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Introduktion: Erosiv oral lichen planus (OLP) kan vara smärtsamt för patienten och leda till 

försämrad oral hälsa. 

 

Syfte: Syftet var att studera patienters upplevelse av oral hälsa vid diagnosen erosiv oral lichen 

planus. 

 

Metod: En kvalitativ studie och en kvalitativ innehållsanalys användes.  

 

Urval: Studien är baserad på intervjuer av fyra patienter. 

 

Resultat: Resultatet är uppdelat i två domäner, Begränsningar och Möjligheter vilka beskriver 

patienternas problem med sjukdomen och hur de lärt sig att hantera den. Domänerna är indelade 

i sex kategorier, Ohälsa, Otrygghet, Brist på förtroende, Insikt, Hoppfullhet och Munhälsa allt 

viktigare. Kategorierna påvisar patienternas erfarenheter av försämrad munhälsa, oro för 

sjukdomsutveckling, misstro till tidigare behandling, egenvårdens betydelse och hur de är 

hoppfulla till dagens omhändertagande med bättre möjligheter att upprätthålla munhälsan. 

  
Konklusion: Genom ökad kunskap om hur patienter upplever sin situation vid erosiv OLP kan 

tandhygienisten tillsammans med patienten utforma ett individuellt stödbehandlingsprogram. 

Detta kan skapa möjligheter för patienterna att lära sig leva med sin sjukdom så att 

välbefinnandet och munhälsan kan maximeras.  
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INLEDNING 
 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierade 1948 hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av 

sjukdom. Hälsobegreppet har vidareutvecklats genom åren och numera anses det att 

hälsa ska ses som en resurs för att nå välbefinnande. Hälsa är ingen färdig produkt utan 

en process som kräver arbete. Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet (WHO 

1997). 

 

Oral hälsa 

Oral hälsa är en viktig faktor för den allmänna hälsan och livskvalitén. Oral hälsa består 

inte bara i att ha friska tänder utan betyder också frisk gingiva, frisk slemhinna, att vara 

fri från smärta och att ha goda orala funktioner (Petersen 2003). Hugoson et al. (2003) 

beskriver att ”Oral hälsa är en del av den allmänna hälsan och bidrar till fysisk, psykiskt 

och socialt välbefinnande med upplevda och fullgoda orala funktioner satta i relation till 

individens förutsättningar, samt frånvaro av orala sjukdomar”. Individens hälsa kan 

avspeglas i munhålan och den beskrivs ibland som kroppens spegel. Diabetes, 

vitaminbrist, hög konsumtion av alkohol och tobak kan ses genom förändringar i 

munslemhinnan som täcker insidan av munhålan (Squier & Kremer 2001). 

 

Orala mucosan – munslemhinnan 

Munslemhinnan består i huvudsak av två vävnader; epitel, stratifierat skivepitel och 

bindväv, lamina propria. Den skiljer sig från övriga slemhinnor i kroppen och liknar 

mer hudens uppbyggnad. Epitelet består av flera skikt som innehåller celler vilka ligger 

tätt förbundna med varandra och bildar munslemhinnans yta. Den har till uppgift att 

skydda underliggande vävnad från mikroorganismer, toxiska ämnen och mekaniskt 

trauma. Epitelets uppbyggnad är olika beroende på vilken funktion slemhinnan har. 

Hårda gommen och gingivan täcks av keratiniserad slemhinna som utsätts för mekanisk 

påverkan vid tuggning av föda och är stramt förankrad mot den underliggande 

kollagenrika bindväven. Slemhinnan som täcker kindernas insida, munbotten och 

tungans undersida är icke-keratiniserad eftersom den behöver vara flexibel vid tal, 

tuggning och sväljning av föda. Slemhinnan på tungans ovansida består av ett 

specialiserat epitel som är både keratiniserat och icke-keratiniserat. Epitelcellerna som 

bildar keratin, keratinocyterna bildas i de djupare epitelskikten och formas där av 

stamceller. Keratinocyterna förändras gradvis när de passerar genom de olika 

epitelskikten och dör när de når ytan. Det sker en ständig förnyelse av epitelet och det 

krävs en balans mellan cellförnyelse och cellförlust. Det förekommer andra celler än 

keratinocyter i epitelet. Melanocyter som bildar melanin, Langerhanska celler som har 

en viktig roll eftersom de tar hand om ämnen både utifrån och inifrån och kan 

sönderdela dessa och presentera dem för lymfocyterna som också finns i epitelet. 

Epitelet avgränsas mot den underliggande bindväven med ett basalmembran. Genetiska 

och immunologiska faktorer kan påverka så att epitelets förankring mot den 

underliggande bindväven försämras (Squier & Kremer 2001).  
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Lichen planus  

Lichen planus (LP) är en kronisk inflammation som kan drabba hud, hårbotten, naglar 

och slemhinnor. Förändringar på huden förekommer oftast på hand-, fotlederna och 

underbenen och då som kliande rödvioletta små platta upphöjningar (Eisen 1999). 

Oral lichen planus 

I munslemhinnan talar man om oral lichen planus (OLP) och är precis som LP en 

kronisk inflammation. Det är inte ovanligt att OLP patienter dessutom utvecklar LP 

lesioner på huden eller andra slemhinnor. Sjukdomen förekommer i befolkningen över 

hela världen och prevalensen är beräknad till 0.5 till 2 %. Sjukdomen är dubbelt så 

vanlig hos kvinnor som hos män och debuterar oftast i åldern 30-60 år vilket beskrivs i 

en systematisk review av Al-Hashimi et al.(2007) och  Scully & Carozzo (2008). I en 

studie av Axell & Rundqvist (1987) beräknades prevalensen av OLP i Sverige till 1.9 

%. Prevalensen var hos män 1.6 % och störst i åldern 65 till 70 år och hos kvinnorna var 

prevalensen 2.2 % och störst i åldern 55 till 64 år. Diagnosen är extremt sällsynt hos 

barn och det är endast ett fåtal som omnämns i litteraturen (Woo et al. 2007). 

 

Orala lichenoida reaktioner 

Orala lichenoida reaktioner (OLR) beskrivs i en systematisk review av Al-Hashimi et al. 

(2007). OLR liknar OLP histologiskt och i viss mån även kliniskt. Vid OLR kan det 

dock gå att identifiera orsaken. De delas in i; orala lichenoida kontaktreaktioner vilket 

är en fördröjd överkänslighetsreaktion, en kontaktallergisk stomatit, som orsakas av 

dentala material, oral lichenoid graft versus host disease som kan förekomma hos 

patienter som är stamcellstransplanterade och oral lichenoid läkemedelsreaktion som 

uppkommer temporärt i samband med användning av vissa läkemedel. Läkemedel som 

kan påverka är non steroid antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) tillsammans med 

guldsalt och pencillinamin som används vid behandling av reumatoid artrit, anti 

diabetes medicin och ACE hämmare som används vid behandling av hypertoni. 

