i 
framställningen; att ett tydligt och enkelt språk används, att förförståelsen klargörs samt att 
man dokumenterar sin tolkningsprocess och argumenterar för sina tolkningar på ett 
noggrannt sätt. Här är det viktigt att man söker referenser till läsarens självförståelse och 
självreflektion. Därmed kan läsarens förståelse såväl som självförståelse öka. Ödman menar 
att detta leder till en såväl intellektuell som social förståelse och självförståelse, det medför 
både upplevelse och handling (aa). 
 
 

 Val av material och studiens genomförande 
 

Jag har valt att analysera och utvärdera den första begreppsmodell som presenterats inom 
munhälsovetenskap - ”The Human Needs Conceptuel Model för Dental Hygiene” - av Darby 
och Walsh (Darby och Walsh 1993). Såväl ADHA’s ramverk för teoriutveckling som den 
artikel där Walsh och Darby beskriver hur begreppsmodellen kan appliceras på 
tandhygienistens roll som kliniker påverkar tolkningen vid analysen och utvärderingen (Deck, 
Nielsen-Thompson och Walsh 1993, Walsh och Darby 1993). 
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Mitt instrument för analys och utvärdering av begreppsmodellen har varit J Fawcetts modell 
för analys och utvärdering av begreppsmodeller som jag dock anpassat till 
munhälsovetenskapens metaparadigm. 
 
Analysen och utvärderingen beskrivs därför med hjälp av följande rubriker och frågor som 
ingår i Fawcetts analys- och utvärderingsinstrument för begreppsmodeller (se Fawcett 1995). 
 
Analysen sker under följande rubriker och besvarar de frågor som hör till: 
Begreppsmodellens ursprung;  
• Hur ser begreppsmodellens historiska utveckling ut? 
• Vilket är motivet bakom att utveckla begreppsmodellen? 
• På vilka filosofiska trosuppfattningar och värderingar rörande [munhälsovård] är 
   begreppsmodellen baserad? 
• Vilka strategier för kunskapsutveckling har använts för att formulera begreppsmodellen? 
• Vilka akademiker har influerat modellförfattarnas tänkande? 
• Vilken världsbild reflekterar begreppmodellen? 
Begreppsmodellen unika fokus och innehåll; 
• Vilket är begreppsmodellens unika fokus? 
• Hur förklaras de fyra begrepp som ingår i [munhälsovetenskapens] metaparadigm 
 - Hur definieras och beskrivs person? 
 - Hur definieras och beskrivs omgivning? 
 - Hur definieras hälsa? Hur särskiljs välbefinnande och illabefinnande? 
 - Hur definieras [munhälsovård]? Vilket mål har [munhälsovård]? 
• Vilka påståenden görs angående relationerna mellan metaparadigmets fyra begrepp? 
 
Utvärderingen  beskrivs under följande rubriker och besvarar de frågor som ställs upp 
nedan: 
Förklaring av begreppsmodellens ursprung; 
• Görs de filosofiska antagande som begreppsmodellen vilar på explicit? 
• Krediteras de akademiker och citeras de verk som påverkat författarnas tänkande? 
Omfattning på begreppsmodellens fokus och innehåll; 
• Ger begreppsmodellen en adekvat beskrivning av samtliga fyra begrepp som ingår i  
  [munhälsovårdens] metaparadigm? 
• Finns påståenden om relationer mellan de fyra begreppen som fullständigt binder  
  samman metaparadigmets fyra begrepp? 
• Får forskaren tillräcklig vägledning angående vilka frågor som ska ställas och vilken  
  metod som ska användas? 
• Får utbildaren tillräckliga riktlinjer för att kunna konstruera en utbildningsplan? 
• Finns tillräckliga riktlinjer för att administratören ska kunna organisera och leverera 
  [munhälsovårdstjänster]? 
• Ges klinikern tillräcklig vägledning för att kunna utföra relevanta observationer, avgöra 
  att ett [munhälsovårdsproblem] existerar och föreskriva och verkställa en handlingsplan 
  som når upp till det mål som specificerats? 
Begreppsmodellens logiska kongruens; 
• Är begreppsmodellens interna struktur logiskt kongruent? 
• Reflekterar modellen mer än en kontrasterande världsbild? 
• Reflekterar modellen karaktäristika från mer än ett unikt fokus? 
• Reflekterar modellens komponenter logisk omformulering  av skilda  
  perspektiv? 
Begreppsmodellen förmåga att generera teorier; 
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• Vilka teorier har genererats från begreppsmodellen? 
Begreppsmodellens värde; 
* Social användbarhet; 
• Krävs utbildning och färdighetsträning för att kunna applicera begreppsmodellen i praktik, 
  utbildning, forskning och administration? 
• Är det möjligt att implementera protokoll som härletts från begreppsmodellen eller från  
  relaterade teorier? 
• I vilken utsträckning används faktiskt begreppsmodellen för att guida forskning,  
  utbildning, administration och praktik? 
* Social kongruens; 
• Leder begreppsmodellen till [munhälsovårdsaktiviteter] som överensstämmer med  
  vårdtagares och vårdteammedlemmars förväntningar i varierande kulturer och regioner? 
* Sociala signifikans; 
• Medför applicering av begreppsmodellen, när den knyts till relevanta teorier och lämpliga 
   empiriska indikatorer, viktiga skillnader i personers hälsostatus? 
Begreppsmodellen bidrag till [munhälsovårdskunskapen]; 
• Vilket är begreppsmodellens övergripande bidrag till [munhälsovårdsdisciplinen]? 
(Fawcett 1995, min översättning och bearbetning). 
 
Vid analysen och utvärderingen har ett öppet frågande eftersträvats. Likaså har en strävan 
varit att redovisa förförståelsen så långt det varit möjligt och relevant, dels i uppsatsens 
bakgrund men den kommer också till uttryck i analysen och i utvärderingen av 
begreppsmodellen. Tolkningsprocessen har präglats av en pendling mellan att frilägga och 
tilldela mening, en pendling mellan helhet och delar, en pendling mellan förförståelse och 
förståelse och alla dessa pendlingar har hela tiden bidragit till ökad förståelse. 
Analysmodellen innebär dessutom att tolkningen innefattat såväl tolkning av 
begreppsmodellens yttre verklighet som en existentiell tolkning av den. Dessa har stöttat och 
bekräftat varandra. 
 
En omfattande del av tolkningen har utgjorts av översättning från engelska till svenska där 
termernas betydelse jämförts med såväl den amerikanska kontext de existerar i som med 
svenska språket och den svenska kontexten. Likaså har hänsyn tagits till den svenska 
översättningstermens betydelse i den svenska kontexten. Samtliga översättningar av citat, 
begrepp, påståenden och termer är dessutom mina egna.  
 
J Fawcetts analys- och utvärderingsmodell har utgjort en grund för att tolkningssystemets 
olika delar och deras samband med data har bildat en sammanhållen gestalt av det som att 
tolkats, vilket bekräftats genom såväl inre som yttre kontroll av tolkningarna. I strävan att öka 
förutsättningrna för läsarens förståelse har dessutom ett enkelt och tydligt språk, att redovisa 
förförståelse angående det aktuella området, att noggrannt dokumentera och argumentera för 
de tolkningar som gjorts liksom att försöka skapa referenser till läsarens förståelse 
eftersträvats. 
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RESULTAT 
 
Analysen och utvärderingen av Darby och Walsh’ begreppsmodell för munhälsovård beskrivs 
här utifrån de rubriker och frågor som J Fawcetts analys- och utvärderings-instrument för 
begreppsmodeller innehåller. 
Beskrivningen baseras på artikeln ”A Proposed Human Needs Conceptual Model for Dental 
Hygiene: Part I av Darby och Walsh, (Darby och Walsh 1993), där inte annat anges. 
 
 

Analys 
 
 

Begreppsmodellens ursprung 

 
Historisk utveckling och motivation 

 
Under den tredje workshopen om munhälsovårdsforskning - som hölls i San Antonio i juni 
1990 - presenterade M L Darby ett arbete som handlar om teoriutveckling och basforskning 
inom munhälsovetenskap. I arbetet presenterar hon en översyn över litteratur och ger 
rekommendationer angående teoriutveckling. Hon framhåller att tandhygienisterna saknar ett 
gemensamt perspektiv på munhälsovård som vetenskap och därför inte är erkänd som 
vetenskaplig disciplin. Forskning behövs för att den framväxande professionens medlemmar 
ska kunna förankras vid och förstå forskningsstategier, utveckla teorier och organisera en bas 
av vetenskaplig kunskap som kan stödja utbildning, praktik och vidareutvecklande av 
professionen. Forskning inom munhälsovetenskapens domän måste expandera för att uppnå 
kvalitet i professionell praktik och leda till att munhälsovetenskapen erkänns som en 
akademisk disciplin, menar hon i sin artikel. Hon framhåller att ett metaparadigm och 
begreppsmodeller måste utvecklas för att fungera som bas för utveckling av 
munhälsovårdens vetenskap och praktik. Darby föreslår här att de begrepp som skulle kunna 
forma ett metaparadigm inom munhälsovetenskapen kunde vara ”klient”, ”omgivning”, ”hälsa-
munhälsa” och ”munhälsovårdsåtgärder”. Utifrån dessa begrepp kan sedan 
begreppsmodeller uppstå genom att begreppen definieras, utvecklas och utökas. Darby 
framhåller här att varje begreppsmodell representerar en specifik syn på munhälsovård. 
Därför måste de termer som ingår i begreppsmodellen definieras så att de speglar 
modellbyggarens intentioner och syfte med begreppsmodellen. Dessa begreppsmodeller kan 
sedan vägleda filosofi, praktik och utbildning inom munhälsovården liksom de kan belysa  
munhälsovårdens unikhet gentemot andra hälsoprofessioner (Special Feature 1991).  
 
Darby definierar här munhälsovård och menar att det är  
”...the study of oral health practices and the management of adaptive behaviors required to perform 
these practices in order to assist clients in fulfilling their human need for optimal oral wellness”   (aa, 
sid 44). 
 
