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Att förstå vetenskap
– tandläkares kunskaper om evidensbaserad vård
SAMMANFATTAT De flesta tandläkare vill följa yrkets utveckling genom

att aktivt skaffa ny kunskap. För klinikern kan det dock vara svårt att
förstå det vetenskapliga språket. Därmed uppstår hinder för överförande
av sådan kunskap som kan leda till långsiktiga förändringar av praxis.
Att samla och sprida kunskap är inte tillräckligt. Budskapet måste kunna
tolkas och steget till praktisk tillämpning är i många fall fortfarande långt.
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andläkaryrket har av hävd och tradition utvecklats genom vetenskap och
empiri. Det hantverksmässiga inslaget i yrket betyder att empirin i likhet med annan kirurgisk verksamhet
utgör en stor del av dess utveckling.
Svensk odontologisk forskning har varit och
är framgångsrik och har inom flera områden ett
mycket gott internationellt anseende. Forskning
bedrivs i olika omfattning dels vid de odontologiska fakulteterna dels inom offentlig och privat
tandvård. Ett mål med forskningsresultaten är att
de ska kunna bidra till förbättrad vårdpraxis. Frågan är dock om och hur forskningsresultaten når
vårdgivarna och om ny kunskap verkligen leder
till förändring [1]?
Under 1980-talet utvecklades en granskande
verksamhet inom den kliniska medicinen. Denna
så kallade health technology assessment, HTA,
sammanställer det bästa tillgängliga vetenskapliga underlaget för olika metoder inom sjukvården
[2, 3]. Sjukvård som baseras på HTA, vårdgivarens
kliniska erfarenheter och patientens preferenser
kallas för EBM, evidensbaserad medicin eller evidensbaserad vård [4]. Utvärderingar av det vetenskapliga underlaget för metoder som används
inom odontologisk verksamhet kom ungefär ett
decennium senare, i Sverige bland annat genom
Statens beredning för medicinsk utvärdering,
SBU. Studier i bland annat Storbritannien och Nederländerna kunde visa att kunskapsläget kring
evidensbaserad vård varierade påtagligt [5, 6].
Begreppet evidensbaserad vård är inte
oomstritt. Bland vårdgivare finns till exempel
en oro för att riktlinjer och vårdprogram, så kallade guidelines, skulle kunna utvecklas till en
”allenarådande kokbok” inom yrkesområdet och
att den egna autonomin därmed skulle försvinna
[7]. Andra hävdar att EBM är ”en praktisk filosofi
som innebär att varje åtgärd i sjukvården ska vara
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baserad på bästa möjliga tillgängliga kunskap”
[8]. Kunskapsnivån kring EBM och dess praxisanvändning i Sverige är mindre klarlagd. Detta
faktum utgör grunden för den här studien.
SYFTE
Syftet med studien var att 1) undersöka kunskapsnivån om evidensbaserad vård och vetenskapliga
begrepp bland yrkesverksamma tandläkare och
2) undersöka tandläkarnas förhållningssätt till
att skaffa ny kunskap och att omsätta den i praktiken samt 3) att identifiera eventuella hinder.
MATERIAL OCH METOD
Försöksuppläggning
Underlaget för studien var en undersökning
bland samtliga verksamma tandläkare inom ett
geografiskt område. En enkät (kvantitativ del)
sändes till samtliga tandläkare i Västmanlands
län, det vill säga till såväl offentligt som privat
verksamma allmäntandläkare samt länets specialisttandläkare (inklusive ST-tandläkare).
De tandläkare som besvarat enkäten fick en
skriftlig förfrågan om intresse av att medverka i
ett gruppsamtal (kvalitativ del).
Samtliga tandläkare i länet med en tjänstgöringsgrad >50 procent utgjorde undersökningsmaterialet. Totalt fanns det 177 tandläkare
i tjänst vid undersökningstillfället, av dessa var
89 offentligt anställda (TT), 65 privatpraktiserande (PT) och 23 specialisttandläkare inklusive
ST-tandläkare. Uppgifterna hämtades från folktandvårdens personalavdelning och privattandläkarnas förening och kontrollerades mot telefonkatalogen.
När resultatet i enkäten sammanställts skickades en skriftlig förfrågan om intresset för att delta
i en så kallad fokusgruppintervju [9]. Bland dem
som svarade ja gjordes ett strategiskt urval för att
få en jämn fördelning inom olika verksamhetsTANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 98 NR 10 2006
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former och olika kunskapsbakgrund. Tre fokusgrupper som bestod av vardera fem tandläkare
träffades årsskiftet 2004–2005.