 

Etiologi 

Vad som orsakar OLP är trots omfattande forskning på området inte klarlagt och för de 

flesta patienter är orsaken till sjukdomen okänd. Vissa forskare menar att det handlar 

om trauma, infektion och stress. Detta har lett fram till slutsatsen att det finns flera 

bakomliggande faktorer som kan orsaka OLP. Det finns starka bevis för att det är en 

autoimmun sjukdom (Ebrahimi et al. 2007). Scully & Carrozzo (2008) visade i en 

systematisk reviewartikel att bakomliggande faktorer kan vara systemsjukdomar och 

hepatit C. Ivanoviski et al. (2005) visade i en studie att långvarig stress kunde leda till 

att OLP förvärras, detta påvisades genom att mäta kortisolnivåerna i blodet hos OLP 

patienter. Psykologiska faktorer kan eventuellt påverka munslemhinnan som är en 

mycket komplex och känslig vävnad. Lundqvist et al. (2006) påvisade att patienter med 

erosiv OLP ofta led av depression, oro och stress. 
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Histologisk bild 

Histopatologiska kriterier för att ställa diagnos vid OLP är närvaro av ett bandformat 

cellinfiltrat med i huvudsak lymfocyter högt upp i bindväven under epitelet och tecken 

på liquefaction som är en förvätskad zon i epitel-bindvävsområdet. Ytterligare ett 

kriterium är frånvaro av epitelial dysplasi vilket betyder att cellernas inbördes ordning 

förändras. Andra förekommande tecken kan vara att det finns nekrotiska keratinocyter i 

det basala epitelskiktet och att cellerna kan minska i storlek vilket leder till ett uttunnat- 

atrofiskt epitelskikt. Gränsen mellan epitel och bindväv kan ha ett sågtandsformat 

mönster (Fernández-Gonzalez et al. 2011; van der Meij & van der Waal 2003).  

Klinisk bild  

OLP lesioner har ofta karaktäristiska kliniska tecken. Intraorala manifestationer ses 

vanligast bilateralt och symmetriskt på kindslemhinnan, men även på tungryggen, 

gingivan och läppslemhinnan (Fernández-González et al. 2011; van der Meij et al. 2006; 

van der Meij & van der Waal 2003). Den vita formen av OLP uppträder retikulär och 

plackliknande, medan den röda formen kännetecknas som atrofiska, erytematösa, 

erosiva (ulcerös) och bullösa lesioner (Ismail et al. 2007). 

 

Beskrivning av kliniska tecken 

De artrofiska och erosiva lesionerna är ofta förknippade med symtom och smärta. 

Retikulär OLP kan förekomma som en enda undergrupp medan den artrofiska och 

erosiva formen förekommer tillsammans med andra undertyper i en och samma lesion 

(Ismail et al. 2007; Crincoli et al. 2011).  WHO har tagit fram olika diagnostiska 

kriterier där sex olika kliniska typer har beskrivits. 

 

Retikulär Retikulära förändringar kännetecknas av upphöjda, gråvita 

och tunna linjer (Wickhams´s strie) som bildar ett 

spetsliknande nätverk (Ismail et al. 2007; Crincoli et al. 

2011). 

 

Plackliknande Plackliknande förändringar uppvisar vita homogena lesioner 

som liknar leukoplakier. Lesionerna har en slät något 

oregelbunden yta och ser ut som en vitaktig beläggning som 

inte går att skrapa av (Ismail et al. 2007; Crincoli et al. 

2011). 

 

Papillär Papillära förändringar är många små vita knutor. 

Förekommer ofta tillsammans med någon av de andra olika 

typerna av OLP (Ismael et al. 2007). 

 

Atrofisk Atrofiska förändringar är rödaktiga (erytematösa) där ett 

vitaktigt retikulärt mönster ses i anslutning till skadan. 

Atrofiska förändringar förekommer både på kindslemhinnan 

och på tungan (Ismail et al. 2007; Crincoli et al. 2011). 
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Erosiv Erosiv OLP är en oregelbunden lesion. I de erosiva 

förändringarna ses ilsket röda områden med gulaktiga 

pseudomembran i den centrala delen av lesionen. 

Förändringen omges av retikulära keratiniserade strier 

(Ismail et al. 2007; Crincoli et al. 2011). 

 

Bullös Bullösa förändringar ses som små tunna blåsbildningar i 

munslemhinnan och är den mest ovanliga formen av OLP 

(Ismail et al., 2007; Crincoli et al. 2011).   

 

Patienter med erosiva ulcerösa förändringar upplevde symtomen som mycket 

smärtsamma (Ismael et al. 2007; Issa et al. 2005). Studien av Issa et al. (2005) påvisade 

också att några av patienterna upplevde smakförändringar såsom metall eller dålig 

smak. Smärtor vid starkt kryddat mat och apelsinjuice. Hos den atrofiska och erosiva 

formen av OLP förekom andra typer av förändringar i en och samma lesion medan den 

retikulära formen av OLP endast uppvisade en lesion. Lesionerna yttrade sig på 

gingivan som fibrinbelagda sår vilket gör det besvärligt att äta och sköta munhygienen 

(Fernández-González et al. 2011; Al-Hashimi et al. 2007; Ismail et al. 2007; Scully & 

Carozzo 2008). OLP lesioner kännetecknas av recidiverande skov (Sugerman & Savage 

2002). Gingival påverkan kunde i en studie av Mignogna et al. (2005) påvisas hos 48 % 

av de undersökta patienterna med diagnosen OLP. Atrofiska, bullösa och erosiva 

förändringar ses vid deskvamativ gingivit som är en kronisk form av gingivit och 

drabbar fasta och rörliga gingivan.  

 

Erosiv oral lichen planus 

             

                                                                                                  

                                                                                  

Bilderna publiceras med tillstånd av upphovsman Olivier Carcuac 
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Fastställande av diagnos 

Diagnosen fastställs genom en klinisk diagnos och oral lichen planus bekräftas med en 

biopsi. Differentialdiagnos inkluderar OLR och leukoplaki. Leukoplaki är vita 

förändringar som kan förväxlas med den vita retikulära formen av OLP. Lesioner i 

munbotten, gommen och på överläppen är ovanligt förekommande (Scully & Carrozzo 

2008). 

 

Risk för malignitet 

En intensiv inflammation i underliggande bindväv kännetecknar OLP och en ökad risk 

för malignitet är känd (Clevers 2004; Coussens & Werb 2002; Philip & Schreiber 

2004). WHO klassar OLP som en potentiellt malign sjukdom med risk att utveckla 

skivepitel cancer. Risken för malignitet föreligger oavsett vilken form av OLP och 

risken för malignitet under en 20 årsperiod varierade mellan 0,4 till 5 % (Scully & 

Carrozzo 2008). En studie av Bombeccari et al. (2011) visade att risken att utveckla 

malignitet var något högre vid den erosiva formen av OLP. Studier har visat att kvinnor 

har högre risk att utveckla cancer vid OLP än männen och att patienter med OLP 

lesioner bör följas upp mycket noga med tanke på risken att utveckla oral cancer 

(Bombeccari et al. 2011; Gandolfo et al. 2004). De potentiellt maligna egenskaperna 

hos OLP är omdiskuterade och det finns olika åsikter om det premaligna symtomen. I 

studier av Bombeccari et al. (2011) & Gandolfo et al. (2004) visades att det finns en 

ökad risk för patienter med OLP att utveckla skivepitelcancer jämfört med den allmänna 

befolkningen. Den vanligaste lokalisationen av OLP vid cancerutveckling har visat sig 

vara på tungan och i kindslemhinnan (Bombeccari et al. 2011; Gandolfo et al. 2004; 

Mignogna et al. 2005).  