Munhälsovård involverar invärdering, att ställa diagnos, att planera ingripanden samt 
utvärdering i syfte att förebygga och behandla orala sjukdomar, att främja munhälsa liksom 
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att samarbeta. Detta studerande och manipulerande av de munhälsobeteenden som 
människor utövar är alltså munhälsovårdens unika kännetecken som särskiljer dess 
kunskapsbas från övriga discipliners. Darby menar att tandhygienistens allmänna syfte är att 
assistera klienter i att möta sina behov genom att utöva de munhälsobeteenden och -tjänster 
som leder till optimalt välbefinnande och livskvalitet under hela livscykeln. 
Tandhygienistens specifika syfte menar hon är att 
• utveckla och upprätthålla individens kapacitet att kunna utföra de beteenden som är  
   essentiella för munhälsa liksom att kunna bemästra såväl egenvård som sin omgivning 
• förebygga orala sjukdomar närhelst detta är möjligt genom att använda sig av primär-,  
   sekundär- och tertiärpreventiva ingripanden 
• främja oralt välbefinnande. 
Genom att tandhygienisten assisterar klienten i att möta och upprätthålla dessa 
munhälsobeteenden och -metoder under hela livscykeln kan klienten uppnå optimalt 
välbefinnande, menar Darby. Hon menar också att fyra olika processer kan sägas vara vägen 
till att främja och upprätthålla munhälsa liksom för att förebygga sjukdom. De fyra 
processerna är munhälsovårdsprocessen, kommunikationsprocessen, ledarskapsprocessen 
och forskningsprocessen. Dessa används i tandhygienistens samtliga professionella roller; 
som kliniker, som chef, som förändringsagent, som konsumentförespråkare, som utbildare 
och som forskare. I dessa roller behandlar tandhygienisten personen som en helhet i stället 
för att rikta in sig på att behandla sjukdomen i sig.  Dessutom involverar tandhygienisten aktivt 
klienten som det centrala fokuset i vårdprocessen (aa). 
 
Det som hände därefter var att ADHA’s diskussionspanel för teoriutveckling  - där bl a M 
Walsh ingick -  utvecklade ett ramverk för teoriutveckling genom att identifiera fyra 
metaparadigmbegrepp för munhälsovård. De definierade först munhälsovårdsdisciplinen 
eftersom de menade att detta utgjorde en logisk utgångspunkt för att utveckla ett ramverk för 
munhälsovårdsteorier. De menar att syftet med detta ”disciplin statement” är att identifiera det 
unika i disciplinen.  ADHA definierar munhälsovetenskap som ”the study of the art and the 
science of preventive oral healthcare, including the management of behaviors to prevent oral disease 
and promote health” (Deck, Nielsen-Thompson och Walsh 1993, s 166).  
 
Förebyggande munhälsovård innefattar enligt ADHA 
” • the coordination and delivery of primary preventive oral health education and clinical 
    services 
   • the provision of secondary preventive interventions to prevent further disease and to 
     promote overall health 
     and the 
   • faciliation of the clients access to care and  implementation of agreedupon oral 
     healthcare goals” 
(Deck, Nielsen-Thompson och Walsh 1993, s 166, min bearbetning). 
 
Dessa metoder som syftar till att förebygga oral sjukdom och främja välbefinnandet kan 
tillgodoses av tandhygienisten i samarbete med hälsovårdsteamet i skilda miljöer och till 
samtliga populationer inom befolkningen. De betonar här att sekundär preventiva ingripanden 
inkluderar terapeutiska munhälsovårdsprocedurer men att fastän dessa är en viktig 
komponent i munhälsovård så är det inte den aspekten som särskiljer munhälsovården som 
en unik disciplin (aa). 
 
Inom munhälsovetenskapens domän studeras alltså klienten, omgivningen som klienten och 
tandhygienisten befinner sig i, främjandet av hälsa/munhälsa liksom de 
munhälsovårdsåtgärder som leder klienten mot munhälsa och välbefinnande. De fyra 
begreppen som valdes blev därför ”klient”, ”omgivning”, ”hälsa/munhälsa” och 
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”munhälsovårdsåtgärder” och de menar att dessa begrepp konstituerar de begrepp som ingår 
i munhälsovårdsdisciplinen och därmed erbjuder ett ramverk för teoriutveckling (aa). Se figur 
2. 
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Figur 2: ADHA’s ramverk för teoriutveckling (Deck, Nielsen-Thompson och Walsh 1993) 
 
 
De förklarar här att teorier inom discipliner utvecklas utifrån de större begrepp som disciplinen 
väljer att studera (s k paradigmbegrepp), vidare till begreppsmodeller från ett särskilt 
perspektiv. Från dessa begreppsmodeller utvecklas sen teorier och de testas dessutom 
genom forskning. De menar att de flesta discipliner endast har ett paradigm men en eller flera 
begreppsmodeller. För att tillåta att olika begreppsmodeller utvecklas måste därför 
paradigmbegreppen definieras i globala termer. Att anta en särskild begreppsmodell har sen 
en signifikant genomslagskraft på teoretisk stil, utbildningsupplevelser och 
forskningsprioriteringar; T ex skulle akademiker som ser munhälsovård som ett teknikbaserat 
kall definiera de fyra begreppen annorlunda än de som utgår från en begreppsmodell som 
visar munhälsovården som en kunskapsbaserad profession (aa). 
  
Begreppet klient refererar här till potentiella eller aktuella mottagare av munhälsovård och 
inkluderar personer, familjer, grupper och närsamhällen av alla åldrar, kön samt sociokulturellt 
och ekonomiskt status. De motiverar att de valt begreppet ”klient” med att termen 
• är bred, inte begränsad till en individ, utan inkluderar familjer, grupper och närsamhällen. 
• indikerar välbefinnande framför illabefinnande. 
• för tanken till prevention och hälsofrämjande framför behandling. 
• indikerar en aktiv framför en passiv relation med vårdgivaren 
• är kompatibel med aktuella trender där konsumenterna söker sig till kostnadseffektiv  



33 

   hälsovårdsexpertis. 
 
Att de valde bort begreppet patient motiveras med att det indikerar 
• endast en individ 
• kontroll av vårdgivaren (t ex; ” Gör vad jag säger”)  
• en beroende, passiv mottagare (t ex; ”Säg mig bara vad, inte varför”) 
• behovet av endast terapi (bota (eng; cure), inte vårda (eng; care) 
• att man fokuserar sin uppmärksamhet på det biologiska problemet så att man negligerar 
  välbefinnandet, psykologiska, sociala, kulturella och andliga dimensioner. 
De menar att medan termen klient för vissa för tanken till ett affärsarrangemang med 
finansiella implikationer så har termen patient ett högt kostnadssamband (aa). 
 
Begreppet omgivning refererar här till de övriga faktorer förutom munhälsovårdsåtgärder som 
inverkar på hur klienten uppnår optimal munhälsa. Dessa innefattar ekonomiska, 
psykologiska, kulturella, fysiska, politiska, rättsliga, utbildningsmässiga, etiska och 
geografiska faktorer. Vissa av dessa faktorer, såsom t ex ekonomi och skicklighet i egenvård, 
är mer relaterade till klienten medan andra är mer relaterade till tandhygienisten. Faktorer 
som att arbeta under tandläkarens övervakning liksom tidstillgång påverkar t ex vårdgivarens 
möjligheter att erbjuda munhälsåvårdsåtgärder av hög kvalitet (aa). 
 
Begreppet hälsa/munhälsa refererar här till klientens varandestatus som existerar på ett 
kontinuum från optimalt välbefinnande till illabefinnande och fluktuerar över tid som ett 
resultat av biologiska, psykologiska, andliga och utvecklingsmässiga faktorer. Munhälsostatus 
och allmänt hälsostatus är interrelaterade eftersom de påverkar varandra. Preventiv 
munhälsovård upprätthåller eller förbättrar klientens hälso-/munhälsoposition på kontinuuet 
och upprätthåller eller förbättrar på så sätt klientens livskvalitet. Munhälsovårdsåtgärder 
innefattar kognitiva, affektiva och psykomotoriska utföranden. De inkluderar invärdering, 
planering, implementering och utvärdering (munhälsovårds-processen) av den preventiva 
munhälsovården. Munhälsovårdsåtgärderna kan tillgodoses i oberoende, ömsesidigt 
beroende eller samarbetande relationer med klienten och medlemmarna av 
hälsovårdsteamet. Munhälsovårdsåtgärder innefattar också principer för ledarskap, forskning 
och hanterandet av beteenden när tandhygienisten är sysselsatt med klientens hälso-
/munhälsostatus på välbefinnande/illabefinnande- kontinuuet. Munhälsovårdsåtgärder 
implementeras med beaktande av etiska principer och erkända yrkesregler. 
Munhälsovårdsåtgärder reflekterar och bekräftar munhålsovårdens unika förpliktelse till 
preventiv munhälsovård (aa). 
 
Detta ramverk bekräftades sedan av ADHA’s föreningsstämma 1993. Därefter presenterade 
Darby och Walsh sin ”..Proposed Human Needs Conceptuel Model for Dental Hygiene” i 
september-oktobernumret 1993 av Journal of Dental Hygiene.  
De antar här ADHA’s syn på munhälsovetenskap som en disciplin där kunskap formas inom 
den vårdvetenskapliga, hierarkiska kunskapsstrukturen. De antar också ADHA’s syn på den 
betydelse som utvecklingen av ett munhälsovetenskapligt metaparadigm har för 
tandhygienistens profession och disciplin. Likaså antar de de fyra metaparadigmbegrepp som 
ADHA föreslagit för munhälsovård. De motiverar sitt val av de fyra begreppen med att de 
tecknar konturerna av munhälsovårdens domän eftersom de inkluderar mottagaren av 
munhälsovård (klienten), den situation i vilken klienten och tandhygienisten befinner sig 
(omgivningen), syftet för att de träffas (hälsa/munhälsa) liksom de ingripanden som påverkar 
förändringar i klientens munhälsostatus och för klienten närmare oralt välbefinnande 
(munhälsovårdsåtgärder). Se figur 3 nästa sida. 
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Figur 3: Munhälsovetenskapens paradigmbegrepp (Darby och Walsh 1993). 
 