Kvalitativ del
Den kvalitativa delen, gruppsamtalen, gjordes på
kvällstid i en neutral lokal. Innan samtalet började gavs en introduktion för att förtydliga den
information som getts skriftligt. Tillfälle gavs
även att ställa frågor kring studiens syfte, sekretess, publicering med mera. Alla samtal leddes av
samma person och samma observatör fanns med
vid de tre tillfällena. Samtalen pågick under drygt
en timme per grupp och spelades in på band.
Samtalen hölls med ledning av en frågeguide
med olika frågeområden kring det aktuella ämnet. Utifrån dessa fick gruppdeltagarna fritt ge
sina synpunkter och kommentera varandras inlägg. Intervjuarens roll var att se till att alla frågeområden blev belysta och att alla gruppdeltagare
fick komma till tals. Frågeområdenas inbördes
ordning var dock inte styrd. Observatörens roll
bestod i att observera saker som skedde i rummet utöver samtalet som bedömdes ha betydelse
för samtalet. Avslutningsvis gjordes en muntlig
summering av huvuddragen och en reflektion
över om något behövde belysas ytterligare.
Statistik och analys
Vid analysen av kvantitativa data användes deskriptiv statistik. Såväl parametrisk som ickeparametrisk statistisk beräkning användes för
att testa signifikans. Signifikanta resultat är markerade vid p<0,05.
Den kvalitativa analysen av intervjuerna i fokusgrupperna utgick från så kallad grounded
theory [10, 11]. Analysen innehåller tre delar:
! Öppen kodning där data läses och granskas rad
för rad och meningsbärande enheter identifieras. Enheter med liknande innehåll sammanförs
sedan i mer abstrakta kategorier.
! Axial kodning, där varje kategori utvecklas och
beskrivs.
TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 98 NR 10 2006
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Kvantitativ del
Enkäten prövades (valideras) genom ett test av
förståelse och frågornas relevans i relation till
undersökningens syfte hos sex erfarna tandläkare från ett annat län.
Enkäten omfattade 39 frågor eller påståenden
inom fem frågeområden:
! Demografiska uppgifter
! Datoranvändning och datorvana
! Fortbildningsaktivitet
! Kunskapsnivå om evidensbaserad vård, EBM,
och vetenskapliga begrepp
! Sökande av ny/aktuell kunskap
Enkäten skulle besvaras antingen med kryssalternativ eller genom en markering på en 100 mm
lång tallinje med förbestämda ankardefinitioner.
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kodning, där kärnkategorin identifieras och övriga kategorier relateras till den.
Kärnkategorin är central och ska relateras på
ett meningsfullt sätt till övriga kategorier. När
man jämförde de anteckningar som observatören
gjort under intervjuerna med analysen kunde
man konstatera att det fanns en samstämmighet.

Att söka, hitta
och förstå information i databaser och från
till exempel SBU
är svårt för många
kliniskt verksamma tandläkare
visar den här
studien.

KVANTITATIV DEL: ENKÄT
Svarsfrekvens
Den totala svarsfrekvensen var 85 procent (150
av 177). Fördelningen mellan olika tjänstegrupper framgår av tabell 1.
Yrkeserfarenhet
Privattandläkarna, PT, hade arbetat signifikant
längre tid (medelvärde 24,3 år) jämfört med tjänstetandläkarna, TT (medelvärde 18,2 år) (p<0,05).
Kompetensutveckling
Tiden för kompetensutveckling genom kursverksamhet de senaste två åren var signifikant längre
TABELL 1. Svarsfrekvens enkät, fördelad på olika
tjänstgöringsformer.