 

Behandling  

Dagens behandlingar av OLP minskar bara symtomen men stoppar inte progression av 

sjukdomen. Förändringar som är symptomfria behandlas inte idag. Individer som brukar 

tobak eller har en hög alkoholkonsumtion rekommenderas att sluta och det är mycket 

viktigt att patienterna informeras och instrueras till en optimal oral hygien (Crincoli et 

al. 2011). Al-Hashimi et al. (2007) redogör i en systematisk review för behandling av 

OLP. Vilken typ av behandling som väljs bestäms utifrån hur omfattande besvären är. 

Har patienten inga symtom följs slemhinneförändringen upp med täta kontroller. 

Behandling av OLP utförs i olika faser, vilket innefattar traumaeliminering, 

antiinflammatorisk behandling, antimykotisk behandling och i vissa fall kirurgi. OLP 

lesionerna är ofta infekterade av svamp och antimykotisk behandling kombineras 

vanligen med antiinflammatorisk behandling med kortikosteroider. Traumaeliminering 

startas med instruktioner av noggrann, skonsam munhygien samt åtföljs av justering av 

fyllningsöverskott och kronskarvar. Den mest symptomgivande formen av OLP 

omnämns i litteraturen som erosiv OLP. Tidigare genomförda studier har påvisat att den 

erosiva formen av OLP är mycket smärtsam samt påverkar patientens vardag både 

fysiskt och psykiskt (Hegarty 2002; Lundqvist 2006). Symtomen vid erosiv OLP kan 

förvärras av fyllningsöverskott, vassa kronskarvar, traumatisk tandborstning och dålig 

munhygien. Erosiv OLP kan inte läka ut helt utan bara lindras. Förstahandsvalet vid 

behandling är lokalbehandling med kortikosterioider vilket beskrivs i systematiska 

reviewartiklar av Al-Hashimi et al. (2007) och Scully & Carozzo (2008) samt i en case 
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report av Scattarella et al. (2011). I flera Cochrane reviews har det dragits slutsatsen att 

det inte finns någon specifik behandling som är bättre än den andra (Thongprasom et al. 

2011; Cheng et al. 2012). I en studie av Nylander, Lundqvist et al. (2002) framkom det 

att OLP oftast behandlas lokalt men om ingen förbättring nås med lokal behandling kan 

systemisk behandling med steroider behövas. Framgångsrik behandling med 

Methotrexate hos patienter med svår erosiv OLP har rapporterats. Methotrexate är en 

antimetabolit och immunosuppressivum som påverkar återbildningen av kroppsceller 

och minskar immunsystemets aktivitet (FASS 2013). Det finns även andra läkemedel 

som har provats vilket påvisas i en systematisk review av Crincoli et al. (2011). En 

systematisk review av Cheng et al. (2012) visade att de läkemedel som används vid 

behandling av erosiv OLP endast har en begränsad effekt. Nya immunologiska 

mediciner testas men är fortfarande begränsade, dessa är relaterade till okontrollerade 

fallrapporter och deras långsiktiga toxicitet är osäker. Resultaten som har samlats in är 

uppmuntrande och har visat förbättring av symtom och livskvalitet hos patienter med 

långvariga skador och som är resistenta mot tidigare behandlingar. Användningen är 

fortfarande begränsad på grund av höga kostnader, biverkningar och brist på 

uppföljning. Fler kontrollerade studier krävs för att dessa behandlingar ska få högre 

evidens (Crincoli et al. 2011). 

 

 

Tandhygienistens roll 

Målet för tandvården i Sverige är en god munhälsa och tandvård på lika villkor för hela 

befolkningen. Tandvården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans värdighet. Svensk tandvård styrs av lagar och föreskrifter. 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och tandvårdslagen (SFS 1985:125).  

 

Tandhygienisten ska enligt kompetensbeskrivningen ha en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt som ska utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk 

människosyn. Tandhygienisten har en viktig roll när det gäller att främja hälsa, 

förebygga sjukdom och till viss del även utföra sjukdomsbehandling i munnen. Genom 

ett patientcentrerat förhållningssätt ska tandhygienisten tillsammans med patienten 

skapa möjligheter för egenvård (Socialstyrelsen 2005).  

 

Tandhygienisten träffar patienterna regelbundet och det är viktigt att slemhinnans status 

kontrolleras vid varje patientkontakt för att i ett tidigt skede upptäcka förändringar i 

munslemhinnan. Tandhygienisten ställer inga diagnoser vid munslemhinneförändringar 

men i kompetensbeskrivningen står det att tandhygienisten ska observera om det är 

någonting som avviker från det friska och remittera eller överföra patienten till 

tandläkare. Diagnosen ställs av tandläkare efter att det tagits en biopsi. Erosiv OLP är 

mycket smärtsamt för patienten och kan därför försvåra patientens möjligheter att utföra 

adekvat munvård. På grund av smärta finns det risk för att munhygienvanor, kostvanor 

och val av livsmedel kan förändras för dessa patienter, vilket kan leda till karies och 

parodontit. Tandhygienisten har en viktig roll i behandling och stödbehandling av 

patienter med erosiv OLP. Forskning av hur patienterna upplever sin orala hälsa vid 

OLP är mycket begränsad och det finns endast ett fåtal kvalitativa studier på området. 

Mot bakgrund av detta är det viktigt att studera dessa patienters upplevelser av att leva 

med sjukdomen erosiv OLP. 
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SYFTE 
Att studera patienters upplevelse av oral hälsa vid diagnosen erosiv oral lichen planus 

METOD 
 

Design 

Studiedesignen är en kvalitativ intervjustudie.  

 

Informanter 

Informanterna är patienter med diagnosen erosiv OLP som behandlas vid två olika 

specialistkliniker inom folktandvården. Fyra patienter intervjuades, en man och tre 

kvinnor i ålder 50 till 83 år. För att få fram likheter och olikheter inkluderades båda 

könen i varierande ålder. Författarna arbetar som legitimerade tandhygienister och 

behandlar patienter med diagnosen erosiv OLP. De patienter som deltog i studien 

behandlas inte av intervjuarna. Klinikcheferna på berörda tandkliniker fick 

informationsbrev angående studien och gav sitt godkännande till att studien 

genomfördes på kliniken (bilaga 2). Två av patienterna var remitterade till en 

specialistklinik i parodontologi och hade även diagnosen erosiv OLP. Dessa båda 

patienter tillfrågandes om att delta i studien vid ett av besöken hos sin behandlare. Vid 

detta tillfälle delades informationsbrev (bilaga 3) och samtyckesblankett ut till patienten 

(bilaga 4). De andra två patienterna tillfrågades i samband med ett besök hos sin 

tandhygienist på sjukhustandvården och fick då också informationsbrev och 

samtyckesblankett. 

Intervjuguide 

Kvalitativa intervjuer har olika grad av strukturering och författarna har använt en 

semistrukturerad intervjuteknik. Det betyder att intervjuarna hade en lista över specifika 

teman som skulle beröras, men att informanterna hade stor frihet att utforma svaren. 

Frågorna kunde komma i en bestämd ordning men det var inte nödvändigt. 