 
Darby och Walsh antar vidare de definitioner som ADHA bekräftat angående de fyra 
begreppen och menar att begreppen identifierar munhälsovårdsdisciplinens centrala fenomen 
på ett abstrakt, globalt sätt. Dessa fyra begrepp kan definieras på ett antal unika sätt  för att 
utveckla begreppsmodeller. De antar också den definition av munhälsovård som 
presenterades i ADHA’s ramverk för teoriutveckling och menar att denna definition medför ett 
stort steg mot munhälsovård som en professionell disciplin värd att undersökas och att 
erkännas socialt. Att se munhälsovetenskap som ”..the study of the art and science of..”, i 
stället för som en lista på uppgifter ger upphov till ett oändligt kontinuum för disciplinens 
avancemang genom forskning och teriutveckling, menar Darby och Walsh. Vidare menar de 
att utifrån dessa större begrepp inom munhälsovetenskapens paradigm kan 
begreppsmodeller och efterföljande teorier utvecklas som fokuserar på interaktionen inom 
och mellan större begrepp som klient, omgivning, hälsa-munhälsa och munhälsovårds-
åtgärder. Teorier som relateras till begreppsmodellen kan inkludera en förklaring eller en 
förutsägelse av de resultat som uppkommer av att två eller flera av dessa begrepp 
interagerar. Därefter kan forskningsstudier designas, utifrån begreppsmodellen som ramverk, 
för att testa de förklarande eller förutsägande relationer som föreskrivits i teorin. 
Begreppsmodellen liksom forskning härledd från denna vägleder forskningsapproach, -design 
och -metoder. Darby och Walsh menar att begreppsmodeller är viktiga för tandhygienister 
eftersom de erbjuder filosofisk och pragmatisk orientering till den service som tandhygienisten 
förser klienten med - en service som inriktar sig på helhetsvård och som är unik för 
tandhygienisten. Begreppsmodellen specificerar på detta sätt, både för tandhygienister och 
för samhälle, gränserna för professionen, klargör omfattningen av munhälsovårdens 
ansvarsområde och tillåter praktikern och professionen att validera service och resultat. 
Darby och Walsh summerar med att främhäva att framtida användande av begreppsmodellen 
som ett organiserat ramverk i praktik, utbildning och forskning kommer att förbättra 
munhälsovårdforskning, -utbildning och klientvård. Viktigast är dock att detta kommer att 
förbättra munhälsovårdens syn på sig själv - vilket i sin tur kommer att underlätta 
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munhälsovårdens fortsatta utveckling mot professionalisering.  
 
 

Filosofiska antaganden 
 

För det första kan man säga här att Darby och Walsh menar att tandhygienisten inte arbetar 
underställd tandläkaren. Hon är inte heller helt oberoende av tandläkaren utan har en 
samarbetande relation till tandläkaren. Darby och Walsh ser inte på munhälsovård som ett 
kall där 
• tandhygienisten implementerar preventiva behandlingsplaner som utarbetats av en  
   tandläkare 
• tandhygienister är sekundära vårdgivare; tandhygienisten utför isolerade uppgifter som 
   indikerats av en övervakande tandläkare 
• tandhygienister är hjälpkrafter till tandläkaryrket 
• tandhygienister är ansvariga för mindre komplexa, lättare munhälsovårdstjänster 
• munhälsovård betyder oral profylaktik var sjätte månad under ett 30-40-minutersbesök 
• tandhygienister är ansvariga för mindre värderade tjänster vilket frigör tandläkartid till 
   mer viktiga tjänster 
• oövervakad munhälsovårdsverksamhet minskar munhälsovårdens kvalitet och ökar 
   risken för patienten och för högre vårdkostnad 
• tandläkare är ansvariga för att fatta beslut om tandhygienister 
• tandhygienisten är ansvarig inför tandläkaren 
• klienten är passiv eftersom tandläkaren är ansvarig för klientens orala hälsa 
• tandhygienistens speciella roll är att fungera som kliniker 
• munhälsovården är teknikbaserad. 
 
I stället ser de munhälsovård som en professionell domän där 
• tandhygienister implementerar självgenererade preventiva behandlingar  
• tandhygienister är primära vårdgivare; tandhygienisten använder vårdprocessen för att  
   invärdera, planera, implementera och utvärdera vården 
• tandhygienisten är professionell som samarbetar med tandläkaren och andra  
   hälsoprofessioner 
• tandhygienisten är ansvarig för sådana tjänster som innefattar några av de svåraste  
   teknikerna när det gäller att behärska tandvård 
• tandhygienistvård inkluderar multipla ingripanden vilket kan kräva ett flertal besök och  
  långa behandlingstider 
• tandhygienister är ansvariga för att förebygga och upprätthålla oral vård, vilket är det 
  som är högst värderat bland dagens hälsoorienterade konsumenter 
• en oövervakad munhälsovårdsverksamhet leder till att folket får ökad tillgång till  
  munhälsovård och sänker hälsovårdskostnaderna 
• tandhygienister är ansvariga för att fatta beslut om tandhygienister 
• tandhygienisten är ansvarig inför klienten 
• klienten är aktiv eftersom hon/han är ansvarig för sin egen hälsa 
• tandhygienistens speciella roller är såväl som kliniker också som  
  utbildare/hälsofrämjare, som chef, som förändringsagent som konsumentförespråkare  
  och som forskare 
• munhälsovården är kunskapsbaserad. 
 
För det andra menar Darby och Walsh att munhälsovetenskapen är en vårdvetenskaplig 
disciplin där det vårdvetenskapliga metaparadigmets fyra begrepp anpassats till 
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munhälsovård. 
 
För det tredje antar författarna ADHA’s definitioner av de fyra paradigmbegreppen där 
• klient definieras som ”mänskliga varelser med varierande grad av munhälsa alternativt med  
   munhälsa eller med brister i munhälsan”  
• omgivning definieras som ”den miljö i vilken klienten och tandygienisten befinner sig” 
• hälsa/munhälsa definieras som ”klientens hälso-/munhälsostatus såsom det ses utifrån  
   tandhygienistens unika fokus” 
• munhälsovårdåtgärder definieras som ”interventioner/ingripanden som kan initieras av 
   tandhygienisten i syfte att förebygga och kontrollera oral sjukdom samt att främja oralt 
   välbefinnande” (sid 328). Se figur 3. 
 
För det fjärde används behovsteori och Yura och Walsh’ ”human theory”- som också utgår 
från behovsteori - för att beskriva och förklara de fyra begreppen i begreppsmodellen. De 
motiverar sitt val av behovsteori som ett ramverk för en begreppsmodell inom 
munhälsovetenskap med att Yura och Walsh’ teori innefattar en syn på klienter och på 
munhälsa som överensstämmer med deras egen syn på dessa fenomen. Författarna ser 
munhälsa och oralt välbefinnande som egenskaper som kan uppnås genom att uppfylla 
mänskliga behov. Dessa behov är universella och återfinns i alla kulturer. Begreppet 
”mänskliga behov” är dessutom applicerbart på både individer och grupper i alla miljöer där 
omsorgen om mänskliga varelser är det primära. Om de mänskliga behoven uppfylls så ökar 
individens, närsamhällets, nationens och världens livskvalitet. Vidare menar författarna att 
den karaktäristiska klientorienterade approachen som tandhygienister har, munhälsans och 
det orala välbefinnandets bidrag till den allmänna livskvaliteten liksom det socialvetenskapliga 
perspektivet i de flesta utbildningsplaner för tandhygienistutbildning passar bra till 
behovsteori. Den reflekterar på ett nära sätt den holistiska och humanistiska karaktären hos 
munhälsovård. Författarna menar att historien har visat att tand-hygienistens primära 
angelägenhet har varit hela personen som antingen har en oral sjukdom eller riskerar att 
drabbas av en oral sjukdom och den roll som omgivningen och klienten spelar i att hålla stånd 
mot eller att förebygga orala sjukdomar, i stället för den orala sjukdomen i sig. Det är  
tandhygienisten som ser klienten såsom varande aktivt involverad i vårdprocessen eftersom 
det i slutändan är klienten som måste använda egenvård för att uppnå eller upprätthålla oralt 
välbefinnande. Det är även tandhygienisten som fokuserar på klientens livsstil och 
beteendemönster och hur dessa är relaterade till munhälsa. Vidare faller det på 
tandhygienistens lott att försöka motivera patienten till munhälsobeteenden. P g a alla dessa 
klientcentrerade egenskaper så bedömdes behovsteori som ett lämpligt ramverk för att 
utveckla en begreppsmodell inom munhälso-vård av Darby och Walsh. 
 
 

Strategier för kunskapsutveckling 
 

Författarna har använt deduktion och intuition som metoder för att bygga sin begreppsmodell. 
Modellen bygger dels på ett deduktivt reflekterande där de kombinerat och omformat idéer 
från andra kunskapsfält. Dels hämtas idéer om synen på vilka begrepp som konstituerar 
paradigmet från vårdvetenskapen. Tankar om vilka komponenter dessa begrepp innehåller, 
såsom t ex tandhygienistens olika roller och munhålsovårdsåtgärdernas olika delprocesser, 
hämtas från omvårdnad. Tankar hämtas vidare från behovsteori. Dessa idéer omskapas dock 
och kombineras på deduktiv väg så att de passar i en begreppsmodell för munhälsovård. 
Dessutom har ”relationen mellan behovsteorier och de fyra större paradigmbegreppen anpassatts på 
intuitiv väg från Yura och Walsh’ arbete ” (s 331). 
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Akademiker som influerat modellbyggarnas tänkande 
 

De akademiker inom munhälsovetenskapsdisciplinen som påverkat Darby och Walsh är dels 
S Deck och N Nielsen-Thompson eftersom de ingick i den diskussionspanel som tillsammans 
med M Walsh utarbetade ADHA’s ramverk för teoriutveckling. Vidare har deras tankar 
påverkats av ADHA’s 1993 års kongress och av C A Dorfman eftersom dessa har bekräftat 
ADHA’s ramverk för teoriutveckling, munhälsovetenskapens fyra centrala begrepp liksom 
definitionerna av munhälsovetenskap och munhälsovård. ADHA har också, i en workshop 
omkring tandhygienistutbildning och munhälsovårdspraktik, givit modellbyggarna idéer om att 
tandhygienisten fungerar i sex roller; som konsument-förespråkare, förändringsagent, chef, 
kliniker, utbildare och forskare. 
 