Antal
Svar, antal
Svarsfrekvens (%)

TT

Spec

PT

Totalt

89
83
93

23
22
96

65
45
69

177
150
85
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Tjänstetandläkare
Specialist
Privattandläkare



Datortillgång och datorvana
Mer än 90 procent av tandläkarna hade tillgång
till dator på arbetet eller i hemmet. I genomsnitt
tillbringade de cirka 3 timmar per dag framför
datorn, inräknat datortid vid kliniskt arbete
(tabell 2). Männen ansåg sig kunna hantera datorn
bättre än kvinnorna (p=0,01). De yngre kollegerna
(erfarenhet <5 år) var mer förtrogna med datorer
än sina äldre kolleger (p<0,05) (tabell 3).
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Figur 1 a-c. Tandläkarnas egna bedömningar (på
en skala 0–100 där 0=okänt och 100=välkänt) av
sina kunskaper om vetenskapliga begrepp fördelat
på a) tjänstegrupp, b) kön och c) yrkeserfarenhet.
54
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Evidensbaserad vård
Kunskaperna om begreppet evidensbaserad vård
var i medeltal 66,8 (SD=33,9) på en 100 mm lång
tallinje där 0 är lika med okänt och 100 lika med
välkänt. Begreppet var mer känt hos specialisttandläkare (inklusive ST-tandläkare) 89,6 (SD=8,6)
än hos TT 71,1 (SD=31,4) och PT 50,7 (SD=37,2). Det
fanns en signifikant skillnad mellan TT och PT
(p<0,05) samt mellan specialisttandläkarna och
allmäntandläkargrupperna (p<0,05).
När tandläkarna fick använda ankardefinitionerna 0=inte alls och 100=med säkerhet för att
värdera sina möjligheter att kunna förklara begreppet evidensbaserad vård för en kollega blev
hela gruppens medelvärde 60,1 (SD=35,0). Uppdelat på TT, specialister respektive PT var medelvärdena 65,0 (SD=32,5), 84,2 (SD=12,9) respektive
43,1 (SD=37,1). Det fanns en signifikant skillnad
mellan TT och PT (p=0,001) samt mellan specialister och allmäntandläkargrupperna (p<0,05).
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för PT (>5 dagar, 85 procent) jämfört med TT (>5
dagar, 59 procent; p<0,05). Män uppgav signifikant
längre tid för kompetensutveckling (p<0,05).

Kunskap om vetenskapliga begrepp
Värderingen av den egna kunskapen om olika vetenskapliga begrepp framgår av figur 1a–c. Resultaten presenteras dels per tjänstegrupp dels för
respektive kön och yrkeserfarenhet. Bland tandläkare med kortare yrkeserfarenhet (<5 år) fanns
en signifikant större förtrogenhet med sju av de
nio vetenskapliga begreppen i enkäten (p<0,05).
(De nio begreppen förklaras i faktaruta 1.)
Att söka ny kunskap
Tandläkarnas val av källor för att söka information om exempelvis en behandlingsmetod som de
känner sig osäkra inför framgår av tabell 4. Specialisttandläkarna sökte signifikant oftare information i internationella tandläkartidskrifter och
i databaser för facklitteratur (p<0,001).
SBU-rapporter

SBU:s tidning ”Vetenskap & Praxis” samt information om deras gula rapporter om tandvård når
alla medlemmar i Tandläkarförbundet och alla
Tandläkartidningens prenumeranter. Av tabell 5
framgår i vilken grad tandläkarna läst SBU:s tidning samt den ”gula” rapporten ”Att förebygga
TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 98 NR 10 2006
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karies” [12]. Cirka 20 procent uppgav att de hade
läst rapporten ordentligt och 60 procent delvis. Kvinnorna läste oftare rapporten ordentligt
medan männen signifikant oftare bläddrade i den
(p<0,05). Även om det var en lägre andel som läst
rapporten ordentligt så ansåg mer än varannan att
de använder informationen i sitt kliniska arbete.
Vårdprogram
På frågan om inställningen till olika vårdprogram
fanns det ingen skillnad mellan TT och PT. Båda
grupperna hade en positiv inställning (76 respektive 70 på skalan 0–100 där 100 är lika med mycket
positiv). Männen hade en positivare inställning
till vårdprogram än kvinnorna (p<0,05). Lokala
eller nationella vårdprogram tycks däremot inte
förändra praxis i någon större utsträckning. Värdena var för TT 50 och för PT 44 (100 var här lika
med ”tillämpat i större utsträckning”). Det främsta skälet till att vårdprogram inte tillämpas var
att det ansågs påverka möjligheten att ta egna beslut (56 % bland TT, 46 % bland PT). 17 procent av
privattandläkarna ansåg till exempel att det tar
för lång tid att sätta sig in i programmet, 14 procent av de svarande ansåg att det saknas ekonomiska incitament och 12 procent trodde inte på
programmet som sådant. De två sista faktorerna
förekommer mer frekvent hos PT än hos TT.
KVALITATIV DEL: FOKUSGRUPPANALYS
”Det är inte lönepåslaget man blir lycklig av utan
känslan av att ha lyckats med sin yrkesverksamhet.”
Dessa ord beskriver essensen av gruppsamtalen. En förutsättning är dock att kunskapen ständigt uppdateras. Det finns både ett personligt och

