
Bakgrund till två tandvårds 
studier 2010-2014-?  

En arbetsmiljö enkät skickades ut i samband med ett arbetsmiljöprojekt (APRIL) inom 
Region Jönköping  (Landstinget) under perioden 1992-2008 till alla arbetsplatser som  
anmälde sig för deltagande. 
 
På en tiogradig skala kunde man skatta upplevelsen av olika aspekter i arbetsmiljön. 
 
  Inte alls                                     I hög grad 
                  o   o   o   o   o   o   o   o   o   o 
 
Procentandelen på de fem högsta skalstegen redovisas i de följande graferna 
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Work posture 1992-2008
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Precision demands 1992-2008

Precisions krav 
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Psykosociala 
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Beslutsutrymme 
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N=1211 



 

Besvär nacken 
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Besvär skuldrorna 

 

1992-2008 
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Studie 1 
Tandvårdsprojektet 2010-2012 

    Tandvården inom Jönköpings läns landsting (Region Jönköping) 
  
• Enkätundersökning 
• Manuell undersökning (MEBA)  
     Standardiserat sjukgymnastiskt undersökningssätt för att identifiera arbetsrelaterade diagnoser i nacke och      

        övre extremiteten  

 
• Arbetplatsbesök 
• Arbetsrelaterad fysisk träning 
• Riktade mätningar med inklinometri, goniometri och yt-

elektromyografi med individuell återkoppling 
 
En till två kliniker per termin bestämdes från tandvårdskansliet. Insats under ett år 
med enkät vid start, 18 veckor och ett år samt MEBA vid start och efter 1 år 
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Besvär i nacke/axlar senaste 7 dagar 
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Besvär i nacke/axlar senaste 7 dagar 
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Det var 207 personer som  började i tandvårdsprojektet.  Det är 157 
personer (76%) som är kvar i projektet efter 18 veckor och 133 personer 
(64%) kvar efter ett år. 
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Individuell återkoppling 



Inklinometri data 

******* 



Goniometri data 





Vad blev resultatet och vilka 
slutsatser drogs? 

 
 

- Viss besvärsbefriande effekt av träning så länge den pågår 
 

- Svårt att ändra på arbetsmönster som skapats över längre tid samt på arbetsplatser 
      med relativt låsta positioner 



Studie 2 
Do-iT  projektet 

• This study is included in a larger longitudinal dental 
personal survey measuring the physical and 
psychosocial health of staff working in dentistry 2012 
and 2014, so-called Dental Organization in Transition 
in Jönköping county, Sweden (the DOiT – survey). 

 



Bakgrund 

• Antalet tandläkare kommer att minska till år 2023 

• Fler tandhygienister och färre tandläkare 

• Delegering av arbetsuppgifter  

• Små tandvårdskliniker kan slås ihop eller stängas 

• Arbetskraven inom tandvården kommer att öka 

 



Frågeställningar 
 

Finns det någon skillnad mellan kliniker som har en större 
andel tandläkare i jämförelse med kliniker som har en större 
andel tandhygienister vad gäller:  
 
• Personalens uppfattning av fysisk                                                 
    arbetsbelastning?          
• Personalens uppfattning om psykosocial arbetsbelastning och              
   ledarskap?  
• Hur ansträngande under den senaste månaden, den anställde  
   upplevde sitt arbete i slutet av en typisk arbetsdag? 

 



Metod 

• Webb enkät med : 

 9 frågor om fysiska arbetsförhållanden 

 46 frågor om psykosociala arbetsförhållanden 

 14 frågor om upplevd ansträngning vid dagens slut 

  



Metod 

• Enkäten skickades ut till samtliga anställda inom 
Folktandvården i Jönköpings län (n=486) 

• Det var 301 personer (62%) som besvarade enkäten 



Metod 

• De 9 frågorna om fysiska arbetsförhållanden, de 46 
frågorna om psykosociala förhållanden samt de 14 
frågorna om upplevd ansträngning vid dagens slut har 
sedan grupperats efter en faktorstruktur och har fått 
följande namn: 

• Arbetsställning (Work posture)   (1-10) 
• Precisionskrav (Precision demands)  (1-10) 

 
• Psykosociala krav (Psychosocial demands)  (1-10) 
• Beslutsutrymme (Work control)   (1-10) 
• Socialt stöd (Social support)   (1-10) 
• Ledarskap (Leadership)    (1-10) 

 
• Ansträngning (Exhaustion)   (1-13) 
 

 

 
 



Resultat 
Variables N % 

Total sample 301 100 

      

Sex     

Woman 272 90.4 

Men 29 9.6 

      

Age     

Less than 40 years 70 23.3 

40 – 49 years 60   19.9 

50 – 60 years 123 40.9 

More than 60 years 47 15.6 

Missing 1 0.3 

      

Professions     

Dental nurse 164 54.5 

Dentist 79 26.2 

Dental hygienist 42 14.0 

Cliniccoordinator 16 5.3 

      

Position as manager     

No 263 87.4 

Yes 38 12.6 

      

Years in dental service     

Less than 10 years 91 30.2 

10 – 19 years 58 19.3 

20 – 29 years 56 18.6 

30 – 39 years 77 25.6 

More than 40 years 18 6.0 

Missing 1 0.3 

      

Working time schedule     

Less than 36 hours / week 120 39.9 

36 – 40 hours / week 177 58.8 

More than 40 hours / week 4 1.3 



 