Influenser från akademiker från andra discipliner har främst kommit från omvårdnads-
disciplinen. Idéen om de fyra begrepp som konstituerar paradigmet har här hämtats från L H 
Nicoll, A Marriner-Tomey, B J S Barnum samt från J Fawcett. De citerar också Johnson när 
de betonar att begreppsmodeller är viktiga eftersom de förser tandhygienisten med filosofisk 
och pragmatisk orientering i klientvården - den vård som riktar sig mot total vård och är unik 
för tandhygienisten. Hon står också bakom slutsatsen att begreppsmodeller specificerar 
gränserna för professionen och klargör  munhälsovårdens ansvarsområde för både 
tandhygienister och samhälle, liksom de gör det möjligt för praktikern och/eller professionen 
att kunna validera service och resultat. Det absolut största inflytandet på deras tankar och på 
begreppsmodellen har dock H Yura och M B Walsh haft eftersom det är deras arbete som 
direkt har anpassats till munhälsovård vid definitionen av de fyra begreppen. Här har också P 
A Potter och A G Perry bidragit till beskrivning av Maslows femte nivå. De behovsteoretiker 
som influerat författarnas tänkande är för övrigt ff a A Maslow men även A Montagu liksom A 
Combs, A C Richards och F Richards och K Lederer (även Walsh och Darby 1993). 
 
De odontologer som påverkat Darby och Walsh tankar är dels L W Burkett och H J Jonas i 
resonemanget kring att allmänhälsan och munhälsan styrs av samma faktorer samt existerar i 
ett biologiskt förhållande till varandra. 
 
 

Världsbild 
 
Behovsmodellen speglar en världsbild där verkligheten ses som växelverkande interaktion 
(eng; the reciprocal interaction worldview). Visserligen består människan av delar men dessa 
är endast meningsfulla som integrerade, organiserade delar av en helhet. Människan är alltså 
holistisk. Dessutom är människan aktiv eftersom hon avger responser på förändringar, kan 
välja sin livsväg till viss grad liksom hon under vissa omständigheter kan kontrollera sin 
omgivning. 
Samverkan mellan människan och miljön är växelverkande; människan är en del av  
omgivningen och kontrollerar och väljer den till viss del. Omgivningen i sin tur påverkar 
människans förmåga att uppfylla sina behov och befinner sig dessutom i ständig förändring. 
Dessa förändringar försöker i sin tur människan anpassa sig till för att kunna uppfylla sina 
behov. Verkligheten är därför flerdimensionell, kontextberoende och relativ. 
Människans anpassning och/eller uppfyllelse av sina behov följer som en funktion av flera 
olika faktorer inom människan och i hennes omgivning. Förändringar/anpassning är inte helt 
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förutsägbara utan kan endast uppskattas eftersom människan kan välja att anpassa  eller 
förända sig alternativt kan välja att förändra sin omgivning.  
 
 

Begreppsmodellens unika fokus och innehåll 
 

Begreppsmodellens unika fokus är människans behov och speciellt de som är relaterade till 
munhälsa, liksom tandhygienistens uppgift att assistera klienten i att uppfylla dessa behov när 
klienten eller klientens omgivning inte klarar av detta själv. Människan består av integrerade 
delar som fungerar som ett öppet system genom sin interaktion med sin omgivning. Människa 
och omgivning är beroende av varandra. Människans delar -  biologiska, psykologiska, 
andliga, sociala, kulturella och intelektuella - utgör ett system där människan är helheten. På 
nästa systemnivå - närsamhället - fungerar individerna som samverkande delar. På en 
ytterligare högre nivå utgör olika delsamhällen funktioner av nationen e t c. Detta är 
karaktäristisk för en kunskapskategori som baseras på systemsyn.  
I enlighet med denna beskrivs också behov utifrån behovsteori som ett spänningstillstånd 
som uppstår när förändringar sker inom/av systemet. Detta ger upphov till antingen 
anpassning eller förändring av de yttre eller inre faktorer som framkallat spänningen. Då 
uppstår ett stabilt tillstånd (eng; equilibrium eller steady state). Omgivningens påverkan på 
individen och vice versa ses här som feedback. 
 
Begreppsmodellen innehåller inte någon  definition av begreppet ”klient” utan ”klienten” 
beskrivs dels med hänvisning till Yura och Walsh som ser klienten som en biologisk, 
psykologisk, andlig, social, kulturell och intellektuell människa som utgör en integrerad, 
organiserad helhet och vars beteende motiveras av en önskan att uppfylla sina behov. 
Individer avger också, som integrerade varelser, holistiska responser på livssituationer i syfte 
att uppfylla sina behov och därigenom återställa sin känsla av helhet. Människan försöker 
dessutom anpassa sig till förändringar i samhället för att kunna uppfylla sina behov. Hon är 
även unik och självvänd på så sätt att naturen av hennes upplevelse är hennes egen. Under 
många omständigheter har hon kraften att välja sin väg i livet och dessa val ger mening åt 
hennes existens. 
Beskrivningen fortsätter med att Darby och Walsh beskriver att med klient avses såväl en 
individ, en familj eller en grupp såväl innanför som utanför den traditionella klinikmiljön.  
De menar även att klienten är ansvarig för att prioritera och uppfylla sina behov, kan 
kontrollera sin omgivning till en viss grad samt är kapabel till egenvårdsinsatser för att uppnå 
och upprätthålla oralt välbefinnande. 
 
Någon definition av begreppet omgivning presenteras inte heller i själva begreppsmodellen 
utan författarna hänvisar till Yura och Walsh som definierat omgivning som ” the milieu in which 
the client and the dental hygienist find themselves” (sid 331). 
Författarna fortsätter att beskriva omgivning med hänvisning till Yura och Walsh där de menar 
att omgivningen definieras så att den inkluderar dimensioner som ”society, climate, geography, 
politics, economics, education, socioethnocultural factors, significant others, the family, the community, 
the state, the nation and the world”. De fortsätter med att påpeka att ”these are viewed as 
influencing the manner, mode and level of human need fulfillment for the person, family and community. 
Dessutom menar de att ”(the) society, a major environmental factor, is in constant change, and most 
human beings attempt to adapt to its changing nature in order to fulfill their human needs”  (sid 331). 
 
Beskrivningen fortsätter med att Darby och Walsh menar att samhället utgörs av människor 
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som interagerar i ett komplext nätverk bestående av individer, familjer, grupper och 
närsamhällen. De menar vidare att samhället existerar för att underlätta för sina medlemmar 
att uppfylla sina behov, med familjen som den primärt ansvariga enheten för sina 
medlemmars behovsuppfyllelse. Mänskliga behov som inte kan uppfyllas inom famljen antas 
av närsamhället, länet eller nationen. Vidare menar de att förändringar i omgivningen, 
alternativt att klienten anpassar sig till omgivningen, kan förbättra munhälsan och underlätta 
behovsuppfyllelse. 
 
Hälsa beskrivs med hänvisning till Yura och Walsh som ” a relative condition - a state of well-
being with both objective and subjective aspects - that exists on a continuum from maximum wellness to 
maximum illness.  Man menar också att ” an individual’s health may change along this continuum 
under the influence of biological, psychological, spiritual, social and cultural factors that are interrelated 
and fluctuate over time” (sid 332). 
Munhälsa definieras av Darby och Walsh som ”” the oral condition that results from the interaction 
of individuals with their environment, under varying levels of human need fulfillment ” (sid 332). 
Darby och Walsh beskriver också hur allmänhälsan och munhälsan är relaterade till varandra. 
De menar att munhälsan i sig endast rör det orofaciala komplexet men att den är biologiskt 
interrelaterad med hela kroppen och därför påverkas av samma faktorer som allmänhälsan. 
Munnens hälsostatus styrs alltså av samma såväl fysikaliska och kemiska lagar som 
fysiologiska principer och påverkas av samma sociala, kulturella, psykiska och andliga 
faktorer som övriga kroppshålor. Vidare menar författarna att munhälsan kan påverka 
allmänhälsan via orala infektioner och nedsatt tuggfunktion och tvärtom så ger många 
systemsjukdomar förändringar i munhålan - antingen som en del av primärsjukdomen eller 
som en komplikation av den. Dessutom är de orala vävnaderna ofta känsliga indikatorer på 
individens allmänhälsa. 
Allmänt välbefinnande beskrivs med hänvisning till Yura och Walsh som relaterat till 
behovsuppfyllelse. Ju högre grad av behovsuppfyllelse desto närmare befinner sig individen 
optimalt välbefinnande. Darby och Walsh fortsätter beskrivningen och hävdar att maximalt 
välbefinnande uppnås när behoven uppfylls medan maximalt illabefinnande uppstår när 
behoven inte uppfylls eller uppfylls minimalt. Utmed hälsokontinuuet finns grader av 
välbefinnande och illabefinnande och dessa är då relaterade till varierande grad av 
behovsuppfyllelse.  De hävdar också att munhälsan, likväl som allmänhälsan, är relaterad till 
behovsuppfyllelse. 

 
Darby och Walsh definierar munhälsovårdsåtgärder som ”” those interventions aimed at assisting 
clients in meeting their human needs related to oral health” (sid 332). De beskriver att dessa 
åtgärder inkluderar utförandet av de munhälsobeteenden och de tjänster som leder till 
optimalt oralt välbefinnande och livskvalitet genom hela livscykeln. Författarna menar att 
munhälsovårdsåtgärder kan tillämpas på alla klienter i varierande miljöer. 
I sina ansträngningar att försöka möta klientens munhälsovårdsbehov, inom kontexten av de 
allmänna behoven, tar tandhygienisten hänsyn till såna klient- och omgivningsfaktorer som 
ålder, kön, roller, livsstil, kultur, attityder, hälsovärderingar och kunskapsnivå. Författarna 
menar dessutom att fyra processer ingår i munhålsovårdsåtgärder; munhålsovårdsprocessen, 
kommunikationsprocessen, ledarskapsprocessen och forskningsprocessen. Alla dessa fyra 
processen utnyttjas som vägar att främja och upprätthålla munhälsa och/eller att förebygga 
orala sjukdomar. Författarna hävdar dessutom att alla dessa fyra processer används i 
tandhygienistens samtliga sex roller; som konsumentförespråkare, som förändringsagent, 
som chef, som kliniker, som utbildare och som forskare. Darby och Walsh lägger till att 
munhälsovård är interpersonell till sin natur och dess syfte är att uppnå munhälsa hos 
klienten. Metoden för detta är att använda munhälsovårdsprocessen. Munhälsovårdsåtgärder 
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påverkar vidare förändringar i klient-omgivning-interaktionen vilket underlättar för klienten att 
uppnå högre grad av behovsuppfyllelse. Vidare är klienten och tandhygienisten medagerande 
i munhälsovårdsprocessen och resultatet av denna beror på klientens aktiva engagemang.  
Munhälsovårdsinterventioner underlättar för klienten att uppfylla eller vidmakthålla sina behov 
under hela livscykeln. 
 
Målet för munhälsovård (eng; ”dental hygiene”) är att klienten ska uppnå optimalt 
välbefinnande. 
 
