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Forord 

Jeg har valgt å skrive min masteroppgave om kulturelle forestillinger og holdninger til 

tannhelse. Gjennom studiet har vi lært mye om kroppens anatomi, patologiske tilstander, 

behandling etc., men det har ikke vært like mye fokus på kulturelle forskjeller i forhold til 

tannhelse.  

Jeg syns at dette er et viktig tema og ville gå nærmere inn på det, for å forstå hvordan dette 

påvirker tannhelsen til ulike grupper og hvordan vi som tannleger kan bli bedre til å hjelpe 

alle våre pasienter med å ivareta deres tannhelse slik at vi kan forebygge mot sykdommer. 

Jeg er av Kurdisk opprinnelse og har vokst opp i Norge. For meg har det vært interessant å se 

hvordan mennesker med ulike kulturer forholder seg til tannhelse og tannbehandling. Jeg har 

forstått gjennom odontologistudiet at riktig diagnostikk, behandling og forebygging er viktig, 

men synes at nøkkelen til å fremme bedre tannhelse og forbygge mot sykdommer er få et 

bedre innsyn i hva mennesker fra ulike kulturer anser som god tannhelse.  

Det var begrenset med vitenskapelige artikler i teoridelen av oppgaven, spesielt var dette 

tilfelle for artikler med fokus på tannbehandling. Referanser i denne delen er derfor i all 

vesentlighet hentet fra bøker. 

Jeg ønsker å takke mine veiledere Tiril Willumsen og Ann Catrin Høyvik for veldig god 

veiledning og hjelp under hele prosessen. 

 

Oppgaven består av 3 deler: 

1. En teoridel med fokus på fem kulturelle aspekter:  

Flyktninger, fordommer og etnosentrisme.  

Kultur og helseforståelse. 

Individ og gruppe orientert tenkning. 

Monokron og polykron tidsregning. 

Reduksjonistisk og holistisk helsesyn.  

 

2. Deretter et litteratursøk innen disse temaene. 
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3. Diskutere funnene fra litteraturstudien opp mot de teoretiske aspektene og betydning for 

tannhelsetjenesten i Norge.  

 

Del 1 

Teori 

 

1. Flyktninger, fordommer og etnosentrisme 

En studie som er gjort på innvandrere og flyktninger, viser at orale sykdommer og lidelser er 

mer omfattende og alvorlige blant innvandrere fra lavinntekts land og flyktninger enn 

mennesker fra land med moderat til høy inntekt (Suleymanova, 2016). Mange av deltagerne 

som i studiet sa at de fortrakk å dra til en tannlege som kunne snakke samme språk som dem 

og kom fra samme land. Deltagerne var urolige for misforståelser under tannlegebesøk når det 

gjaldt språk barrierer (Suleymanova, 2016). Rundt om i verden er det mange land med krig 

eller uro, og dette er noe som påvirker tannhelsen i disse områdene. 51,2 millioner mennesker 

var på flukt i verden ved årsskiftet 2013-2014. Mange av disse flykter til naboland og det 

finnes også mange som kommer til andre land lenger unna der det er stabile samfunn med 

gode velferdsordninger. Det har kommet spesielt mange flykninger fra Syria, Eritrea, Somalia 

og Afghanistan til Norden de siste årene. Resultater fra den orale helsen til disse flyktningene 

viser at det er i gjennomsnitt mer karies, færre fyllinger og flere manglende tenner enn hos 

befolkningen generelt (Høyvik et al, 2016). 

