
 

Vi söker personer 65+ till en tandvårdsstudie! 

 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Risken för sjukdomar i munnen ökar med ålder, funktionshinder och sjukdom. 

Olika faktorer påverkar förmågan att sköta sin munvård t.ex. motorik, minne och 

syn. Utifrån dessa faktorer har vi skapat ett bedömningstest. Nu behöver vi hjälp 

av dig för att undersöka hur väl testet fungerar.  

 

Till studien söker vi: 

• Dig som är över 65 år och som har drabbats av en stroke 

• Du  kan vara med oberoende av hur du ser ut i munnen  

• Det spelar ingen roll om du har en tandläkare eller inte 

 

Hur går studien till?  

Studien innebär ett besök på knappt en timma och görs på Vegahemmets tandklinik. 

 

Testet innebär att en tandhygienist/tandsköterska först ställer ett antal muntliga frågor 

till dig om munvård och munhälsa, men även om allmän hälsa och livssituation. Ditt 

bett och din bettfunktion kontrolleras och slutligen får du borsta dina tänder som du gör 

hemma. Avslutningsvis rengörs tänderna och fluorbehandlas om du så önskar. Du får 

tillfälle att ställa frågor.                                      

                                                                   

För att kunna bedöma hur väl testet fungerar behövs det i denna studien även användas 

andra test. Det innebär att du även får göra ett enkelt minnes test, att finmotorik och 

handstyrka mäts, samt att ett syntest genomförs.  

 

Det utgår ingen ersättning för att vara med i studien, men du får en liten gåva och de 

tandvårdsprodukter som används i testet.  

 

Om man vid undersökningen uppmärksammar något oförutsett fynd/hälsoproblem 

kontaktar projektansvariga vårdcentral/läkare eller tandläkare för eventuell åtgärd. 

Ingen sådan kontakt tas utan ditt medgivande. 

 

De uppgifter du lämnar behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL) 

 

Ansvariga för studien: 
Catharina Hägglin, övertandläkare, docent       Ingela Grönbeck Lindén tandläkare, doktorand                                  

Centrum för äldretandvård Odontologen vid Sahlgrenska akademin  

epost: catharina.hagglin@vgregion.se                                                    Centrum för äldretandvård       

Anmäl Dig och boka tid genom

att ringa Ingela G Lindén  0707-785677 eller maila till 

ingela.gronbeck.linden@gu.se
 

 Ser fram emot att höra ifrån dig! Ingela 
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