Darby och Walsh beskriver munhälsovårdsprocessen som att den består av invärdering (eng; 
assesment), planering, implementering och utvärdering. Undersökning och analys av 
huruvida de behov som är speciellt relaterade till munhälsa är uppfyllda ger här ett ramverk 
för tandhygienisten att ställa diagnos utifrån brister i behoven (d v s invärdering). Utifrån detta 
planeras, implementeras och utvärderas munhälsovården. 
 
 
Klienten och omgivningen är förbundna i följande uttalanden/satser: 
• ” .to meet their human needs and thereby to restore their sense of wholeness as human beings, 
   individuals respond holistically as integrated beings to life situations”. 
• ” In many circumstances they have the power to choose their way of life”. 
• ”(Clients are) capabel of controlling their environment to various degrees”. 
• ” the environment is the milieu in which the client and the dental hygienist find themselves”. 
•  (omgivningens faktorer) ” are viewed as influencing the manner, mode and level of human need 
   fulfillment for the person, family and community. Society, a major environmental factor, is in  
   constant change, and most human beings attempt to adapt to its changing nature in order to fulfill  
   their human needs”. 
• ” Society is composed of human beings interacting in a complex network of individuals, families,  
  groups and communities”.  
• ” Society exists to facilitate meeting the human needs of its membership, with the family as the  
  primary unit responsible for the fulfillment of its members’ human needs. Human needs that cannot 
  be  met within the family structure are aswsumed by the community, state and nation”  (sid 331). 
 
Klienten och hälsan relateras i följande satser: 
• ”The higher the level of human need fulfillment, the closer to optimal wellness the individual”. 
• ”Maximum wellness is achieved with maximum fullfillment of human needs; maximum illness  
   occurs with minimal or no human need fulfillment”. 
• ”Optimal wellness is unique for each client” 
• ”Alterations in human need fulfillment lead to diminished wellness”  (sid 332). 
 
Klienten och munhälsan relateras genom dessa satser: 
• ”..oral health as well as general health is associated with human need fulfillment”. 
• ”Oral wellness is achieved through fulfillment of human needs of the client”  (sid 332). 
 
Klienten, omgivningen och hälsan relateras i följande påstående; 
•  ”an individual’s health may change along this continuum under the influence of biological,  
   psychological, spiritual, social and cultural factors that are interrelated and fluctuate over time ” (sid 
332). 
 
Klienten, omgivningen och munhälsan relateras i följande sats; 
• ”..oral health is defined the oral condition that results from the interaction of individuals with their  
  environment under varying levels of human need fulfillment”  (sid 332). 
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Hälsan och munhälsan relateras i detta påstående; 
• ”.Although oral health per se involves the orofacial complex, it exists in a biological  
   interrelationship with the entire body and therefore is influenced by the same factors as general 
   health. Oral health can affect general health through oral infections and impaired masticatory  
   function; conversely, the oral tissues are often sensitive indicators of the general health of the  
   individual. Many systemic diseases produce oral changes that may be part of the primary disease 
  process or a complication of it. Since the oral cavity is analogous to other body cavities, its health 
  status is governed by the same physical and chemical laws and psychological principles, and  
  affected by the same social, cultural, psychological and spiritual factors as they are.”  (sid 332). 
 
Klienten, munhälsan och munhälsovårdåtgärder förbinds i dessa uttalanden; 
• ”..dental hygiene actions are defined as those interventions aimed at assisting clients in meeting 
   their human needs related to oral health, and includes the performance of those oral health 
  behaviors and practices that will lead to optimal oral wellness and quality of life throughout thellife 
  cycle.”  (sid 332). 
• ” Tthe goal of dental hygiene is the achievement of optimal oral wellness for the client”   
• ” Oral wellness is achieved by facilitating the integrity of human need fulfillment of the client”  (sid 
333). 
 
Klienten, omgivningen och munhälsovårdsåtgärder är förbundna i följande satser; 
• ”Dental hygiene actions are applicable to all clients in a variety of settings. The dental hygienist’s  
  effort toward meeting the individual’s oral hygiene needs in the context of related human needs  
  takes into account such client and environmental factors as the individual’s age, sex, roles,  
  lifestyle, culture, attitudes, health beleifs and level of knowledge”  (sid 332). 
• ”Dental hygiene actions affect changes in the client-environment interaction that enable the client  
  to achieve greater human need fulfillment”  (sid 333). 
 
Munhälsan och munhälsovårdsåtgärderna är relaterade i följande sats; 
• ” Oral wellness, the goal of dental hygiene, is achieved through the use of the dental hygiene  
  process”  (sid 333). 
 
Klienten och munhälsovårdsåtgärderna relateras såhär; 
• ” The dental hygienist and the client are co-participants in the application of the dental hygiene  
  process”. 
• ” Dental hygiene outcomes depend on the client’s active involvment in the process of care”. 
• ” Dental hygiene interventions facilitate the maintenence or fulfillment of human needs over the  
  lifespan (sid 333). 
 
Det finns ingen sats som binder samman alla fyra begreppen. 
 
 

Utvärdering 
 

Förklaring av begreppsmodellens ursprung 
 

De filosofiska antaganden som begreppsmodellen är baserad på uttalas relativt explicit. 
Synen på människan, på omgivningen, på hälsan/munhälsan och på tandhygienistens 
uppgifter framträder tydligt i begreppsmodellen. Däremot skulle tydligheten öka om begreppet 
”behov”, vilket ju faktiskt är begreppsmodellens unika fokus, utvecklades. 
Darby och Walsh hänvisar till ” behov” - som beskrivs kort - och till ”behov som är relaterade 
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till det orala välbefinnandet” som varken beskrivs, definieras eller förklaras i 
begreppsmodellen. Här finns alltså ett avgörande tomrum i deras modell. Däremot beskriver 
författarna mycket tydligt vilka akademikar både inom och utom disciplinen som influerat 
deras tänkande. Till dessa författare görs tydliga hänvisningar och ett flertal citeringar. 
 
 

Omfattning på begreppsmodellens fokus och innehåll 
 

När det gäller djupet på begreppsmodellens omfattning så kan sägas att den innehåller 
adekvata beskrivningar av metaparadigmets alla fyra begrepp.  
 
Däremot skulle klarheten i begreppsmodellen kunna höjas genom att fler definitioner gjordes. 
Begreppet klient beskrivs såväl av författarna själva som med hänvisning till Yura och Walsh. 
Begreppet omgivning både definieras och beskrivs till viss del med hänvisning till Yura och 
Walsh. Det beskrivs ytterligare av Darby och Walsh själva, bl a genom en rad påståenden. 
Begreppet hälsa definieras inte utan här nöjer sig författarna med den beskrivning som Yura 
och Walsh gjort av begreppet. Däremot definieras begreppet munhälsa tydligt liksom det finns 
en tydlig beskrivning över hur allmänhälsan och munhälsan är beroende av och påverkar 
varandra. Skillnaden mellan välbefinnande och illabefinnande beskrivs tydligt, delvis med 
hjälp av Yura och Walsh’ beskrivning. 
Begreppet munhälsovårdsåtgärder såväl definieras som beskrivs tydligt. Likaså framgår 
munhälsovårdens mål liksom munhälsovårdsprocessens struktur tydligt i begreppsmodellen. 
I begreppsmodellen saknas alltså definitioner av begreppen klient och hälsa. 
 
De fem begreppen - jag delar här på begreppet hälsa/munhälsa - binds samman i ett flertal 
påståenden. Klienten relateras till omgivning, hälsa, munhälsa och munhälsovårds-åtgärder. 
Omgivning relateras till klient, hälsa, munhälsa och munhälsovårdsåtgärder. Hälsa relateras 
till klient omgivning och munhälsa men inte till munhälsovårdsåtgärder. Munhälsa relateras till 
klient, omgivning, hälsa och munhälsovårdsåtgärder. Munhälso-vårdsåtgärder relateras till 
klient, omgivning och munhälsa men inte till hälsa. Så gott som samtliga fem begrepp binds 
alltså till ett eller flera begrepp i olika påståenden. Undantaget är begreppen hälsa och 
munhälsovårdsåtgärder där alltså ingen direkt förbindelse finns. Dessutom finns inget 
påstående i begreppsmodellen som sammanbinder alla fyra (fem) begreppen. 
 
När det gäller innehållets bredd finns uppenbara brister i begreppsmodellen eftersom 
begreppsmodellen i sig saknar riktlinjer för såväl forskning, utbildning som administration. 
Däremot ger den riktlinjer för den praktiska verksamheten. 
 
 

Begreppsmodellens logiska kongruens 
 

Den interna strukturen i begreppsmodellen bedöms som mycket logiskt kongruent. 
Författarnas definitioner, beskrivningar och påståenden om såväl begrepp som om relationer 
mellan dessa stämmer väl överens med de filosofiska antagande som begreppsmodellen är 
baserad på. Begreppsmodellen är byggd på en världsbild - ”the reciprocal interaction 
worldview - samt speglar en kategori av omvårdnadskunskap / ett unikt fokus - den om 
verkligheten som bestående av system. Denna världsbild och detta unika fokus är dessutom 
kongruenta med varandra. Därför varken behövs, eller innehåller, begreppsmodellen några 
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omformuleringar och/eller översättningar av begrepp och påståenden. 
 
 

Begreppsmodellens förmåga att generera teorier 
 

Inga teorier har (hittills hunnit) formulerats utifrån Darby och Walsh’ begreppsmodell. 
 
 

 Begreppsmodellens värde 
 

 Social användbarhet  
 

Begreppsmodellen bedöms ha relativt lågt värde som socialt användbar eftersom den saknar 
riktlinjer för såväl forskningsfrågor och - metoder (inklusive teoribildning) som för konstruktion 
av utbildningsplaner och administrationsrutiner. Däremot ger begreppsmodellen riktlinjer för 
samtliga aspekter av praktiken genom att den identifierar  de problem som tandhygienisten 
ska ta ställning till, syftet med verksamheten, praktikmiljön, vårdmottagarnas karaktäristika 
och vårdverksamhetens bidrag till klienternas välbefinnande. Begreppsmodellen fyller alltså 
endast till viss del sin funktion inom det begrepps-teoretiska-empiriska kunskapssystemet - 
den ger riktlinjer för utarbetande av behandlingsprotokoll i den praktiska verksamheten.  
 