FAKTA 1. VAD BETYDER BEGREPPET?
! RCT: Randomised controlled trials. Studier som
bygger på slumpmässig fördelning till experimentoch kontrollgrupper.
! Meta-analys: Statistisk metod som använder resultaten från ett antal sinsemellan oberoende studier för
att belysa till exempel effekten av en insats.
! Signifikansnivå: Mått på risken för att man vid resultatbedömning ska begå fel och förkasta nollhypotesen
trots att den är riktig.
! Bortfall: Personer man avsett att ha med i en studie
men som inte (av olika skäl) deltog.
! Blindning: Att dölja för de inblandade i studien vilken
behandling som getts.
! Bias: Systematiska fel i insamlandet och tolkningen
av data som man kan undvika genom placebokontroll.
! Confounder: En faktor som är associerad med det man
studerar och som i sig utgör en riskfaktor för utfallet.
! Sensitivitet: Känsligheten hos metoden.
! Specificitet: Risken för att få falskt positiva svar.

ett arbetsgivaransvar för att upprätthålla kompetensen så att det finns beredskap för att klara alla
situationer som kan uppstå på en tandklinik. Beredskapen innefattar att söka kunskap man inte
själv har.
Ur gruppsamtalen:
”Det är en utopi att en allmäntandläkare
ska besitta en kunskap så att alla patientfall
kan behandlas med gott samvete.”
Specialisten och den som befinner sig i en utbildningssituation har ett direkt uppdrag att söka
ny kunskap.
Snabb kunskap hämtas oftast hos kolleger.

TABELL 2. Datortillgång och användning (%, medelvärde= , SD=standardavvikelse, M=median)
±

Totalt
n=150

TT*
n=75

94
97
3,2
2,8
2,0

91
96
3,2
2,9
2,0

Tillgång, arbetet %
Tillgång, hemmet %
Användning,
tim/dag
SD
M

Tjänst
Specialist*
n=22
100
100
3,9
2,6
3,0

PT*
n=52

Kvinnor
n=71

96
98
2,9
2,8
2,0

93
100
3,0
2,7
2,0

Kön

Män
n=78

<5 år
n=11

Erfarenhet
!5 år
n=136

95
95
3,2
2,9
2,0

91
100
3,8
3,4
3,0

95
97
3,1
2,8
2,0

±

TABELL 3. Tandläkarnas förtrogenhet med och nytta av dator (medelvärde= , SD=standardavvikelse) angivet på en skala
0–100 där 0=inte alls/aldrig och 100=mycket bra/alltid.
±

Totalt
n=150

TT
n=75

Tjänst
Specialist
n=22

PT
n=52

Kvinnor
n=71

60
SD 22,4
Hjälp av dator
58
i kliniskt arbete
SD 35,7
Datorstöd i kunskaps54
inhämtning
SD 30,3

59
21,4
47
36,9
51
32,3

68
14,6
78
19,1
75
16,7

60
25,8
65
34,0
48
28,8

55
21,2
56
37,6
52
31,0

±

Kan hantera dator

±
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Kön

Män
n=78

<5 år
n=11

Erfarenhet
!5 år
n=136

65
22,6
59
34,0
55
30,0

75
20,9
72
29,3
66
27,3

59
22,2
56
35,7
52
30,4

TT: Tjänstetandläkare
Specialist:
Specialister
inklusive
ST-tandläkare
PT: Privattandläkare
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TABELL 4. Val av källor för information om en behandlingsmetod man känner sig
osäker inför. Skala 0–100, där 0=aldrig och 100=jämt/alltid.
Informationskällor
(medelvärden)
Kolleger
Specialisttandläkare
Nyhetsmedia
Nationella tidskrifter
Internationella tidskrifter
Läroböcker
Internet, allmänna sidor
Internet, söksidor för litteratur
t ex PubMed, Cochrane Library
Annan ospecificerad källa