  

Bildet er hentet fra: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/hellas/tusenvis-av-flyktninger-staar-fast-i-ingenmannsland-paa-

grensen-til-makedonia/a/23510230/ 
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Man har sett at det er store tannhelseforskjeller på individnivåer og mellom land. De fleste 

flyktningene fra Syria har for eksempel mange fyllinger, mens Somalierne har lite erfaring 

med tannbehandling. Somalia har lenge hatt et ikke-fungerende politisk og sosial 

infrastruktur, og tradisjonelle healere er de eneste tilgjengelige helsearbeiderne i mange 

områder. Flyktninger fra slike områder har liten erfaring med vestlig medisin, noe som fører 

til urealistiske forventninger til hva vi kan hjelpe dem med. Hva som er god tannhelse er det 

også ulike oppfatninger av. I Norden stiller det økende kulturelle mangfoldet krav til kulturell 

forståelse hos tannhelsepersonell. Forskere innen tannhelse mener at det er nødvendig med et 

såkalt transkulturelt perspektiv for å kunne utjevne ulikheter i tannhelse og kunne 

kommunisere og behandle pasienter med ulik kulturell bakgrunn på en profesjonell og 

adekvat måte. I et transkulturelt perspektiv tilstrebes det en forståelsesramme som gir 

mulighet til å komme nær og samtidig ha distanse til de ulike kulturelle holdninger og 

vurderinger som har betydning for pasientens tannhelse. Derfor innebærer det transkulturelle 

at man løfter blikket og på nysgjerrig vis tilegner seg kunnskaper om de forskjellige kulturer 

og livstiler som finnes i verden. Det er da samtidig en forutsetning at man har evne til å rette 

blikket innover og sette forstørrelsesglass på sine egne kulturelle holdninger og vurderinger 

(Høyvik et al, 2016).  

Gjennom å vende blikket innover mot egne vurderinger i det transkulturelle perspektivet så 

øker sjansen for at man oppdager egne fordommer som kan skape alvorlige 

kommunikasjonsbarrierer. Fordommer oppstår når individer bedømmes ut fra kategorier i 

følge sosialpsykologien. Individer grupperes først ut fra synlige kjennetegn, og deretter 

tilskrives egenskaper og karakterer. At for eksempel personer med rødt hår er 

temperamentsfulle, innvandrere er kriminelle og kvinner er romantiske. Dette kan innen 

tannhelse for eksempel kan handle om å gjøre vurderinger om pasienters tannhelse ut fra 

gruppebasert statistikk om innvandreres dårlige tannhelse. Man kan se på fordommer som et 

uttrykk for hjernens behov for å forenkle og begripeliggjøre en komplisert virkelighet. Mange 

sosialpsykologer ser på fordommer som et uttrykk for gruppeprosesser og menneskers behov 

for å tilhøre en gruppe.  Dette er kilden til etnosentrisme som går ut på at man ser sin egen 

etniske/kulturelle bakgrunn som god norm for resten av menneskeheten (Høyvik et al, 2016). 

Forskning rundt atferdsendring ved hjelp av for eksempel motiverende samtaler har som 

forutsetning at behandler må frigjøre seg fra fordommer og etnosentrisme for å kunne ta 

hensyn til pasienters forståelseshorisont. Dersom man skal gå fra et etnosentrisk perspektiv og 

nærme seg et transkulturelt perspektiv som verner om gode helsevaner uavhengig av kulturell 
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tilknytning, kan man benytte informasjonsmaterialer og plakater med helsefremmende kost 

som benyttes i forskjellige nasjonaliteters kosthold, som for eksempel bønner, nøtter, 

granatepler og tørkede grønnsaker. Så kan man videre ha fokus på globale perspektiver som 

for eksempel at tannbørsten ble brukt i indiske, arabiske og kinesiske kulturer lenge før den 

ble brukt i Europa. 

For å kunne hjelpe mennesker som flyktninger eller innvandrere med språkbarrierer er det 

viktig å benytte tolk for å sikre kommunikasjonen og gjøre pasienten aktiv i 

behandlingsplanleggingen. Tolken må være profesjonell, og i tillegg ha erfaring med tolkning 

innen helsefag. Et godt alternativ kan være telefontolk eller skjermtolk. Tolken skal videre 

ikke påta seg andre oppgaver i forbindelse med tolkningen, som å tales noen sak eller opptre 

som kulturformidler. Selv om bruk av tolk er en utfordring så vil man raskt erfare at fordelene 

er mye større enn ulempene (Høyvik et al, 2016). Det er usikkert hvor mange av flyktningene 

til Norden som har opplevd tortur. Det er snakk om minst en av tre i Danmark (Schwarz-

Nielsen, 2002) og det er ingen grunn til å tro at andelen er lavere i de andre nordiske landene. 