För att kunna applicera begreppsmodellen i den kliniska praktiken skulle tandhygienisten 
dessutom behöva utbilda sig inom behovsteori. Det visar bl a den artikel som Darby och 
Walsh själva publicerar där syftet är att applicera begreppsmodellen på tandhygienistens roll 
som kliniker. De blir här tvungna att läsa in sig på behovsteori, såväl Maslow, Montagu, 
Combs m fl och Lederer som på Yura och Walsh’s teori. De har dessutom ett 
sammanträffande med H Yura som förklarade sin teori för dem. Detta resulterar i att de inser 
att Maslows behovskategorier är för breda liksom den hierarkiska strukturen hos 
behovskategorierna är för begränsade. De övergår då till Yuira och Walsh beskrivning av 
människans behov men inser att ”deras teori är skräddarsydd för omvårdnad”  (Walsh och Darby 
1993, sid 337). Efter en omarbetning, omdefiniering och delvis ny beskrivning begränsar de 
nu sin beskrivning till 11 stycken behov som är relaterade till människans orala välbefinnande. 
Utirån dessa 11 behov beskrivs här parametrar för invärdering, klassifikation på 
patientproblem, planeringsstrategier, typologi för interventioner samt kriterier för utvärdering. 
Behovsteorin knyts alltså här till begreppsmodellen för att specificera invärdering, 
diagnosticering, intervention och utvärdering (aa).  
Tandhygienisten skulle alltså behöva utbilda sig i behovsteori för att tillfullo förstå 
begreppsmodellen och kunna öva upp sin interpersonella ”stil” utifrån detta perspektiv. 
Däremot skulle ingen träning i psykomotoriska färdigheter krävas för att kunna applicera 
modellen i det kliniska arbetet. 
  
Det är alltså inte möjligt att implementera behandlingsprotokoll direkt från begreppsmodellen. 
Här krävs att behvsteorin omarbetas så att den passar munhälsovård. Då kan 
behandlingsprotokoll implementeras så som Walsh och Darby beskriver (aa).  
Förutom utbildning i behovsteori skulle inga speciella materiella eller mänskliga resurser 
krävas för att kunna implementera detta behandklingsprotokoll i praktiken. 
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Begreppsmodellen har (ännu) inte använts i forskning, administration, utbildning eller i praktik.  
 

Social kongruens 
 

När det gäller modellens sociala kongruens görs bedömningen att begreppsmodellen ger 
upphov till munhälsovårdsaktiviteter som alltmer börjar eftersträvas av patienter och 
samhälle. Denna typ av vård syns bl a i samhällets mål för vårdverksamheten. 
Även tandhygienisterna själva har nog en vilja att arbeta mer utifrån patienten som en helhet 
och ta hänsyn till omgivningens påverkan, se hälsa som ett relativt tillstånd som även har 
subjektiva dimensioner och med en munhälsovårdsverksamhet som inbegriper de fyra 
processerna munhälsovårdsprocessen, kommunikationsprocessen, ledarskapsprocessen och 
forskningsprocessen. Likaså finns en strävan hos tandhygienister att fungera i de sex roller 
som Darby och Walsh menar ingår i tandhygienistens funktioner; som 
konsumentförespråkare, som förändringsagent, som chef, som kliniker, som utbildare och 
som forskare. Däremot finns ett motstånd från tandläkarna  (och även från tandsköterskorna) 
mot denna organisation av munhälsovård som har medfört att tandhygienister till största 
delen arbetar som kliniker och med munhälsovårdsprocessen. Dessutom är tandvården 
organiserad med ett så litet antal tandhygienister att dessa framför allt arbetar med att 
behandla och förebygga fortsatt sjukdomsutveckling. I begreppsmodellen betonas 
tandhygienistens uppgift  att främja och upprätthålla hälsa. Därför måste man säga att 
begreppsmodellen i sig leder till munhälsovårdsaktiviteter som är lika 
användbara/oanvändbara i olika kulturer och i olika geografiska regioner eftersom den i lika 
hög grad uppfyller patientens, samhällets och tandhygienistens förväntningar på 
munhälsovård och i lika låg grad uppfyller förväntningarna hos tandvårdteamets övriga 
medlemmar i alla kulturer och länder. 

 
 

 Social signifikans 
 

Begreppsmodellens sociala signifikans kan inte bedömas i nuläget eftersom den inte provats 
varken formellt eller informellt. 
 
 

Begreppsmodellens bidrag till munhälsovårdskunskapen 
 

Darby och Walsh’ begreppsmodell utgör, får man nog säga, ett enormt bidrag till 
munhälsovetenskapens disciplin eftersom den är den första begreppsmodell som utvecklats 
inom disciplinen. Den är dessutom teoretiskt väl underbyggd utifrån en tydliggjord syn på 
metaparadigm, begreppsmodeller och teorier liksom på disciplinens innehåll och gränser, 
domänens centrala frågor samt på professionens innehåll och mål.  
Därmed har tandhygienisterna fått ett systematiskt ramverk för att vidareutveckla både 
metaparadigmet, andra begreppsmodeller, teorier och empiriska indikatorer liksom praktiken, 
utbildningen, forskningen och administrationen med denna begreppsmodell som 
utgångspunkt. 
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DISKUSSION 
 

Ansats, material och genomförande 
 

Denna studies syfte - att genom beskrivning, analys och utvärdering skapa förståelse för de 
filosofiska förutsättnngar som Darby och Walsh’ begreppsmodell är baserad på liksom att 
förstå begreppsmodellens förutsättningar att fungera som ett ramverk i praktik, forskning, 
utbildning och administration inom munhälsovård / munhälsovetenskap - speglar i sig ett 
praktiskt kunskapsintresse. 
 
Studiens sanningsteoretiska ansats speglar istället min övertygelse att sanningshalten hos 
kunskap avgörs av hur koherent den är till övrig, existerande kunskap. Begrepps-modellens 
kunskap relateras här till den existerande kunskap som finns inom en disciplin som står 
munhälsovetenskapen nära men som kommit längre i den vetenskapliga utvecklingen - 
omvårdnadskunskap. På så sätt kan munhälsovetenskapen utvecklas mot något nytt. 
 
Studiens kvalitativa ansats har gjort att en förståelse på djupet av begreppsmodellens 
fenomen kunnat uppnås. Undersökningsfenomenens kvalitativa variationer har visat sig 
genom att riklig information om få undersökningsenheter har eftersträvats (Eneroth 1984. 
Holme och Solvang 1991). 
 
Denna kvalitativa ansats har gjort att jag strävat efter en logisk följdriktighet mellan min 
vetenskapliga hållning, studiens metodologiska ansats och dess genomförande. Jag har 
också försökt redovisa detta så långt det varit möjligt. På så sätt kan studiens resultat bli 
giltiga och bedömas som giltiga/rimliga av läsaren (Eneroth 1984, Kvale 1989). T ex 
redovisas analysen av begreppsmodellen i en relativt omfattande beskrivning. Detta för att 
öka läsarens förutsättningar att följa logiken - och därigenom kunna bedöma rimligheten - i 
mina tolkningar. Rimligheten i mina tolkningar kan avgöras av logiken mellan å ena sidan min 
förförståelse av munhälsovård/munhälsovetenskap, min vetenskapsteoretiska och -
metodologiska ansats samt studiens genomförande och å andra sidan resultaten av mina 
tolkningar i analysen och utvärderingen.  
 
Studiens vårdvetenskapliga perspektiv föranledde att jag valde ett instrument för analys och 
utvärdering som utarbetats för begreppsmodeller inom omvårdnad. Det visade sig att J 
Fawcetts modell för analys och utvärdering kunde appliceras så gott som direkt på den 
munhälsovetenskapliga begreppsmodellen. De enda justeringar som krävdes var att 
omvårdnadsbegrepp byttes ut till munhälsovårdsbegrepp. 
 
Det vårdvetenskapliga perspektivet har också kunnat visa begreppsmodellens utgångspunkt  
i vårdvetenskap - både vad gäller kunskapens struktur, vårdens unika perspektiv såsom den 
humanistiska dimensionen av vården liksom munhälsovårdens fokusering på att i första hand 
främja hälsa. 
 
Ett alternativt perspektiv hade kunnat vara ett vetenskapeteoretiskt där Törnebohms 
paradigmbegrepp använts som tolkningsram. Då hade begreppsmodellen kunnat analyseras 
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utifrån vilken världsbild, vetenskapssyn, intresse och kompetens den speglar på liknade sätt 
som Bentling analyserat omvårdnadsteorier (Bentling 1992). Ett paradigm består dock av 
flera begreppsmodeller och därför blev det inte speciellt relevant att analysera 
munhälsovetenskapens paradigm utifrån en begreppsmodell. En sådan analys blir dock 
intressant - och spännande - när munhälsovetenskapen fått fler begreppsmodeller och teorier 
och det munhälsovetenskapliga metaparadigmet därmed fått ett mer omfattande - både 
bredare och djupare - innehåll. 
 
J Fawcetts analys- och utvärderingsinstrument i kombination med den hermeneutiska 
tolkningen har givit upphov till de tolkningar och den förståelse som studien syftade till - en 
förståelse av de filosofiska förutsättningar som begreppsmodellen är baserad på liksom en 
förståelse av vilka förutsätningar begreppsmodellen har att fungera som ett fruktbart ramverk 
för forskning, praktik, utbildning och administration inom munhälsovård / munhälsovetenskap.  
 
Den hermeneutiska tolkningen har bl a inneburit att språket i analysen och utvärderingen inte 
blivit så enkelt i alla lägen. Detta beror på att begreppsmodellen härstammar från USA men 
också på att utvecklingen av teoretiska begrepp i sig medför nya och ibland relativt abstrakta 
termer. Däremot har jag, så som Ödman anvisar, försökt vara konsekvent i min användning 
av dessa termer och alltså inte varierat dem av stilistiska skäl (Ödman 1979). 
 
Jag har inga anspråk på att den tolkning av Darby och Walsh’ begreppsmodell som utförts i 
denna studie är slutgiltig eller ”rätt”. Tolkningsprocessen -  den hermeneutiska spiralen och 
den ökade förståelse som denna hela tiden för med sig - måste alltid avbrytas vid en viss 
tidpunkt. Den påverkas också av tolkaren och det tolkningsinstrument som används (Ödman 
1979). Den tolkning av Darby och Walsh begreppsmodell som presenteras i denna studie 
representerar därför min tolkning vid en viss tidpunkt och utifrån J Fawcetts 
tolkningsinstrument. Däremot är det min mening att - och upp till läsaren att bedöma om - 
mina tolkningar är rimliga. 
 