Totalt
N=150

TT
N=75

Specialist
N=22

PT
N=52

77
73
22
61
39
69
37
34

80
74
23
64
34
68
38
32

73
82
21
57
73
77
41
71

74
67
23
58
33
66
32
23

31

24

49

36

”Vi lever i nuet och måste åtminstone ha något
vettigt att säga innan patienten går. Det enklaste
är då att fråga andra som kan mer om området.”
Först i andra hand kommer litteratur och nätbaserad information. Här är valet ofta en generationsfråga: Äldre tandläkare är ofta dels mindre
vana att hantera informationssökning på internet
dels är de mer kritiska till informationen.
”Datoranvändning är egentligen perifert
inom vårt ämnesområde. Fokus ska ligga på
patientomhändertagandet.”
Datorn upplevs som en tidstjuv medan offentlig arbetsledning ibland tycks vara mer intresserad av datorisering än odontologisk kompetens.
Kurser är populära informationskällor som
kan förmedla både teoretisk och praktisk kunskap, kollegial kontakt och även ge impulser till
fortsatt kunskapssökande.
”Det är ingen telefon som ringer och det är
ingen som sliter i en, utan då är det kursen som
gäller.”
Problemet är dock att kunna sovra och värdera.
Det skrivna ordet värderas ofta efter författaren.
”Man måste ha förtroende för den som
förmedlar kunskap.”
Även sammanställningar som kortversioner av
SBU-rapporter kan ses som svårtillgängliga.
”Det är ett problem att läsa den och sedan
praktisera den. Det är ju tillämpningen som är
det viktigaste.”

Någon måste plocka ut och servera de guldkorn som kan leda till förbättrade behandlingsstrategier i den kliniska vardagen.
Att leta efter guldkorn visade sig i analysen av
samtalen vara en fråga om personligt intresse;
modellens kärnkategori. Övriga faktorer eller
kategorier som påverkar är ekonomi, tandläkartillgång, arbetsklimat och livsfas (figur 2).
EKONOMI: ”Det som driver är pengar och tid.
Mer och mer…”
I detta ekorrhjul vill tandläkarna främst ha en
kokbok med konkreta kliniska råd. De vet vilka
behandlingar som drar in pengar men inte vilka
som är bra i det individuella patientfallet. En annan aspekt är patientens plånbok. Även om tandläkaren på goda grunder rekommenderar en behandling kanske patienten väljer ett billigare
alternativ.
TANDLÄKARTILLGÅNG: ”När patienterna är glada
för att få en tid behöver man inte konkurrera
med kunskap.”
Goda tider för tandläkarkåren betyder inte alltid högre kvalitet för patienten.
ARBETSKLIMAT: ”Man lär sig av varandra och ser
saker på olika sätt och delar med sig. Men man kan
ju hamna på ett ställe där man inte gör så.”
Det är viktigt att få arbeta i en miljö där man
uppmuntras att söka ny kunskap via terapidiskussioner och seminarier eller genom att gå på
kurs. Kunskap ska inte ses som en belöning där
tandläkaren får möjlighet att uppdatera sig inom
de områden som hon eller han redan är intresserad av.
LIVSFAS: ”Ibland är man i en fas av livet med
husrenovering och barn som ska hit och frun
som ska dit. Då fixar man inte mer.”
Detta citat bygger på de intervjuades samstämmiga uppfattning om att mycket av kunskapssökandet måste ske på fritiden. Arbetsförhållandena erbjuder små möjligheter att uppdatera sig
på arbetstid.