Intervjuguiden var uppbyggd av intervjufrågor och följdfrågor (bilaga 1) och har 

skapats av författarna som är ansvariga för studien. Frågorna handlade om upplevelsen 

av att leva med sjukdomen erosiv OLP. Intervjun inleddes med en öppen fråga och 

därefter styrdes samtalet in på olika teman som följdes av öppna följdfrågor. I 

intervjusituationen planerades ett öppet förhållningssätt genom en medveten strategi att 

inte styra informantens berättelse. En öppenhet innebär bland annat att tillåta tysta 

pauser så att informanten kan tänka efter och hitta ord för sin upplevelse. Med denna 

metod erhölls en bred nyanserad information utifrån informanternas problem vid 

diagnosen erosiv OLP (Kvale & Brinkman 2009). 
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Datainsamling 

Intervjuguiden fungerade som stöd vid intervjun och denna ledde fram till data som 

senare bearbetades. Innan intervjun startade undertecknades samtyckesblanketten av 

informanten. Intervjuerna genomfördes i samtalsform och spelades in på band och tog 

mellan 35 och 60 minuter. Materialet förvarades inlåst och oåtkomligt för obehöriga. 

Datainsamlingen genomfördes i form av intervjuer med individuella informanter, så 

kallade djupintervjuer, i ett lugnt och avskilt rum vid två specialisttandvårdskliniker 

inom folktandvården. Författarna intervjuade två informanter vardera. 
 
Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmodell. En kvalitativ innehållsanalys är 

något mer än att beskriva någon/något utifrån en eller flera egenskaper, stor vikt läggs 

vid både beskrivning av det som sagts och det underförstådda. De fyra inspelade 

intervjuerna transkriberades ordagrant. Alla de utskrivna intervjuerna utgjorde hela 

analysenheten och bearbetades tillsammans av författarna. Analysprocessen inleddes 

med att texten lästes igenom i sin helhet för att uppnå en helhetsförståelse. Därefter 

reflekterades över textens väsentliga innehåll och det skapades två domäner; 

begränsningar och möjligheter, vilket är delar av texten som utgör en grov struktur. 

Efter det skapades meningsenheter som består av fraser, meningar som innehåller 

relevant information, som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Omgivande 

text togs med för att inte innehållet skulle gå förlorat och det som var centralt och 

väsentligt utifrån syftet behölls. Därefter abstraherades innehållet vilket innebär att den 

kondenserade texten försågs med koder. Innehållet lyftes fram till en högre logisk nivå. 

Koderna beskrev kortfattat de olika meningsenheterna. Målet blev att utveckla 

kategorier som utgjordes av flera koder som hade ett liknande innehåll. Kategorier bör 

vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande (Tabell 1). Innehållet i ett antal kategorier 

sammanfördes och den röda tråden återkommer i kategori efter kategori. Kategorierna 

omfattade ett antal underkategorier på olika abstraktionsnivåer. Slutligen gjordes en 

tolkning av resultatets kategorier och underkategorier för att binda samman innehållet 

och uppnå en fördjupad förståelse av texten (Lundman & Hällgren Graneheim 2008). 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Det går ju åt 

mycket mera tid 

numera för att  

vårda tänderna. 

Nu tänker jag 

verkligen på att 

det måste bli rent.  

 

Går mera tid att vårda 

tänderna. 

Tänker på att 

det måste bli rent  

Tar tid måste bli  

rent. 

Viktigt att sköta 

munhälsan 

Insikt 

Trots att jag då 

mer eller mindre 

Jobbade med 

tandtråd och 

tandborstar och 

så där ... fick jag 

nog ingen schuss 

på det förrän jag 

kom till 

tandhygienisten. 

 

Ingen skjuts på det förrän hos 

tandhygienist 

Tandhygienisten  

god hjälp 
Stöd av  

tandhygienist 

Hoppfullhet 

 

Etiska överväganden  

Information till deltagarna i studien gavs både muntligt och skriftligt innan studien 

startade. Informationen innehöll studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. 

Konfidentialitet säkrades genom att materialet förvarades inlåst så att ingen obehörig 

hade tillträde till materialet. Materialet förstördes efter bearbetningen. Informanten 

erbjöds att få återkoppling av resultaten i studien. Etisk granskning av projektplanen 

utfördes och godkändes av Etikrådet Avdelning för hälsa och miljö Karlstads 

universitet. 
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RESULTAT 
 

Resultatet av analysen visar på två domäner, begränsningar och möjligheter, vilka i sin 

tur är indelade i sex kategorier med tillhörande underkategorier (Tabell 2). Till domänen 

begränsningar relateras kategorier som beskriver hur patienterna upplever att erosiv 

OLP orsakar begränsningar i tillvaron medan till domänen möjligheter relateras till 

kategorier som kan påverka tillvaron positivt. 

 

 

Tabell 2. Översikt av resultatets domäner, kategorier och underkategorier. 

Domäner 

 

Kategorier Underkategorier 

Begränsningar Ohälsa Sjukdom 

Smärta i munnen 

Att äta 

Svårt att sköta tänderna 

 

 Otrygghet Oro för framtiden 

Hopplöshet 

Osäkerhet 

 

 Brist på förtroende Felbehandling 

Förhöjda kostnader 

 

Möjligheter Insikt Att leva med sjukdom 

Viktigt att sköta munhälsan 

Välja rätt mat 

 

 Hoppfullhet Förtroende 

Bemötande 

Stöd av tandhygienisten 

 

 Munhälsa allt viktigare Munhälsa 

 

 

Begränsningar  

 

Ohälsa 

 
Sjukdom 

Patienterna beskrev att slemhinneförändringarna sitter i kindslemhinnan längst bak i 

munnen, på tungan och på gingivan. De uppgav att de inte känner sig friska i munnen 

på grund av erosiv OLP och att de lider av att munhälsan är försämrad. De har haft eller 

har problem med karies, många lagade tänder och parodontit. Flera av patienterna har 

extraherat tänder längst in i munnen och de flesta uppgav att de hade problem med 

torrhet i munnen och halsen. Patienterna upplever att den allmänna hälsan påverkar 
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sjukdomen och att deras besvär i munnen förvärras av att de är nedsatta i 

immunförsvaret på grund av sjukdom, infektion, menstruation, autoimmun sjukdom 

eller stress. Patienterna har även besvär på andra ställen i kroppen som underlivet, 

halsen, huden och tårkanalerna. En patient berättade hur sjukdomen började när några 

av amalgam fyllningarna byttes ut mot guld.  

 

”Jag tyckte jag började känna yrsel och konstigheter ... konstig smak i munnen och 

mådde hur dåligt som helst ... fick jätte mycket sår i munnen och ont i tungan” 

(Informant 4). 

 

Smärta i munnen 

Patienterna beskrev symtomen i munnen som öppna sår, känslighet, ömhet, irritation 

och lättblödande gingiva. De berättade att det är speciellt svårt att borsta längst bak i 

munnen på grund av smärta och blödning. De uppgav att sjukdomen går i skov som 

pågår i cirka en vecka och att det inte går att förutse dessa skov. En patient berättade att 

vid skov blir det riktigt besvärligt och beskrev hur det påverkar.  

 

”När jag har svåra besvär då pratar inte jag till exempel, då kan jag inte röra på 

munnen för att det skaver, tänk om jag skulle jobba och vara lärare eller någonting”  

(I 2). 

 

Att äta 

Patienterna berättade hur kosten påverkar och hur det är att äta. De upplever att starka 

kryddor och sura livsmedel som citroner, apelsiner, apelsinjuice, tomater och choklad 

förvärrar, gör ont och svider. Smärta vid intag av knäckebröd och mat som river är allra 

värst vid skov och känns obehagligt. En av patienterna har svåra besvär med att äta och 

måste ha en sond för att få i sig tillräckligt med mat.  