Inför min analys och utvärdering av Darby och Walsh’ begreppsmodell valde jag att anse 
artikeln ”A Proposed Human Needs Conceptual Model for Dental Hygiene: Part I” (Darby och 
Walsh 1993) som den egentliga beskrivningen av deras begreppsmodell. Den artikel där de 
applicerar begreppsmodellen på tandhygienistens roll som kliniker  - Application of the 
Human Needs Conceptual Model of Dental Hygiene to the Role of the Clinician: Part II 
(Walsh och Darby 1993) - såg jag istället som en beskrivning av hur begreppsmodellen ska 
användas i ett av sina tillämpningsområden - den kliniska verksamheten. Denna avgränsning 
visade sig efter analysen och utvärderingen få bl a den konsekvensen att behovsteorin är 
otydligt beskriven i själva bereppsmodellen. Här tycker jag att det är konstigt att Darby och 
Walsh väljer att inte definiera och beskriva människans behov och de behov som är 
relaterade till munhälsan i själva beskrivningen av begreppsmodellen, d v s i den första 
artikeln. Dessutom ändrar de beskrivningen av begreppet klient i den andra artikel till att även 
innefatta att klienten styrs av 11 behov som är relaterade till munhälsan. Utifrån detta hade 
det nog varit bättre att låta denna andra artikel ingå i tolkningsunderlaget. Då hade 
begreppsmodellen blivit belyst i sin helhet i analysen och utvärderingen. 
  

 

Studiens resultat 
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Analysen och utvärderingen av Darby och Walsh’ begreppsmodell kan utifrån studiens syfte 
sammanfattas såhär: 
• De flesta filosofiska antaganden som begreppsmodellen är baserad på uttalas relativt  
  explicit i begreppsmodellen. Dessa innebär att 
 - munhälsovård ses som en professionell domän 
 - munhälsovetenskap är en vårdvetenskap 
 - begreppsmodellen speglar en behovsteoretisk livsåskådning, d v s en  
       världsbild där verkligheten ses som växelverkande interaktion 
 - fokuset i munhälsovård är klientens behov och tandhygienistens uppgift att hjälpa 
   klienten att uppfylla de behov som är relaterade till oralt välbefinnande. Människan 
   ses alltså som ett system där tandhygienistens ingripanden syftar till att maximera 
   effektiviteten i detta system. 
   Däremot saknas definitioner, beskrivningar och/eller förklaringar av begreppen behov  
   och behov som är relaterade till munhälsan så gott som helt. Själva grunden till  
   begreppsmodellens världsbild och unika fokus är därför otydlig. 
• Omfattningen på begreppsmodellens innehåll saknar bredd då den saknar riktlinjer för  
   forskning, utbildning och administration. 
• Begreppsmodellen är därför inte speciellt socialt användbar - den saknar riktlinjer för  
   såväl forskningsfrågor och -metoder (inklusive teoribildning) som för konstruktion av  
   utbildningsplaner och administrationsrutiner. Däremot finns riktlinjer för  
   att kunna utarbeta behandlingsprotokoll. Begreppsmodellen uppfyller därför endast sin 
   funktion inom det begrepps- teoretiska- empiriska kunskapssystemet ifråga om  
   praktiken. Därmed är den endast användbar som ramverk för tandhygienistens praktiska 
   verksamhet - inte för forskning, utbildning eller administration inom munhälsovård /  
   munhälsovetenskap. 
• Begreppsmodellen leder till munhälsovårdsaktiviteter som motsvarar vårdmottagarnas   
   och samhällets förväntningar men inte övriga tandvårdsteamsmedlemmars. Den är  
   alltså i hög grad socialt kongruent. 
• Ingen utvärdering kan göras av begreppsmodellens sociala signifikans eftersom den  
  ännu inte provats gentemot vilken effekt modellens munhälsovårdsåtgärder har på  
  klientens munhälsostatus. 
 
Begreppsmodellen har utvecklats med hjälp av deduktion och intuition. Detta tror jag har varit 
speciellt lämpliga metoder då det gett möjlighet att beskriva munhälsovården så som den bör 
vara (Meleis 1991). Det är just vad munhälsovetenskapen behöver i detta inledande skede av 
disciplinens utveckling. Då kan vi frigöra oss från oket av tandläkarnas styrning. Ett induktivt 
angreppssätt hade här endast kunnat bekräfta hur munhälsovården ser ut i praktiken när den 
till stor del styrs av tandläkare och där tandhygienisten till största delen fungerar som kliniker 
och förebygger och behandlar sjukdomar i munhälsovårdsprocessen. Det deduktiva och 
intuitiva angreppssättet har medfört att munhälsovården har kunnat beskrivas som att den 
består av fyra delprocesser; munhälsovårdsprocessen, kommunikationsprocessen, 
forskningsprocessen och ledarskapsprocessen och där dessa processer främst syftar till att 
främja och upprätthålla hälsa. Dessutom har tandhygienistens funktioner förutom som kliniker 
kunnat beskrivas; som förändringsagent, som forskare, som utbildare, som chef och som 
konsument-förespråkare. Vidare kan munhälsovården beskrivas som en professionell domän 
istället för som ett teknikbaserat kall. Begreppsmodellen identifierar på detta sätt centrala 
fenomen, innehåll och gränser i tandhygienistens domän så att munhälsovårdens innehåll, 
gränser och centrala frågor blir tydliggjorda. Likaså avgränsas på detta sätt munhälso-
vetenskapen liksom dess innehåll och unika perspektiv anges. Detta är begrepps-modellens 
främsta styrka och bidrag till utvecklingen av tandhygienistens profession och disciplin. 
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Darby och Walsh placerar munhälsovetenskapen som en vårdvetenskap. De ser 
munhälsovetenskap som en vårdvetenskaplig, akademisk disciplin. Här tror jag däremot att 
det är viktigt att munhälsovetenskapens teoretiker lägger större vikt vid att, så som 
Fagermoen menar, munhälsovetenskapen är en vetenskaplig men professionell disciplin 
(Fagermoen 1993). Då kan den praktiska dimensionen av disciplinen utvecklas i interaktion 
med utvecklingen av kunskapsdomänens teoretiska dimension. 
 
Den världsbild som begreppsmodellen bygger på och den kunskapskategori som konstituerar 
dess unika fokus utgår från behovsteori. Behovsteori är alltså det perspektiv som Darby och 
Walsh anlägger på metaparadigmet när de bygger sin begreppsmodell. Det här innebär att 
den tandhygienist som skulle vilja använda modellen som ramverk för praktik, forskning, 
utbildning eller administration måste ha såväl ett livs- som yrkesparadigm som bygger på 
behovsteori. Enligt Törnebohm innehåller en människas livsparadigm fyra faktorer; hennes 
syn på sitt liv och hennes livsideal, hennes uppfattningar och kunskaper i vid bemärkelse (om 
världen), hennes färdigheter och hennes intressen. En människan yrkesparadigm innehåller 
på motsvarande sätt hennes syn på yrkesverksamheten  och hur den ideala 
yrkesveksamheten ter sig, hennes uppfattningar och kunskaper inom yrket, hennes 
färdigheter i yrkesutövningen och hennes intressen för yrkesverksamheten och den kunksap 
som finns däri. Dessa livs- och yrkesparadigm sammanfaller och speglar varandra på så sätt 
att människans livsideal sammanfaller med hennes yrkesideal, hennes livsintressen 
sammanfaller med hennes yrkesintressen o s v. Ett livsparadigm och ett yrkesparadigm kan 
alltså inte innehålla komponenter som motsäger varandra (Törnebohm 1989).  
 
Det här betyder att endast de tandhygienister som har en världsbild som utgår från 
behovsteori - där människan ses som bestående av delar vilka integreras i en organiserad 
helhet och som befinner sig i en växelverkande interaktion med sin omgivning, där 
människans beteende är delvis förutsägbart och styrs av behov - kan använda denna 
begreppsmodell. Vidare innebär detta att endast de tandhygienister som ser människan som 
ett system - där fokuset i vården bygger på att reducera de spänningar som uppstår i 
systemet till följd av stress/behov - kan använda den. 
 
Begreppsmodellen kan alltså inte användas av den tandhygienist som har en mer 
reduktionistisk världsbild där människan ses som att hon består av delar och där hennes 
beteende uppstår som en direkt verkan av en orsak i omgivningen. Inte heller kan den 
användas av den tandhygienist som ser människan som mer än summan av sina delar och 
där detta holistiska, självorganiserade fält har ett ömsesidigt och rytmiskt utbyte med sin 
omgivning och där beteendeförändringar därför inte kan förutsägas. Vidare kan den 
tandhygienist som t ex anser att munhälsovårdens fokus är människans utveckling och 
mognad och att tandhygienistens uppgift är att befrämja denna mognadsprocess inte 
använda begreppsmodellen. Inte heller den tandhygienist som anser att fokuset i 
munhälsovården är relationen mellan klienten och tandhygienisten och att 
behandlingsresultatet beror på kvaliteten i denna relation kan använda den. 
Begreppsmodellens behovsteoretiska perspektiv utesluter alltså att den används av 
tandhygienister som har andra livs- och yrkesparadigm och som t ex utgår från existentialism, 
psykologi, ekosofi, behaviorism eller olika religiösa livsåskådningar. 
 
Här behövs fler begreppsmodeller utvecklas utifrån munhälsovetenskapens metaparadigm så 
att tandhygienisten kan välja begreppsmodell - och därmed perspektiv - i sin praktik, 
utbildning, forskning och administration som svarar mot hennes livs- och yrkesparadigm. En 
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pluralism i form av olika begreppsmodeller och teorier belyser dessutom domänens fenomen 
utifrån flera perspektiv. Därigenom kan, såsom Meleis (1991) menar, en mer fullständig 
förståelse fås för munhälsovårderns och munhälsovetenskapens komplexa 
verksamhetsoråde. 
 
Den tandhygienist som däremot tilltalas av begreppsmodellens världsbild och unika fokus har 
också svårt att använda den eftersom dessa är otydligt beskrivna av författarna. Det här är en 
av begreppsmodellens svagheter. Den har därför ett lågt värde som socialt användbar även 
för dessa tandhygienister. Här skulle teorier utvecklade från Darby och Walsh’ 
begreppsmodell kunna fungera som ett medel för att öka begreppsmodellens sociala 
användbarhet för dessa tandhygienister. 
 