TABELL 5. Läsning i procent: ”Vetenskap & praxis” (SBU:s tidning som går ut till alla tandläkare) och SBU:s kariesrapport
(litteraturöversikt).
Totalt

Vetenskap & Praxis
Ja, ordentligt
Ja, delvis
Nej
Karies-rapport
Ja, ordentligt
Ja, delvis
Nej
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Tjänst
Specialist
n=22

PT
n=52

Kvinnor
n=71

Kön

Män
n=78

<5
n=11

Erfarenhet
!5
n=136

n=150

TT
n=75

12
79
9

15
78
7

18
73
9

6
83
12

16
79
6

9
79
12

0
91
9

13
78
9

21
60
19

28
55
16

18
50
32

12
73
15

28
48
24

14
72
14

18
64
18

22
60
19
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Kunskap om evidensbaserad vård

INTRESSE: ”Vetenskapen ger en fingervisning om
vad som skulle kunna vara möjligt. Sedan får var
och en prova sin förmåga.”
Trots alla begränsande faktorer tycks det finnas ett stort intresse för ny kunskap och dess tilllämpning. Fokusgruppernas deltagare påpekade
att ”kanske vore det den största uppgiften att ta
reda på varför vissa tandläkare inte är intresserade av att uppdatera sig”. Problemet i den här studien var dock att de ointresserade inte anmält
intresse för att låta sig intervjuas.

KATEGORIER

DISKUSSION
Studiens huvudresultat visar att datorn har gjort
sitt intåg i den kliniskt verksamma tandläkarens
vardag. Fortfarande är det dock vanligast att ta
till sig ny information och nya forskningsrön
genom kursverksamhet och läroböcker. Specialisttandläkare och yngre tandläkare söker oftare
information via internet.
Genomgående var kunskapsnivån kring vetenskapliga begrepp och dess innebörd låg. Yngre
kolleger hade en större förtrogenhet med vad
olika vetenskapliga termer betyder jämfört med
äldre.
Även om datorn snabbt har blivit allmänt tillgänglig måste man undersöka vad den används
till. Att döma av den här studien tycks det primära användningsområdet vara klinik- och vårdadministration och i mindre grad inhämtande av
kunskap. Kurser i internetsökning är viktigt för
att öppna tandläkarnas ögon för de möjligheter
som finns till att skaffa sig ny kunskap.
Vetenskapssamhället söker genom forskning
ny kunskap. Inom forskningsvärlden används
likriktande begrepp och ett likriktat språk för att
förenkla tolkningar av forskningsresultat.
Forskningsvärlden har dock svårt att få acceptans för sina rön på grund av att den kliniskt verksamme tandläkaren har problem med att förstå
språket och därmed delar av resultaten. Detta visade sig i den lägre kunskapsnivån när det gäller
vetenskapliga begrepp [7]. Yngre tandläkare hade
dock en större kunskap; ett resultat av en förändrad tandläkarutbildning? På sikt kan det komma
att överbrygga klyftor mellan forskningsvärlden
och den praktiserande tandläkaren.
Studien visade också på bristande färdighet i
att söka och sovra i aktuell litteratur. Mängden
information som informationssamhället öser
över oss har skapat ett nytt problem som säkert
påverkar viljan och möjligheten till praxisförändringar: Hur ska man kunna sovra i informaEkonomi
Tillgång på tandläkare
Arbetsklimat
Livsfas
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påverkar

