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Antalet äldre med invandrarbakgrund ökar. Kunskapen om 

deras munhälsa, munvårdsvanor och attityder saknas till 

stor del.

Projektet bestod av två delar – en intervjustudie och en 

klinisk undersökning. 

Studien redovisades på Odontologisk Riksstämma 2015.

Bakgrund



Inklusionskriterier

• 60 år eller äldre

• Immigrerat till Sverige från ett land 

utanför Norden

• Vill få en undersökning på en 

tandvårdsmottagning med röntgen

• Vill bli intervjuad





Försökspersoner

• Information till 

- invandrarföreningar

- kommunala träffpunkter 65+

44 accepterade och 42 blev undersökta 

och av dem blev 13 intervjuade. 



Andel kvinnor 62 %

Ålder, median (spridning) 72 (60-88) år

Antal år i Sverige, median (spridning) 19 (1-49) år

Utbildning

0 år 15 %

1-7 år 46 %

Universitet    30 %

Okänt 8 %

Arbetat som

Hemmafru 54 %

Lägre tjänsteman   8 %

Tjänsteman          30 %

Okänt 8 %

Födelseland

Iran/Irak 38 %

Afrikas horn 46 %

Balkan 8 %

Asien 8 %



Intervjuerna

• 13 personer, 6 män och 7 kvinnor

• Ålder mellan 60 och 88 år (median 70)

• 5 personer kom från Iran/Irak, 6 från 

Afrikas horn, 1 person från Balkan och 1 

från Asien



Intervjuerna

• Intervjuerna gjordes i ett lugnt rum på 

träffpunkterna

• Tolk var alltid med

• De spelades in på bandspelare

• Skrevs ut ordagrant av skrivbyrå

• Kvalitativ analys



Analys av intervjuerna

Fyra kategorier trädde fram:

• Erfarenhet av tandvård

• Attityder

• Hinder

• Prevention av munsjukdomar



I intervjustudien beskrev de äldre immigranterna:

• Hinder för tandvård var kostnader och 

språksvårigheter

• En mix av regelbunden och akuttandvård

• Bristande tilltro till tandvård

• Daglig munvård utfördes både 

med traditionella metoder 

och/eller tandborste



Den kliniska studien syftade till att kartlägga: 

• tandvårdsvanor och egenvårdsvanor

• munstatus

hos äldre personer som invandrat till Sverige 

från andra länder än de Nordiska



Material och metod

Urval: personer från träffpunkter för äldre invandrare. 

Tolk vid de flesta tillfällen.

Bakgrundsdata:

Kön 

Ålder

Antal år i Sverige

Tandvårds- och egenvårdsvanor

Allmänsjukdomar

Läkemedel

Tobaksbruk

Dagligt stöd



Material och metod

Klinisk undersökning:

Antal tänder

Antal implantat

Avtagbar protetik

Ocklusionsförhållanden 

(Eichners index)

Karies

Parodontal sjukdom

Muntorrhet



Kvinnor Män

Diabetes 25% 50%

Kardiovaskulär sjukdom 79% 71%

Läkemedel, median (spridning) 3 (0-17) 4 (1-11)

Stöd i dagliga livet 29% 7%

Använder rullator 32% 7%

Tobaksanvändning 7% 14%

Allmänsjukdomar, läkemedel, dagligt 

stöd och tobaksanvändning



Tandstatus

Antal tänder (median): kvinnor 22, män 28, P=0,05 



Tandvårdsvanor och egenvård



Slutsatser

Äldre immigranter jämfört med övrig svensk 

befolkning

• Var oftare tandlösa

• Hade en högre förekomst av orala 

sjukdomar och orala besvär

• Hade lägre tandvårdsutnyttjande

• Utförde munhygien mer sällan



Slutsatser

Skillnader mellan kvinnor och män

• Kvinnor hade färre tänder

• Kvinnor hade oftare avtagbara 

proteser

• Män hade fler ocklusala kontakter än 

kvinnor



Tack för visad 

uppmärksamhet!
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Tandvårdsstöd

• Försäkringskassan

• Regioner/Landsting
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