 

”Då kunde jag äta lite så jag behövde bara ha sonden som stöd men de senaste fem 

åren har jag knappt ätit” (I 2).  ”Det kan svida … om jag tar kryddstarka, sura saker” 

(I 3). 

 

Svårt att sköta tänderna 

Patienterna uppgav att starka tandkrämer svider och kan göra gingivan mer 

lättblödande. Det samma gäller för munsköljmedel som innehåller alkohol men en 

patient uppgav att även utan alkohol kunde det svida rejält. Vidare beskrev patienterna 

att det är svårt att borsta ordentligt på grund av smärta och blödning i gingivan. 

 

”Inte vågar lägga an ordentligt så att det blir en liten rand kvar av bakterier som ligger 

mot tandköttet ... på något sätt är man nog rädd för att det ska göra ont (I 1). 

 

 

 

 

 



15 
 

Otrygghet 

 
Oro för framtiden  
De patienter som även har parodontit är oroliga för att OLP ska förvärra parodontiten 

och leda till att tänder måste extraheras. Samtliga patienter upplever en oro för att 

sjukdomen ska påverka allmänhälsan och munhälsan negativt. Några patienter uttryckte 

en oro för att såren som inte läker kan bli maligna.  

 

”Man hör om maligna sår ... vad detta kan leda till i framtiden … går och oroar sig för 

att det är cancer” (I 1). 

 

Hopplöshet 

Patienterna berättade att de kan känna hopplöshet i att det inte finns något som botar 

och trots stora ansträngningar från dem själva så blir det aldrig helt friskt. De tycker att 

sjukdomen är psykiskt påfrestande. De flesta av patienterna har fått byta ut 

fyllningsmaterial och det har förbättrat situationen men de har ändå inte blivit helt 

symtomfria. Patienterna upplevde att de får lägga ner mycket tid på sin egenvård och 

Klobetazol behandling som används hemma i skenor eller att skölja med. Det tar 

mycket tid och ändå blir det inte bra vilket är påfrestande och patienterna känner många 

gånger dåligt samvete om de inte alla gånger kan leva upp till kraven. En patient 

berättade  

 

”att man mår inte alltid riktigt bra psykiskt av att man har det här ... det är väl själva 

känslan av att ha det och känna att ... det spelar inte så stor roll vad man gör 

egentligen” (I 2). 

 

Osäkerhet 

Majoriteten av patienterna känner osäkerhet i kontakt med andra människor. En patient 

berättade att hon är orolig för att det ska synas att tandköttet är rött och att hon tycker 

det är jobbigt att berätta för andra människor om sin sjukdom. Patienterna känner sig 

aldrig riktigt fräscha i munnen och är oroliga för att lukta illa. En patient berättade att 

hennes familj brukar tala om för henne att hon har dålig andedräkt vilket ger en 

osäkerhetskänsla. 

 

 ”Ibland har jag ju dålig andedräkt och det beror ju inte på att jag inte borstat tänderna 

... men jag är rädd för att vara för nära människor” (I 4). 

 

Brist på förtroende 

 
Felbehandling 

Patienterna berättade mycket om sin upplevelse av den tandvård de fått genom åren. 

Flera av patienterna uppgav att de haft samma tandläkare i många år och funderade nu 

över om det har varit rätt och ifrågasatte den behandling de fått genom åren. Den har lett 

till stora amalgamfyllningar och att tänder har extraherats. Samtliga patienter tyckte att 

det skulle ha kommit tidigare och fått hjälp av en tandhygienist. De var även 

självkritiska och ansåg att de borde ha tagit tag i sin situation tidigare. Sår och 



16 
 

känslighet i munnen under många år hade samtliga patienter erfarenhet av och de var 

kritiska till att det tagit lång tid att få en diagnos. En patient hade fått information via ett 

debatt program på TV och hade själv bett om remiss för att ta prov. Patienterna var 

missnöjda med att informationen varit mycket bristfällig även då de fått hjälp av 

tandvården. Det tyckte även den patient som blev remitterad till en specialist avdelning 

där det bedrivs forskning om OLP-OLR.  

 

”Jag tyckte inte att jag fick information. Jag kom dit och dom tittade på mina tänder 

och gjorde rent dom en gång tog bilder. Jag tyckte det var bara att gå dit och gå hem 

igen, jag tyckte inte det var något för mej det var mer för dom tror jag” (I 4). 

 

Förhöjda kostnader 

Patienterna upplevde att de haft och har höga kostnader för tandvård. De bedömde att de 

har behövt gå oftare till tandvården för kontroller och stödbehandling när de jämfört sig 

med andra människor och det har inneburit höga kostnader. En patient hade fått hjälp 

med kostnaden för att byta ut sina amalgamfyllningar medan en annan patient själv fick 

betala för att byta ut sina amalgam- och guldrestaurationer mot plast.  

 

”Det var en läkare från försäkringskassan som tittade på det eftersom jag hade det så 

länge och var så sjuk men han sa bara att det var lichen och det var inget som hade 

med amalgam att göra” (I 4). 

 

Möjligheter 

 

Insikt 

 

Att leva med sjukdom 

Patienter med erosiv oral lichen planus beskriver att leva med och hantera sin sjukdom 

på många olika sätt. De beskriver hur de kommer till insikt och blir väldigt duktiga på 

att hantera sin situation. De berättar hur det är att leva med sjukdomen samt att man 

måste acceptera som det är. Att vara drabbad av sjukdom är förknippat med att lära sig 

att leva med sjukdomen. Patienterna vet att det är viktigt att vara strukturerad och att 

utföra de behandlingar de blir tilldelade. De har förhoppningar om att hålla sig friska 

från andra sjukdomar i hela kroppen och i munnen. Eftersom smärtupplevelsen hos 

patienter med erosiv OLP ofta varierar samt kommer i skov är variationen av 

upplevelsen väldigt olika från fall till fall.  

 

”Alltid ömt jag är aldrig helt frisk utan alltid röd och öm det är jämt infekterat men det 

är ok, bara jag inte har skov då är det riktigt besvärligt” (I 1). 

 

Viktigt att sköta munhälsan 

Patienterna beskrev att munhälsan har blivit viktigare och viktigare de senaste åren, de 

upplever att det har hänt väldigt mycket med tandvården de här åren. De har fått veta 

mer om vad tandvård betyder och även övrig friskvård som en av patienterna beskriver 
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betydelsen av en god munhälsa. Patienterna beskrev att det är viktigt att ta eget ansvar 

samt att de också är i ett stort behov av extra stöd från tandvården. Samtliga patienter 

som intervjuades betonade vikten av egenvården samt betydelsen av att sköta sin 

munhälsa trots att det är många borstar, många moment och tar mycket tid. Det 

upplever att det är svårigheter att använda vanlig tandkräm och att det blir sämre resultat 

vid skov och smärta. Patienter med erosiv OLP har en god insikt i de svårigheter som 

egenvården medför. Samtliga berättade att de är i stort behov av stödbehandling hos 

tandhygienist men att det egna ansvaret är viktigast. Enligt patienterna är det viktigt att 

det inte blir för mycket beläggningar och tandsten för då spelar det ingen roll vad de gör 

och då läker det inte. Nu tänker jag verkligen på att det måste bli rent, det finns 

svårigheter men har man mindre besvär är det bara att köra som en patient beskrev 

vikten av egenvården.  

