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■ ■ ■  Resultatet från en enkät om tandläkares kunskaper om och attityder till
tobak och rökavvänjning bland EUs medlemsländers tandläkare presenterades
när arbetsgruppen EU Working Group on Tobacco and Oral Health hade sitt
möte i Dublin i maj 1999.

En sammanställning av de viktigaste resultaten från EU-enkäten kan sum-
meras enligt följande vad avser svenska förhållanden: En hög svarsfrekvens
på en omfattande enkät tyder på ett stort intresse och en positiv inställning
till rökavvänjning. Svenska tandläkare har hög medelålder och därmed stor
yrkeserfarenhet. De visar stora kunskaper om rökning och rökrelaterade
sjukdomar och har ett nära samarbete med tandhygienister, som sannolikt
har en nyckelroll vid rökavvänjning. Svenska tandläkare är positiva och intres-
serade av att arbeta med rökavvänjning på den egna mottagningen, många
har redan startat. Förutsättningarna är goda för fortsatta och utökade rök-
avvänjningsinsatser i samarbete med övriga medlemmar i det svenska tand-
vårdsteamet.
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vetenskap

EU Working Group on Tobacco and Oral
Health är en arbetsgrupp som bildades 1997
och som har till huvuduppgift att engagera

tandläkare i EUs medlemsländer i tobaksrådgiv-
ning och i rökavvänjning.

Ett av arbetsgruppens delprojekt har varit att
genomföra en enkätundersökning i samtliga EUs
medlemsländer för att kartlägga tandläkares kun-
skaper om tobak och hälsa/ohälsa och deras in-
ställning till rökavvänjning inom tandvården. Av-
sikten har också varit att få synpunkter och förslag
på lämpligt instruktionsmaterial för arbete med
tobaksprevention och tobaksintervention inom
tandvården.

Material och metoder

Med hjälp och stöd av Sveriges Tandläkarförbund
sändes under hösten 1998 en svensk upplaga av
enkäten till 800 slumpvis utvalda svenska tandlä-
kare matchade efter ålder, kön och boende. Enkä-
ten bestod av 8 A4-sidor med sammanlagt 38 fler-
valsfrågor.

Av de utvalda tandläkarna svarade 410 omedel-
bart på enkäten. Till de övriga skickades en på-
minnelse efter tre veckor; ytterligare 110 tandläk-
are svarade då. Därmed hade totalt en svarsfre-
kvens på 65 procent erhållits, vilket betraktades
som acceptabelt för att resultaten skulle kunna
anses vara representativa för hela populationen
tandläkare i Sverige.

I enkäten indelades tandläkarna i tre ålders-
grupper; 39 år eller lägre, 40–49 år samt 50–59 år.
Andra indelningsgrunder var antal år som tandlä-
kare, egna rökvanor, huvudsaklig klinisk verk-
samhet samt om man uppmanat rökare att sluta
röka.

Frågorna i enkäterna indelades i följande hu-
vudgrupper:

●   Kunskaper om olika tobaksrelaterade sjuk-
 domar, både orala och allmänna.

●   Synpunkter på och attityder till rökavvänj-
 ning.

●   Hinder och svårigheter vid rökavvänjning.
●   Den egna mottagningen och rökavvänjning

 –␣ ansvar, teknik, hjälpmedel.
●   Utbildning i rökavvänjning – önskemål,

  attityder.
●   Inställning till kampanj för att sluta röka.

Resultat och diskussion

De svenska tandläkarna uppvisar den högsta medel-
åldern i jämförelse med övriga EU-länders tand-
läkare. Det kan noteras att om åldersindelningen
även innefattat tandläkare över 59 år skulle medel-

åldern för de svenska tandläkarna ha varit ännu
högre, då 25 procent av de svenska tandläkarna
idag är över 60 år.

Av de svenska tandläkare som deltog i enkäten
röker 10 procent, en andel som stämmer väl över-
ens med en svensk undersökning av rökvanor
bland tandläkare från 1997 som visade en frekvens
av rökare på 8,5 procent [2]. Även för hela EU-
materialet ligger frekvensen rökare på drygt 10
procent, en frekvens som kan tyckas förvånansvärt
låg med kännedom om den höga tobakskonsum-
tionen i sydeuropeiska länder. Dock varierar kri-
terierna för urval och bortfall i olika EU-länder.

Beträffande eventuellt samarbete med tand-
hygienist skiljer sig de olika EU-länderna markant.
Av svenska tandläkare samarbetar 77 procent med
hygienist på mottagningen, vilket är den högsta
andelen bland EU-länderna. I varken Frankrike el-
ler Belgien samarbetar tandläkare med hygienist
överhuvudtaget.

Svenska tandläkare har god kunskap om rök-
ningens negativa samband med såväl den orala
som den allmänna hälsan (fig 1). De flesta svenska
tandläkare tycker att det är viktigt med rökavvänj-
ning och att det är en tandläkares skyldighet att
informera om rökavvänjning; dock är 25 procent
tveksamma till effekten. Nära 50 procent av tand-
läkarna tror att orsaken till den dåliga effekten
är att rökavvänjaren är just tandläkare. De flesta
(75 %) tycker dock att det är viktigt att tandläkare
i egenskap av hälsovårdare föregår med gott exem-
pel, dvs inte röker (rökande tandläkare håller ej
med).

