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SAmmANfATTAT Patientens medverkan 
har stor betydelse för behandlingen
av en rad tillstånd inom tandvården.
Folktandvården i Uppsala prövar
en alternativ metod att arbeta med 
beteendeförändringar för att förbättra 
patienters långsiktiga följsamhet. 

För att påverka livsstilsfaktorer är arbetet med 
beteendeförändringar centralt, och nödvändigt 
för långsiktig framgång. När man som tand-
hygienist arbetar med patienter med grav par-
odontit är beteendeförändringar som syftar
till att förbättra munvårdsvanor viktiga för en 
lyckad behandling. 

Vid inlärning av ett nytt beteende är informa-
tion om risker med ohälsobeteende och vinster 
med hälsobeteende en förutsättning för föränd-
ring. Om en individ inte har kunskap om hur livs-
stilsvanor påverkar hälsan har han eller hon liten 
anledning till att ändra sina vanor. Informationen 
utgår dock ofta från det behandlaren tycker är 
viktigt att förmedla och tar därmed kanske inte 
hänsyn till patientens tidigare kunskaper, tro på 
behandling eller tilltro till sin egenförmåga (self-
efficacy) (1).

Tilltron till sin egen förmåga att kunna utföra 
en specifik handling i en specifik situation spe-
lar en central roll om en individ väljer att göra 
en förändring. Detta är grundläggande för mo-
tivationen och avgör om man kommer att agera 
eller inte (2). Andra viktiga faktorer för hälsobe-
teende är om individen tror på att en aktivitet 
ger ett visst resultat, de omedelbara positiva eller 
negativa effekter som en beteendeförändring får 
för individen, samt kort- och långsiktiga mål för 
hälsa och beteende (1).

Individuella långsiktiga mål speglar en indi-
vids ambition med sin framtida munhälsa och 
behandling. Att formulera mål stärker individens 
motivation för att utföra en specifik aktivitet 
förutsatt att personen anser att de är viktiga att 
uppnå och möjliga att nå. Dessutom krävs att in-
dividen har kunskap om hur målen kan nås (3).

Brist på studier inom tandvården
Som sBu konstaterat i två rapporter (4, 5) finns 
det ett begränsat antal vetenskapliga studier 

inom tandvården som syftar till att främja och un-
derlätta beteendeförändringar hos patienterna.
Däremot finns exempel inom andra vårdområ-
den. Vid sjukgymnastikbehandling av muskulo-
skelettal smärta har en skräddarsydd behand-
lingsmodell som utgår från social kognitiv teori 
och strategier från kognitiv beteendeterapi visat 
god effekt (6).

En individuellt skräddarsydd behandling ska 
avspegla patientens individuella mål och pro-
blem. Skräddarsydd vård innebär att strategier 
för behandling baseras på individuella faktorer 
som relateras till det hälsoutfall som är målet 
för behandling. Med individuella faktorer me-
nas både medicinska/odontologiska faktorer 
samt personliga faktorer som tilltro till sin egen 
förmåga, attityder och kapacitet. Dessa faktorer 
identifieras med en individuell analys och be-
dömning. Skräddarsydd behandling och tillämp-
ning av kognitiva beteendestrategier bör vara 
relevanta också inom tandvården, inte minst för 
att påverka munhygienvanor.

Alla som arbetar med patienter stöter med 
största sannolikhet på individer som inte följer 
de råd, instruktioner och ordinationer de får el-
ler som lätt faller tillbaka i gamla vanor. Det gäl-
ler inte minst patienter med grav parodontit. Vi 
kunde se det tydligt i samband med att specia-
listkliniken i Uppsala utvärderade behandlings-
resultatet efter 12 respektive 24 månader. Vid 
utvärderingen identifierades grupper av indivi-
der med sjukdomsrecidiv och återfall till gamla 
munvårdsbeteenden.

En fråga som aktualiserades var; »Går det att 
arbeta med beteendeförändringar på ett alterna-
tivt sätt för att nå ett mer långsiktigt bestående 
resultat som också är till nytta för patienten?«. 

Med den kliniska frågeställningen som ut-
gångspunkt inleddes planering och initiering av 
ett forskningsprogram samt en klinisk studie. 
Målsättningen var att utveckla och utvärdera en 
individuell skräddarsydd beteendemedicinsk be-
handling vid kronisk parodontit för att förbättra 
munhygienvanor och därmed individernas par-
odontala hälsa.