Att begreppsmodellen är socialt kongruent med tandhygienisters, samhällets och 
vårdmottagares förväntningar på munhälsovård men inte med tandläkares förväntningar visar 
på motsättningarna mellan dessa olika intressegruppers vårdfilosofi. Här är det samhällets 
ansvar att skapa de förutsättningar som krävs för att munhälsovård ska bli lättillgänglig och 
attraktiv för klienterna. Samhället behöver då vidtaga sådana åtgärder som kan ändra 
vårdens förutsättningar så att en mer långsiktigt hälsoeffektiv tandvård skapas. Sådana 
åtgärder kan t ex vara att organisera tandvården med fler tandhygienister och att konstruera 
tandvårdstaxan så att både klienter och samhället gör såväl hälso- som ekonomiska vinster. 
Samhället har upprepade gånger - senast vid utabetandet av den tandvårdstaxa som är på 
förslag i dag - uttryckt sina intentioner att skapa en sådan vård. Frågan är hur länge 
tandläkarkåren ska ha den starka makt de hitills haft över tandvårdens utformning så att de 
kan stoppa dessa intentioner.  
 
En av begreppsmodellens styrkor ligger i att den är utvecklad inom det hierarkiskt 
strukturerade kunskapssystemet av metaparadigm - begreppsmodeller - teorier - empiriska 
indikatorer. Därför är det synd, och lite konstigt, att den saknar den bredd som krävs för att 
den ska kunna ge riktlinjer för forskning, utbildning och administration. Författarna föresätter 
sig att utveckla begreppsmodellen som ett led i utvecklingen av munhälsovetenskapens 
metaparadigm. Varför utvecklar de då inte begreppsmodellen enligt de kriterier som detta 
kräver? Under våren 1995 har Darby och Walsh’ bok ”Dental Hygiene Theory and Practice” 
också publicerats (Darby och Walsh 1995). Här appliceras begreppsmodellen även på 
administration. Däremot appliceras den inte på utbildning och forskning. Frågan blir här om 
Darby och Walsh inte tänkt sig att gå vidare med sin begreppsmodell - att applicera den även 
på utbildning och forskning samt att utveckla teorier ur den. Sådana unika teorier är viktiga för 
munhälsovetenskapens och munhälsovårdens fortsatta utveckling  (Fawcett 1995,  Meleis 
1991, Chinn och Jacobs 1983). 
 
Trots svagheter i begreppsmodellen tror jag ändock att den kan fungera som en språngbräda 
för tandhygienistkollektivet att börja utveckla andra begreppsmodeller och teorier. 
Tandhygienistkåren har med ADHA’s ramverk för teoriutveckling och Darby och Walsh’ 
bereppsmodell fått en större möjlighet att utveckla avancerad teoretisk och praktisk 
kompetens samt att förmedla vetenskaplig kunskap till praktisk tillämpning. Detta skulle i sin 
tur befrämja autonomin i tandhygienistens yrkesutövning liksom kårens status och auktoritet. 
Dessutom innebär ADHA’s ramverk och Darby och Walsh’ begreppsmodell att 
tandhygienistens kunskapsdomän börjar definieras. Domänens innehåll, centrala fenomen 
och gränser har tydliggjorts. Ramverket och begreppsmodellen identifierar också 
tandhygienistens disciplin genom att de beskriver dess unika fokus, innehåll och gränser. 
Detta är ett viktigt steg på vägen att definiera tandhygienistens karaktärsämne så att 
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tandhygienister kan studera sin specifika kunskapsdomän i högre utbildning. Vi har alltså med 
ADHA’s ramverk för teoriutveckling och Darby och Walsh’ begreppsmodell för munhälsovård 
fått en utgångspunkt till att utveckla vår disciplin och profession. På så sätt kan 
munhälsovetenskapen  bli tydliggjord och erkänd som en vetenskaplig, professionell disciplin 
liksom munhälsovården kan erkännas som en profession. Att abstrakt kunskap om 
yrkesverksamheten utvecklas på vägen i professionaliseringsprocessen är enligt Åmark ingen 
ovanlig strategi när nya professioner etableras (Åmark 1989). 
 
Avsaknaden av teoribildning har troligen varit en viktig orsak till att tanhygienistyrket haft 
svårigheter att etableras som en självständig profession. Meleis menar att teoribildning inom 
omvårdnad fördröjts av bl a att sjuksköterskor varit kvinnor - som därmed haft andra intressen 
än att forska och dessutom inte haft ett vetenskapligt tillnärmelsesätt till kunskapssökande - 
samt att sjuksköterskeutbildningen i sig inte främjat ett ifrågasättande eller ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Vårdvetenskapen måste värna om sin vetenskapliga stil, kvinnors former för 
kunskapsbildning och de kvalitativa och praktiska aspekter i vårdandet som är speciellt för 
vårdens kunskapsdomän (Meleis 1991). Med Darby och Walsh’ begreppsmodell har 
tandhygienister fått en teoretisk bas att relatera sin verksamhet till. Därmed får 
tandhygienister i högre grad än tidigare förhoppningsvis möjlighet att fungera som konsulter 
när samhället planerar hur tandvården ska organiseras. Åtminstone ger denna teoretiska bas 
yrket en större chans att utvecklas som en självständig, hälsocentrerad profession.  
 
De fyra metaparadigmbegrepp som begreppsmodellen bygger på speglar ett unikt perspektiv 
på tandhygienistens kunskapsdomän som därmed skiljer munhälsovetenskapen från andra 
discipliners kunskapsdomäner. Att dessa metaparadigmbegrepp till stor del liknar 
omvårdnadsdicsiplinens metaparadigmbegrepp visar att munhälsovetenskapen, så som 
Eriksson menar, är en del av vårdvetenskapen (Eriksson 1986). Om metaparadigmet däremot 
innehåller samtliga fenomen som är av intresse för munhälsovetenskapen återstår nog att se 
tills fler begreppsmodeller och teorier utvecklats och testats i forskning, praktik, utbildning och 
administration. Det kan ju hända att tandhygienistens kunskapsdomän därmed visar sig 
innefatta fler fenomen. De begrepp som i nuläget ingår verkar i alla fall vara stringenta 
såtillvida att de är globala och inte överlappar varandra. 
 
Samtliga begrepp och påståenden i metaparadigmet är dessutom perspektivneutrala. 
Begreppet klient är t ex mer perspektivneutralt än begreppet patient, vilket vanligtvis använts 
inom tandvården, eftersom detta begrepp i högre grad för tankarna till t ex 
sjukdomsbehandling och en passiv vårdtagare. Ett annat alternativ hade kunnat vara kund. 
Detta begrepp innebär dock inte den omsorg om vårdtagaren som begreppet klient - som t ex 
används inom socialvården - gör. Fawcett menar här att begreppet person är det mest 
perspektivneutrala begreppet för vårdtagare (Fawcett 1995). ”Person” är dock begränsat till 
en vårdtagare och inbegriper inte att tandhygienisten utför sina tjänster bland grupper i 
samhället. Munhälsoinformation och konsultation är en viktig del av munhälsovården och 
därför är nog begreppet klient det mest passande hittills. Begreppet känns dock inte helt OK 
men det återstår att se om tandhygienister kan hitta ett lämpligare begrepp för de personer 
och grupper som munhälsovården riktar sig till. ”Klient” är kanske inte helt internationellt utan 
passar bättre i den amerikanska kontexten än i t ex den svenska. Annars är övriga begrepp 
och påståenden i metaparadigmet internationella på så sätt att de inte speglar särskilda 
nationella, kulturella eller etniska värderingar eller trosuppfattningar.  
 
Omvårdnad har ibland använt begreppet omvårdnad om de åtgärder som sjuksköterskan 
vidtar med patienten. Detta har medfört en tautologi. Här används instället begreppet 
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munhälsovårdsåtgärder och på så sätt undviks denna tautologi. Dessutom återspeglar 
konstruktionen av begreppet hälsa/munhälsa allmänhälsans och munhälsans beroende av 
och påverkan på varandra på ett tydligt sätt. 
 
Metaparadigmet i ADHA’s ramverk för teoriutveckling och i Darby och Walsh’ begreppsmodell 
summerar på detta sätt, enligt Fawcetts kriterier för ett metaparadigm, disciplinens 
intellektuella och sociala syfte och anger gränserna för disciplinens verksamhetsområde 
(Fawcett 1995). 
 
 

 

Avslutande kommentar 
 
Den analys och utvärdering av Darby och Walsh begreppsmodell som utförts i denna studie 
har inneburit en avsiktlig, systematisk, kriteriebaserad, subjektiv och medveten process. 
Denna tolkning representerar dock min tolkning vid en speciell tidpunkt och med en speciell 
tolkningsram. Andra tolkare, andra tolkningsinstrument eller en annan tidpunkt skulle belysa 
andra egenskaper hos begreppsmodellen - varesig de gjordes subjektivt eller objektivt. 
 
Darby och Walsh’ begreppsmodell ”The Human Need Conceptual Model for Dental Hygienie” 
är alltså baserad på behovsteori. Den är för dåligt utvecklad för att kunna användas i 
forskning, utbildning och administration. Detta innebär att den endast kan användas som ett 
ramverk i den praktiska verksamheten och då av de tandhygienister som har ett livs- och 
yrkesparadigm som är baserat på behovsteori. 
 
Däremot bedöms begreppsmodellen ha ett mycket stort värde som språngbräda för 
tandhygienister att börja utveckla andra begreppsmodeller och teorier. Denna analys och 
utvärdering kan i det sammanhanget också fungera som ett bidrag till metoder att utveckla 
tandhygienistens metaparadigm och på så sätt - såsom Meleis (1991) menar - hjälpa till att 
utveckla munhälsovetenskapen som disciplin liksom munhälsovården som profession genom 
att den 
• ger svar på begreppsmodellens användbarhet som ramverk för forskning, utbildning, 
  administration och praktik 
• kan användas för att jämföra förklaringar av fenomen så snart fler utvärderingar av 
  begreppsmodeller gjorts 
• ökar möjligheten att förändra konstruktionen i framtida skapande av begreppsmodeller  
  och teorier 
• ger en bild av disciplinens ontologiska antaganden och kunskapssyn 
• ger munhälsovetenskapen ett ramverk som kan rättfärdiga disciplinen och professionen 
  för allmänheten 
• identifierar strategier för teoriutveckling 
• definierar disciplinens domän. 
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