tionsflödet [13]? Vad är sant? Vad är intressant?
Vad är inte sant!
Förutom översikter ger SBU ut systematiska
utvärderingar som antingen direkt angår tandläkare eller som tangerar vårt verksamhetsområde.
SBU:s rapporter är ett exempel på vetenskapssamhällets försök att sovra forskningsresultat
och skapa en guide för praxisförändring.
Budskapen i systematiska utvärderingar av
metoder från till exempel SBU bör riktas in på
frågor som upplevs som problematiska i den
praktiska tandvården. På så sätt skulle de bättre
kunna motsvara de förväntningar från tandläkarkåren som kom fram i intervjuerna. Även om
SBU inte ger rekommendationer bör dokumenten
utformas så att skillnader i vård- och kostnadseffektivitet när det gäller olika strategier för undersökning och behandling framgår tydligt.
De hinder som i dag står i vägen för ett mer
systematiskt inhämtande av ny kunskap och för
att praktisera den är organisation, lokala (arbetsplatsberoende) och individuella. Ekonomisk
styrning, regleringar, produktionstänkande och
tillgång till tandläkare är förutsättningar som är
svåra att påverka på kort sikt, medan arbetsklimatet, individens fas i livet och det individuella
intresset kan vara lättare att ändra på eller ta hänsyn till.
Att gå på kurs visade sig vara ett uppskattat sätt
att få tillgång till ny kunskap. Kurser har också ett
mervärde: Man byter miljö, får tid för reflektion
och kan utbyta erfarenheter med kolleger. Även
om föredrag har ett ganska svagt inflytande när
det gäller att förändra praxis kan kurser tillsammans med annan kunskapsförmedling som korta
terapidiskussioner och seminarier på arbetsplatsen ge effekt.
De närmaste kollegerna är betydelsefulla som
stöd och samtalspartners. Kännetecknas det kollegiala förhållande av öppenhet och ödmjukhet
i yrkesrollen kan det skapa trygghet. Det finns
dock en fara i kollegans råd om det enbart bygger på hans eller hennes egna erfarenheter. Risken är att vi får en ”eminensbaserad” snarare än
en evidensbaserad vård. Det är därför angeläget
att undersöka hur tandvårdspersonalen själv
vill att efterutbildningen organiseras samt vilka
åtgärder som skulle vara mest effektiva för att
påverka praxis. Resultat från sådan forskning
saknas i dag.
Vi valde att genomföra en kvantitativ (enkät)
och kvalitativ analys (fokusgruppintervjuer).
Svarsfrekvensen på enkäten var hög vilket i sig

INTRESSET

som styr

»Risken är
att vi får en
’eminensbaserad’
snarare än
en evidensbaserad
vård.«

Figur 2. Att söka
kunskap är främst
en fråga om personligt intresse.
Övriga kategorier
som påverkar är
ekonomi, tillgången på tandläkare,
arbetsklimat och
den livsfas man
befinner sig i.
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»Framgång
i yrket
skulle kunna sammanfattas
i att känna
sig behövd
och att vara
framgångsrik i sitt
vårdgivande.«

Tegelberg et al

skapar möjligheter att generalisera utifrån resultaten. Enkäter har dock ett antal i förväg formulerade alternativ och man kan aldrig vara säker
på om den som svarar hellre hade valt en annan
svarsformulering.
Här ligger den kvalitativa forskningens styrka;
det är de intervjuades egna ord som återges. I den
här studien visade de kvantitativa och kvalitativa
resultaten stor samstämmighet. I resultatanalysen användes en trianguleringsmetod.
Triangulering betyder att man använder två eller flera mätmetoder för att komma fram till forskningsfrågornas rätta svar [9]. Triangulering är ett
sätt att höja resultatens trovärdighet, särskilt för
en kvalitativ studie som bygger på ett strategiskt
urval. Här hade trianguleringen även betydelse
för enkätens validitet eftersom den bygger på ett
formulär som inte använts tidigare.
En fokusgrupp ger andra möjligheter att fånga
upp de intervjuades uppfattningar än individuella intervjuer. Ibland kan gruppen vara en begränsande faktor. I den här studien hade dock
gruppmedlemmarna en så tydlig gemensam yrkesidentitet att det blev som ett samtal kolleger
emellan.
Framgång i yrket skulle kunna sammanfattas i
att känna sig behövd och att vara framgångsrik i
sitt vårdgivande. Prognosen för framtiden pekar
på att det blir färre verksamma tandläkare medan
vi får en befolkning med fler tänder att vårda. Genom att göra rätt direkt med nya kunskaper, evidensbaserad vård, kan det scenariot hanteras.
KONKLUSION
Tandläkare vill följa yrkets utveckling genom
olika former av kunskapsinhämtning. Det finns
dock en skillnad mellan vetenskapssamhället
och klinikern när det gäller att förstå det vetenskapliga språket, vilket kan bli ett hinder för långsiktiga praxisförändringar.
Det är inte tillräckligt att samla och distribuera
kunskap. Budskapet måste kunna tolkas och ste-
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