 

”Munhälsan är viktig och att man får jobba med den, man kan liksom inte släppa det ... 

kan inte använda vanlig tandkräm det svider så” (I 2). 

 

Välja rätt mat 

Samtliga patienter bedömer att det får i sig en varierad kost men att de gör 

kostförändringar periodvis. De berättade att viss mat och kryddning påverkar negativt 

som sött, salt och surt. Hårdtuggad mat gör det besvärligt att äta vid skov och 

patienterna väljer bort sådan mat när de har som mest uttalade besvär. Knäckebröd 

tillexempel det river alldeles för mycket som en av patienterna uttrycker det. Det 

framkommer att patienterna periodvis anpassar sig och hittar alternativ i kosten för att få 

i sig en varierad kost, men att de samtidigt gör omedvetna bortval. Patienterna berättade 

att man påverkas i den sociala situationen som när man äter ute eller är bortbjuden. När 

man går bort försöker man äta men det är inte samma upplevelse, ibland får man låta bli 

att äta den maten om den är för starkt kryddad som en av patienterna beskriver starkt 

kryddad mat.  

 

”Får i mig en varierad kost ... Periodvis tror jag det blir förändringar för då kanske jag 

undviker tomat, fisk, skaldjur och kryddor men idag tycker jag att jag äter lite utav allt” 

(I 1). 

 

Hoppfullhet  

 
Förtroende 

Patienter med erosiv OLP beskriver att de är hoppfulla inför framtiden med tanke på att 

tandvården och framförallt friskvården är mera utbyggd idag. De lägger stor vikt vid att 

ha förtroende för behandlaren samt att ha tillit till tandvården. Det är viktigt att få lära 

känna behandlaren och att få ha en och samma behandlare för att skapa ett förtroende. 

En patient berättade att det var sjukhustandvården som remitterade till tandhygienist och 

fick där en jättegod hjälp. Tandhygienisten har hjälpt till med rengöring och tandhälsan.    

Patienterna beskriver vikten av att ha förtroende för behandlaren. Samtliga beskriver att 

en god relation är viktigt och de upplever att det är jobbigt att ha sjukdomen erosiv 

OLP. 
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 ”Gick på sjukhustandvården för kontroller… hon sa att nu har vi koll på det här… då 

känns det som att jag funderar inte på det längre” (I 1). ”att ha samma person och en 

bra relation är viktigt” (I 4). 

 

Bemötande 

Känslan av att få ett bra och tryggt bemötande är viktigt i mötet med tandvårdspersonal 

för OLP patienten. De upplever att det är viktigt att få tid och möjlighet att sitta ner och 

prata och få möjlighet att själv beskriva vilka problem man stöter på i vardagen när man 

lever med sjukdomen.  

 

”Tandhygienisten var jättebra . Det var skönt att komma till henne… vi kunde ju prata 

lite si och så. Det är ganska viktigt tror jag (I 4). 

 

Stöd av tandhygienisten 

Samtliga patienter beskriver att det ser positivt på att tandvården och friskvården har 

utvecklats under åren. Det är en trygghet att få stöd och råd från tandhygienisten betonar 

samtliga patienter som intervjuades. De upplever att de har fått bättre förutsättningar till 

egenvård efter att de har fått gå regelbundet hos tandhygienist. De beskriver att de tips 

och råd som tandhygienisten har gett dem leder till en förbättrad egenvård. De känner 

att det finns större möjligheter att kunna hålla sjukdomen stabil och att förhoppningsvis 

ha mindre perioder av svåra besvär. De är hoppfulla trots att de vet att det idag inte finns 

någon behandling som kan bota deras sjukdom.  

 

”Trots att jag då mer eller mindre jobbade med tandtråd och tandborstar och så där 

liksom fick jag nog ingen skjuts på det förrän jag kom till tandhygienisten” (I 1). 

 

Munhälsa allt viktigare 

 
Munhälsa 

Patienter med erosiv OLP beskriver upplevelsen av hälsa som att ta hand om sig och 

sköta om sig. De beskriver att munhälsan har blivit viktigare och viktigare och att man 

ska vara fri från smärta och obehag. Det är viktigt för patienterna att inte få ytterligare 

sjukdomar utan de har förhoppningar om att få vara fri från andra sjukdomar i hela 

kroppen och i munnen. Det kommer fram att munhälsa är att sköta om sina tänder, ha 

frisk välskött mun, samtliga tänder kvar, fri från smärta och att ha en bra andedräkt. De 

beskriver att de inte har haft problem med munnen i början utan hade då en frisk mun 

De hade alla sina tänder kvar och ingen smärta i munnen innan de drabbades av 

sjukdomen erosiv OLP. De framkom att samtliga patienter ansåg att de alltid har skött 

om sina tänder på ett bra sätt.   

 

”Det är ju alltså att vara frisk i munnen och att man inte har ont överhuvudtaget, att det 

känns bra när man borstar tänderna och inte har några besvär med det” (I 2). 
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DISKUSSION 

 
Resultatet visar att patienter med erosiv OLP upplever att den orala hälsan påverkas 

negativt av sjukdomen men de känner ändå viss tillförsikt. De känner både 

begränsningar och möjligheter. Det är viktigt med en tidig diagnos och regelbunden 

stöttning från tandhygienist/tandvården. Resultatet visar att det är viktigt att OLP 

patienterna får rätt information av kompetent och trovärdig personal vilket leder till att 

patienterna kan känna sig trygga. 

Metoddiskussion 

Inom kvalitativ forskning finns olika metoder men eftersom det endast var fyra 

deltagare i studien så var en kvalitativ innehållsanalys en lämplig metod. Den kan 

anpassas efter storleken på datamaterialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Det 

är mindre sannolikt att författarna påverkat resultatet i denna studie genom sitt urval av 

informanter då författarna inte kände till eller hade träffat informanterna tidigare. Det 

var ett medvetet val och en styrka att inte intervjua de egna patienterna, dels för att de 

inte skulle känna sig tvingande att delta men också för att det skulle kunna påverkat 

resultatet att det fanns kunskap om patienterna innan intervjun startade. Båda könen var 

representerade inom den åldersgrupp som erosiv OLP är vanligast förekommande. Detta 

för att beskriva variationer och ökade möjligheten att få området belyst utifrån olika 

erfarenheter. Författarna genomförde två intervjuer vardera. För att bli så samstämmiga 

som möjligt i intervjuerna gick författarna igenom den planerade intervjuguiden och 

intervjuns tillvägagångssätt innan intervjuerna påbörjades. I den kvalitativa forskningen 

är forskaren medskapare av texten både under intervjun och i analysprocessen. Då båda 

intervjuarna är tandhygienister, finns en förförståelse och en erfarenhet på området. 

Detta kan ha satt sin prägel på analysen men har beaktats av författarna i 

analysprocessen. Författarna påvisar trovärdigheten och pålitligheten av studien genom 

att redovisa hur data insamlats och hur analysen av texten genomförts. Intervjuarna 

påvisar också sin lyhördhet för patienternas berättelser genom att delar av texten som 

författarna ansåg viktiga för studiens syfte redovisas som citat i resultatet.  