Tortur og lange fengselsopphold gir ofte opphav til skader og plager fra munnhulen, og i 

tillegg er det psykisk og fysisk stress i fengslene, dårlig ernæring og manglende muligheter 

for personlig hygiene. I utgangspunktet har mange flyktninger liten erfaring med 

tannbehandling (Høyvik et al, 2016). 

 

2. Kultur og helseforståelse 

Begrepet helseforståelse er et begrep som brukes i forbindelse med helsearbeid. Det defineres 

som " individenes kapasitet til å tilegne, bearbeide og forstå grunnleggende helserelaterte 

handlinger" (Baker, 2006). Kunnskap som formidles gjennom kultur, religion og tradisjoner 

er det rimelig å anta at kan påvirke individenes forståelse av helse og påvirke individenes valg 

av helsetiltak. Gjennom utdanning eller immigrasjon kan erverving av ny kunnskap som 

innebærer konfrontasjon med  livsstiler modifisere individenes helseforståelse på en 

avgjørende måte (Shahnavaz, 2012).  

 

Anvendelse av begrepet helseforståelse 

Begrepet helseforståelse blir brukt i tannpleien og kalles da for tannhelseforståelse. Det som 

kan påvirke den orale helsen negativt er lav tannhelseforståelse i forbindelse med usunne 
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kulturelle forestillinger og tradisjoner. Nedenfor vises noen eksempler: 

- Lav forståelse av tannhelse når det gjelder forholdet mellom oral helse og kost, spesielt 

søtsaker og småspising. For eksempel så roer de ned barn med søtsaker, drypper smokken i 

honning og gir den saft ved leggetid. 

- Lav forståelse av tannhelse relatert til melketenner. Manglende kunnskap som at under 

melketennene så finnes de permanente tennene og at disse kan skades ved melketannkaries 

(Shahnavaz, 2012). Tannpuss og barnebehandling i tannpleie kan derfor oppfattes som 

overflødige, unødvendige og iblant til og med som aggressive. Innstillinger til tannhelse som 

er fatalistiske har også blitt rapportert blant visse befolkningsgrupper i denne sammenhengen. 

For eksempel kan en slik innstilling være "alle barn får hull i tennene før eller senere". Siden 

denne innstillingen styrker et passivt forhold til munnhelse hos visse mennesker så er den 

problematisk.  

- Lav forståelse av tannhelse rundt nytten av regelmessige besøk hos tannleger og tannpleiere. 

Man søker i mange kulturkretser tannpleie i forbindelse med tannverk og ikke på grunn av 

forebyggende grunner. Den fatalistiske oppfatningen om at tannskader er et tegn på aldring, 

en naturlig prosess som ikke kan stanses eller gå tilbake, kan iblant ligge bak manglende 

interesse for tannpleie. På de fleste steder i verden er det dog viktig å ikke glemme at 

økonomiske faktorer er det største hindret for barn og voksne når det gjelder regelmessige 

besøk til tannpleie.  

- Lav forståelse av tannhelse rundt tannpuss og nytten av det. Det finnes steder i verden der 

man forestiller seg at tannpuss er til for å bli kvitt dårlig ånde enn å holde tennene friske. 

Fluortannkremenes beskyttende effekt er dessuten fortsatt ikke kjent for mange i verden. Men 

unnvikende fluorbruk handler ikke bare om mangel på kunnskap fordi det finnes mennesker, 

deriblant forskere, som anser fluor på som cellegift som man bør være betydelig forsiktigere 

med enn det man er i tannverdenen.  

- Hvordan karies oppstår og mangelen på kunnskap rundt det. Eldgamle ideer som handler om 

at karies er forårsaket av ormer som graver i tennene finnes fortsatt på noen steder i verden. 