Ett ytterligare mål var att studera olika psy-
kologiska faktorers inverkan på hur individer 
lyckas med sin egenvård vid parodontal behand-
ling. Avsikten är att hitta tänkbara prediktorer 
och kunna identifiera undergrupper av individer 
som svarar olika på behandlingen. 
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Planering och studiestart
Arbetet med att planera för studien initierades 
efter en undersökning på parodontologikliniken 
2002 (7). I teamet ingår en legitimerad psykolog 
(professor och huvudhandledare), två praktise-
rande tandhygienister (varav en doktorand), en 
specialist i parodontologi och en docent inom 
vårdvetenskap (båda biträdande handledare). 
En statistiker och ytterligare en professor i psy-
kologi är också knutna till projektet. 

Studien är en randomiserad kontrollerad 
enkelblind tvågruppsstudie med försöks- och 
kontrollgrupp. Den första undersökningen och 
behandlingen gjordes våren 2006 och studien 
beräknas pågå till slutet av 2009 då den sista 
24-månaderskontrollen ska vara klar.

Interventionen
Interventionen har utvecklats och testats i en 
förstudie och har sin utgångspunkt i social kog-
nitiv teori samt kognitiva beteendeprinciper. De 
grundläggande delarna i interventionen är att 
utifrån kognitiva, beteende- och miljöfaktorer 
vägleda patienten att uppnå och upprätthålla ett 
önskat munhygienbeteende.

Exempel på kognitiva beteendestrategier är 
analys, träning av färdigheter, individuella bete-
endemål och återfallsprevention. Interventionen 
omfattar sju steg och varje steg utformas indivi-
duellt utifrån patientens mål och behov. För att 
underlätta dialogen mellan tandhygienist och pa-
tient utgår man från ett motiverande samtal (8). 

Individerna i kontrollgruppen har fått en stan-
dardbehandling som består av genomgång av 
status, noggrann information om parodontit (för 
rökare även sambandet mellan rökning och par-
odontit) samt instruktion och ordination av indi-
viduellt utprovade munhygieniska hjälpmedel. 

Utvärdering görs vid 3, 12 respektive 24 må-
nader. Primära utfallsmått är plack- och gingi-
valindex. Sekundära utfallsmått är frekvens för 
approximal rengöring, antal fördjupade tand-
köttsfickor med eller med avsaknad av inflam-
mation. Vidare kommer patienternas munhäl-
sorelaterade livskvalitet att utvärderas, deras 
självupplevelse och attityd till approximal ren-
göring samt kunskap om parodontit.

Betydelse
Många behandlingsåtgärder i tandvården bygger 
i hög grad på patientens medverkan. Om vi miss-
lyckas i våra intentioner att få våra patienter att 
mer aktivt delta i behandlingen kan många be-
handlingstimmar kännas bortkastade. Det finns 
många skäl att prova och utveckla nya arbetsme-
toder som ger bättre förutsättningar för behand-
lingsresultat både på kort och lång sikt.

Vi kan redan nu se fördelar med att ändra för-
hållningssätt utifrån patientperspektivet. Det lig-
ger i tiden att patienten ska få hjälp med verktyg 
att ta en mer aktiv roll (empowerment). Ett nytt 

förhållningssätt i samtalet med patienten ger 
dessutom terapeuten verktyg att förstå patienten 
och förbättra strategierna för att komma vidare  
med hälsoperspektivet. Ett stärkt patientdelta-
gande kan förhoppningsvis bidra till mer lång-
siktiga hälsovinster. På lång sikt kan en förskjut-
ning ske i tandvårdens och patientens ansvar; 
besöksintervall kan förlängas och behandlingen 
kan på lång sikt bli mer kostnadseffektiv.

Genom den här studien ser vi en möjlighet att 
förbättra vår kunskap om vad som påverkar bete-
endeförändringar för egenvård och hur vi stärks i 
våra spekulationer kring fördelarna med nya sätt 
att arbeta. Vi ser även studien som ett steg mot att 
utveckla en metod för att arbeta med beteende-
förändringar som kan bli användbar även inom 
andra områden i tandvården.
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»Ett nytt förhållningssätt i samtalet
med patienten ger dessutom terapeuten verktyg 
att förstå patienten och förbättra strategierna för 
att komma vidare  med hälsoperspektivet.«