 

Resultatdiskussion 

 

Begränsningar 

Ohälsa 

Patienterna med erosiv OLP hade problem även på andra ställen i kroppen, underlivet, 

halsen, huden och tårkanalerna vilket medför ytterligare belastning för patienterna och 

välbefinnandet vilket även påvisas i en studie av Eisen (1999). De beskriver symtomen i 

munnen som mycket smärtsamma periodvis samt att det finns svårigheter att prata, äta 

och utföra egenvård när man har skov. Samtliga upplever en torrhet i munnen som är 

besvärande vilket också beskrivs i en studie av Cheng et al. (2012). Det framkom att det 

finns en rädsla för att förlora ytterligare tänder samt att inte ha en välskött mun. 

Resultatet visade att patienterna har funderingar kring sambandet mellan munhälsan och 
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den allmänna hälsan. Flera redovisade att de upplevde att symtomen förvärrades när de 

blev nedsatta i immunförsvaret. Att beakta är att patienterna bär med sig en börda av att 

aldrig få känna sig helt friska och en viss rädsla för att drabbas av någon annan sjukdom 

eftersom det är en process i kroppen som de beskriver det. Det fanns en variation av 

patienternas erfarenheter när det gäller kostintag. Någon har inte ätit de senaste fem åren 

och fick näringen via sond, någon annan gjorde kostförändringar periodvis samtliga 

undvek starka och sura livsmedel och hade då inga besvär. Några av de intervjuade 

patienterna beskrev att de påverkas socialt och att de inte alltid var samma känsla när de 

var bortbjudna på mat eller ute på restaurang. Det visar att mer eller mindre påverkas 

matupplevelsen och det sociala livet i samband med kostintag för patienter med erosiv 

OLP. Vilket även påvisas i studier av Al Hashim et al. (2007), Ismail et al. (2007) och 

Scully & Carozzzo (2008). Samtliga patienter tyckte att egenvården var svår att utföra 

på grund av att det gör ont, svider och blöder i gingivan. 

 
Otrygghet 

Resultatet visar att samtliga patienter tror att erosiv OLP påverkar munhälsan negativt 

och att det finns en oro för att få ytterligare försämrad tandhälsa. Två av fyra redovisar 

en oro för att såren ska övergå i malignitet och de bekymrar sig för att det ska utvecklas 

till cancer. Patienter med parodontit oroar sig för att förlora ytterligare tänder. Samtliga 

redovisar en känsla av otrygghet och en ständig oro för ytterligare försämrad munhälsa. 

Samtliga upplever att det går åt mer tid att utföra munvården. Många upplever att vad 

man än gör så blir det inte bra och en känsla av hopplöshet infinner sig hos patienterna. 

Det blir många moment i egenvården och periodvis behandlingar med bland annat 

Klobetazol som kräver att patienterna är strukturerade. Samtliga upplever en högre 

belastning när det gäller egenvården och ändå får de inte uppleva känslan av att få vara 

frisk i munnen trots stor arbetsinsats. Detta måste beaktas i mötet med patienter med 

erosiv OLP som behöver få beröm för sina insatser och stöttas om de ska orka med sin 

egenvård. Det framkommer att det finns en osäkerhet i sociala situationer och kontakten 

med andra människor. Patienterna beskriver att det sociala livet påverkas vilket 

överensstämmer med Cheng et al. (2012). Samtliga har en rädsla för att lukta illa ur 

munnen och detta medför en osäkerhet som påverkar det sociala livet. Känslan av att 

aldrig känna sig fräsch gör att det finns en oro, att det ska synas att tandköttet är rött och 

att det ska se ofräscht ut. 

 

Brist på förtroende 

Patienterna som intervjuades var kritiska till tidigare behandlare och att de hade fått en 

så sen diagnos. Upplevelsen var att de inte alltid hade behandlats av kompetent och 

trovärdig personal. De upplevde en brist på information från tandvården samt att de 

även var självkritiska och lade skulden på sig själva. Funderingarna var att hade deras 

tandhälsa varit som den är idag om de hade fått rätt diagnos och möjlighet till 

stödbehandling i ett tidigare skede? Resultatet visar att samtliga patienter är kritiska till 

tidigare behandling. Gemensamt för samtliga patienter som intervjuades var att deras 

kostnader för tandvården var betydligt högre än för övriga familjemedlemmar som inte 

har denna sjukdom. Tätare besök samt att deras sjukdom har bidragit till en försämrad 

oral hälsa, kariessjukdom eller parodontal sjukdom vilket har orsakat högre kostnader. 

Patienterna känner sig felbehandlade och förtroendet till tidigare behandlare har varit 

svagt. Resultaten visar att patienterna har åsikter om kostnaderna samt att det tycker att 

det skulle finnas ett ekonomiskt stöd till denna patientgrupp. Det är en kronisk sjukdom 
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som inte går att bota och de anser att den har påverkat deras tandhälsa negativt, men 

med extra stöd tror de att munhälsan har större förutsättning att bevaras och detta 

medför extra kostnader för denna grupp. 

 

Möjligheter  

 

Insikt 

Att komma till insikt beskrev patienterna som hur de lärt sig leva med en kronisk 

sjukdom, att acceptera som det är och gå vidare. Lära sig att hantera de problem de 

möter i vardagen. Denna egenskap utvecklas hos patienter med erosiv OLP. Alla de 

intervjuade patienterna är väl medvetna om att deras besvär och symtom blir mindre när 

de klarar att hålla optimalt rent samt när de får stöd och hjälp av tandhygienisten vilket 

överensstämmer med Holmstrup et al. (1990). Patienterna betonar också att de tror att 

de har större möjlighet att hålla sig friska från andra sjukdomar i munhålan, om de får 

stöd och att de klarar att utföra egenvården på ett bra sätt.  Patienterna beskrev att de 

alltid har kunnat äta och få i sig en varierad kost. Periodvis får de göra kostförändringar 

när besvären är som mest uttalade. Patienterna avstår viss föda men hittar alternativ, 

väljer bort starkt, surt och svårtuggat vid behov vilket överensstämmer med Issa et al. 

(2005). Detta visar att det finns en stor variation när det gäller kosten för erosiv OLP 

patienter. Det kan konstateras att matupplevelsen påverkas men att alla får i sig den 

näring de behöver. Anmärkningsvärt är att patienterna löser och hanterar problemen på 

ett positivt sätt trots att deras liv blir påverkat, ständig smärta i olika grader vid 

tandborstning, vid måltider samt att aldrig känna sig riktigt frisk och fräsch i munnen. 

 

Hoppfullhet 

Samtliga patienter som intervjuades är positiva till dagens tandvård. De anser att det har 

skett en utveckling inom tandvården, att friskvården är mera utbyggd och att de har 

större förhoppningar om att kunna behålla god tandhälsa. Att få möjlighet till stöd och 

hjälp med munhälsan så att skoven inte kommer så ofta är mycket viktigt för samtliga 

intervjuade. Resultatet visar att stödet hos tandhygienisten betyder mycket för 

patienterna samt att de känner en trygghet i att få komma regelbundet till tandvården 

och att ha samma behandlare. I resultatet framkom det att samtliga betonar vikten av att 

ha ett förtroende för tandvården och behandlaren. Bemötandet är mycket viktigt och att 

man får en bra relation till den behandlande tandhygienisten och tandläkaren tycker 

samtliga är väldigt viktigt för att känna trygghet. Att bemötas av vårdgivare som har ett 

integrerat patientperspektiv har stor betydelse för hur patienter upplever behandlingen. I 

resultatet framkom det att patienterna uppskattade ett lugnt bemötande och skickliga 

tandläkare och tandhygienister. De vill känna att behandlaren känner till problemen och 

mötas av empati. Patienterna vill behandlas med ett lätt handlag för att det finns en 

förhöjd känslighet i munnen och en förståelse för att det är svårigheter att utföra 

egenvården. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och tandvårdslagen (SFS 

1985:125) har till syfte att stärka patientens ställning. Patienten har rätt till information, 

delaktighet och medbestämmande. I tandvårdslagen (SFS 1985:125) § 3 betonas vikten 

av att ” tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan 

patienten och tandvårdpersonalen”. 
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Munhälsa allt viktigare 

Samtliga beskriver att munhälsa är att vara frisk i munnen, vilket innebär att inte ha ont 

samt att ha en välskött mun.  De vill ha en bra andedräkt och det finns en önskan om att 

få vara frisk i munnen och inte behöva ha besvär. Samtliga beskriver att deras liv blir 

påverkat i olika grader, i perioder samt att de aldrig får känna sig friska och fräscha i 

munnen. Detta är någonting som erosiv OLP patienter får leva med och att lära sig 

hantera.  