Av de svenska tandläkarna anser 40 procent att
det föreligger faktiska hinder för rökavvänjnings-
arbete på den egna mottagningen (fig 2). Ont om

Figur 1. Svenska tandläkares kunskaper om sambandet mellan rökning
och sjukdomar, såväl allmänna som orala.
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tid är ett stort hinder (60 %), men begränsade
möjligheter till ersättning för rökavvänjningsin-
satsen är ett ännu större hinder (73 %). Dock bör
det tilläggas att enkäten utfördes under hösten
1998, tandvårdsförsäkringen förändrades sedan
på nyåret 1999, varför detta hinder sannolikt
minskat i betydelse. Många tandläkare saknar öv-
ning i rökavvänjningsarbete (78 %) eller saknar
material för rökavvänjning på mottagningen (75 %).
Rökande tandläkare upplever fler hinder än icke
rökande.

Den ansvarige för rökavvänjningsarbetet på
mottagningen är lika ofta tandläkare som tandhy-
gienist. Av de svenska tandläkarna svarar 34 pro-
cent att ingen rökavvänjning förekommer på de-
ras mottagning, 67 procent informerar sina pa-
tienter om tobaksrelaterade sjukdomar men sak-
nar i allmänhet material för rökavvänjningsarbete.
Många (63 %) känner sig dåligt förberedda och

har ingen utbildning i rökavvänjning (89 %). Vil-
jan att sätta igång är dock god; hela 73 procent vill
delta i kampanjer för rökavvänjning.

De svenska tandläkarna anger i övervägande
grad (33–45 %) kurser, broschyrer och artiklar
som önskat informationsmaterial (fig 3). Svars-
frekvensen är dock låg på dessa frågor om infor-
mationsmaterial. Av enkätsvaren kommer 10 pro-
cent från rökande tandläkare; 52 procent av dessa
tänker sluta röka. Dock tänker 41 procent inte
sluta (5 % av hela materialet). Dessa tandläkare
måste nog betraktas med viss tveksamhet som tro-
värdiga informatörer i rökavvänjningsarbete.

EU-enkätens slutsatser

I stort sett överensstämmer de svenska svaren med
övriga EU-länders svar. Så även om urvalskriterier-
na och hanteringen av enkäten ej varit helt lika i
alla EU-länder kan man dra vissa allmänna slut-
satser från samtliga enkätsvar [3].

●  Ett fåtal EU-tandläkare röker varje dag (10 %).
●  EU-tandläkare är väl medvetna om rökningens

skadliga effekter på allmänhälsan.
● ␣ ␣ EU-tandläkare är medvetna om sambandet

mellan tobaksrökning och parodontala sjukdo-
mar, försämrad sårläkning, leukoplaki och
muncancer.

● Två tredjedelar av EU-tandläkarna känner till
sambandet mellan misslyckad implantatbe-
handling och rökning; här finns plats för mer
utbildning.

● ␣ Mer än två tredjedelar av EU-tandläkarna tyck-
er att information om rökavvänjning är en
tandläkares professionella skyldighet. Tidsbrist,
låg ersättning och brist på utbildningsmaterial
är de största hindren för rökavvänjningsinsatser
bland EU-tandläkare.

● ␣ En tredjedel av EU-tandläkarna upplyser regel-
bundet sina patienter om tobakens skadeverk-
ningar.

● En fjärdedel av EU-tandläkarna uppmanar re-
gelmässigt sina patienter att sluta röka.

● Två tredjedelar av EU-tandläkarna uppmanar
sina patienter med tobaksrelaterade orala ska-
dor att sluta röka.

● ␣ ␣ Mer än hälften av EU-tandläkarna vill ställa
upp i en rökavvänjningskampanj för alla pa-
tienter; 30 procent vill ställa upp i en kampanj
för patienter med orala tobaksrelaterade sjuk-
domar.

● ␣ EU-tandläkare vill ha mer information om rök-
avvänjning genom broschyrer, trycksaker, ef-
terutbildning och tidningsartiklar.

Samtliga EU-länders tandläkare visar en klart po-

Figur 2. Olika faktorer som hindrar rökavvänjningsarbete på den egna
mottagningen.

Figur 3. Svenska tandläkares önskemål om informationsmaterial för rökav-
vänjningsarbete.
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sitiv inställning till rökavvänjningsarbete. Förutsätt-
ningarna är dock väldigt olika för olika EU-länder, så
även om basen tycks lika måste olika strategier ut-
vecklas för de enskilda medlemsländerna i EU.

English summary

Knowledge and attitudes of Swedish dentists to
tobacco and smoking intervention
EU Working Group on Tobacco and Oral Health
Hans Preber, Örjan Åkerberg
Tandläkartidningen 2000; 92 (4): 42–5

The EU Working Group on Tobacco and Oral
Health mailed a questionnaire to dentists in all
EU-countries to evaluate their knowledge, atti-
tudes, behaviour and needs in relation to tobacco
and oral health and smoking intervention strat-
egies in dental offices.

The most important results of the Swedish sur-
vey may be summarised as follows: A high response
rate to an extensive, time-consuming question-
naire indicates a great interest and a positive atti-
tude to smoking intervention. Swedish dentists
demonstrate good knowledge of smoking and smok-
ing-related diseases. Swedish dentists have a high
average age and hence extensive professional ex-
perience. Swedish dentists co-operate regularly
with dental hygienists, who will probably pay a key
role in smoking cessation. Swedish dentists appear

to be positive and interested in carrying out smok-
ing cessation procedures at their offices and some
have already started.

The prerequisites are good for continuing and
increasing smoking intervention strategies in col-
laboration with other members of the Swedish
dental team.

Key words: attitude, intervention, knowledge,
smoking cessation, tobacco
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