 

KONKLUSION 
 

Genom patienternas egna berättelser kan tandvårdens personal få ökad kunskap om hur 

patienter upplever sin situation med sjukdomen erosiv oral lichen planus och utifrån 

detta stödja, motivera och tillsammans med patienten utforma ett individuellt 

stödbehandlingsprogram. Detta kan skapa möjligheter för patienterna att lära sig leva 

med sin sjukdom så att välbefinnandet och munhälsan kan maximeras.  
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Bilaga 1   Intervjuguide 

 

Tematiska frågor (forskningsfrågor) Intervjufrågor (informanten) 

 

 

Hur kan tandhygienisten Kan du berätta vad munhälsa 

stötta patienter med OLP? innebär för dig? 

   

 

Berätta om dina erfarenheter av 

att ha diagnosen OLP 

 

Hur tror du att OLP påverkar din 

munhälsa? 

 

Vad begränsar patienten i sin vardagliga  Beskriv hur det är att äta med  

kosthållning?    OLP 

 

    Kan du beskriva om det finns det 

några begränsningar i kosten eller 

val av livsmedel? 

 

 

    Har dina kostvanor förändrats 

    i samband med OLP? 

 

 

Vad begränsar patienten   Beskriv hur det är att utföra   

i sin egenvård?   munvård med OLP?  

 

 

Finns det några begränsningar i 

att utföra munvård med OLP? 

 

 

 

Har dina munvårdsvanor 

    förändrats i samband med OLP? 

 

     

Följdfrågor att ställa   Hur menar du? 

    Kan du beskriva? 

    Vill du utveckla? 

    Har jag förstått dig rätt? 

    Ge mig exempel… 

Finns det något mer att berätta? 
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Bilaga 2  Informationsbrev till kliniken  

 

Vi är två tandhygienister som arbetar vid Folktandvården Västra Götaland och studerar 

vid Karlstads universitet. Under hösten 2012 genomförs ett examensarbete utifrån en 

patientundersökning.  

 

Syftet är att undersöka hur patienter med erosiv oral lichen planus upplever sin 

munhälsa.  

 

Genom att intervjua patienter och ta del av deras egna berättelser erhålls ökad kunskap 

och utifrån detta kan tandvårdspersonal stödja, motivera och tillsammans med patienten 

utforma ett individuellt stödbehandlingsprogram. 

 

I studien kommer fyra informanter att delta. Intervjuerna kommer att ske här på kliniken 

i ett rum där vi kan garanteras lugn och ro. Intervjun kommer att spelas in och tar cirka 

1 timma.  

 

Ett informationsbrev och samtyckesblankett skickas ut till patienterna. Konfidentialitet 

kommer att tillgodoses genom att det endast är vi och eventuellt vår handledare som 

kommer att läsa intervjuerna. Materialet förvaras inlåst och kan inte läsas av någon 

obehörig. Det kommer inte att gå att koppla ihop någon specifik person med innehållet i 

examensarbetet då patientens personuppgifter kodas, patienten är anonym.  

 

Vi ber om tillåtelse att göra en förfrågan till patienten om att medverka i studien och att 

vi får lov att utföra intervjun på kliniken där patienten behandlas.  

 

Har Du frågor angående studien är du välkommen att ringa till någon av oss. 

Med vänliga hälsningar 

   

Karin Altersved               Agneta Wallén                                    

Student/leg. tandhygienist  Student/leg. tandhygienist 

Telefon 0510-857 80         Telefon 031-86 15 00 

karin.altersved@vgregion.se agneta.wallen@vgregion.se 

 

Hanledare Gunn Karlberg 

Universitetsadjunkt 

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 

Avdelning för hälsa och miljö 

Karlstads universitet 

Telefon 054-700 24 01 

gunn.karlberg@kau.se 

mailto:Karin.altersved@vgregion.se
mailto:agneta.wallen@vgregion.se
mailto:gunn.karlberg@kau.se
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Bilaga 3 Informationsbrev till deltagarna i studien  

 

Patienters upplevelse av oral hälsa vid diagnosen erosiv oral lichen 

planus 

 
Vi är två tandhygienister som arbetar vid Folktandvården Västra Götaland och studerar 

vid Karlstads universitet. Under hösten 2012 genomförs ett examensarbete i form av en 

patientundersökning. 

 

Syftet är att undersöka hur patienter med erosiv oral lichen planus upplever sin 

munhälsa.  

 

Genom att få ta del av dina erfarenheter i form av en intervju kan tandvården erhålla 

ökade kunskaper om diagnosen erosiv oral lichen planus som kan leda till ett bättre 

patientomhändertagande. 

 

Studien genomförs i form av en intervju som kommer att spelas in och tar cirka 1timma. 

Den genomförs på kliniken i ett avskilt rum där det garanteras lugn och ro. Om Du 

väljer att delta kommer Du att vara anonym, namn kodas. Datamaterialet förvaras inlåst. 

Det är endast vi som kommer att ta del av det och efter bearbetning förstörs materialet. 

Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst utan motivering avbrytas. 

 

Vi kommer att höra av oss per telefon 

Välkommen med frågor och funderingar 

Med vänliga hälsningar 

 . 

Karin Altersved               Agneta Wallén     

Student/leg. tandhygienist               Student/leg. tandhygienist           

Telefon 0510-857 80               Telefon 031-86 15 00  

karin.altersved@vgregion.se  agneta.wallen@vgregion.se 

Handledare 

Gunn Karlberg 

Universitetsadjunkt 

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 

Avdelning för hälsa och miljö 

Karlstads universitet 

Telefon 054-700 24 01 

gunn.karlberg@kau.se 

mailto:karin.altersved@vgregion.se
mailto:agneta.wallen@vgregion.se
mailto:gunn.karlberg@kau.se


29 
 

Bilaga 4 Samtycke till att medverka i studien 

 
 

Patienters upplevelse av oral hälsa vid diagnosen oral lichen planus 

 
 

Jag har tagit del av informationen angående studien som skall genomföras bland 

patienter med diagnosen erosiv oral lichen planus. 

Jag har också tagit del av informationen om att deltagandet är frivilligt och att jag kan 

avbryta när som helst utan att ange någon orsak utan att det kommer att medföra några 

konsekvenser för min behandling 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien 

 

 

 

 

Ort, datum 

 

…………………………………………………………… 

 

Underskrift 

 

……………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande 

 

…………………………………………………………….. 

 