Sene besøk hos tannleger som innebærer relevant behandling er problemet med denne 

forestillingen. I Kina legger man purreløks frø dyppet i sesamolje på tenner med karies for å 

jage bort ormene. Nå for tiden er denne behandlingen klassifisert som kvakksalveri i Kina, 

men kan fortsatt forekomme, spesielt på landet. Tenner som er ormspist eller tenner med 

ormer er et begrep som fortsatt brukes for å beskrive karies eller hull i tennene i språk som 

persisk (kermkhordegi). 

- Sammenhengen mellom sykdommer og tenner, og manglende tannhelseforståelse rundt det. 



 8 

I Afrika er det visse steder, først og fremst Somalia, der det forekommer fortsatt at man lar en 

tradisjonell healer ekstrahere barnets friske hjørnetenner. Forebygging mot feber, diaré og 

sykdommer er målet med dette. I svenske forsteder jobber det tannhelsepersonell som har sett 

mange slike tilfeller hos mennesker med somalisk bakgrunn.  

- Hvordan piercing påvirker tannhelsen og manglende kunnskap rundt det. I verden 

forekommer piercing av leppen og tungen mest blant ungdommer, og dette er et eksempel på 

en tradisjon som har skadelig effekt på tannhelsen.  

For transkulturell forståelse er kunnskap rundt ulike kulturelle forestillinger og menneskers 

kognitive forutsetninger nødvendig. Kognitiv og sosialpsykologisk forskning som interesserer 

seg for hvordan mennesker med ulike kulturelle bakgrunner oppfatter seg selv, sin omgivelse, 

sine relasjoner og tiden finnes det mye av. Nedenfor beskrives tre dimensjoner av kulturelle 

ulikheter som er vanlig forekommende i litteraturen (Shahnavaz, 2012).  

 

3. Individ- kontra gruppeorientert tenkning 

En kulturbetinget forestilling om individet som en separat, selvstendig enhet som bør streve 

etter selvrealisering er det en individsentrert tenkning innebærer. Mens det er individets 

relasjoner som settes i fokus i stedet for individet selv i de gruppeorienterte kulturene. 

Mennesker beskrives ut i fra sine sosiale relasjoner, som for eksempel hvilken slekt de 

tilhører, istedenfor sine egenskaper, og her er ikke selvstendighet og selvrealisering så viktig. 

Gjennom at individet binder seg til andre, utvikles og formes selvet, slik at det er ikke som i 

de individsentrerte kulturene der han eller henne separerer seg fra andre. 

I vesten er ikke tannbehandling et unntak fra resten av samfunnet, slik at forestillingen om 

individet som en separat eller selvstendig enhet som bærer på ulike attributter dominant. Det 

kan derfor oppleves som en selvfølge å kreve individuelt ansvar av pasienten når det gjelder 

munnhelse i tannhelsesammenheng. Det forventes av pasienten å utvikle sin tannhelse som en 

måte å realisere seg selv på og oppnå sine mål i livet der et viktig aspekt av det er helse. 

Informasjonskampanjer og reklamer som er munnhelse relaterte rettes mot individer eller 

kjernefamilier i et individsentrert samfunn. En sentral strategi i den kliniske sammenhengen 

er personlig rådgivning. I blant blir tannhelse personell overrasket når de møter et individ som 

søker tannbehandling med et kollektivt engasjement fra slektningene. Et slikt eksempel kan 

være at flere slektninger gir pasienten selskap og vil være med i behandlingsrommet. 

Slektninger som bestiller eller avbestiller tider, eller krever informasjon, i stedet for pasienten 
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selv er andre måter man møter dette på. Det som skulle være en tilgang, kan lett oppleves som 

en byrde siden arbeidsmetodene, lokale forutsetninger, rådgivning metodene, pasientens 

sikkerhetsrutiner og taushetsplikt osv, er utformet ut i fra det individualistiske synet. Erfarne 

tannhelsepersonell som arbeider i flerkulturelle forsteder påpeker ofte hvor viktig det er med 

nye grep og former for preventiv munnhelse arbeid. For eksempel kan personell oppleve at 

holdningen til hele slekten må påvirkes i forhold til tannhelserelaterte spørsmål. Det å vende 

seg til individet som er barnet på skolen og så kjernefamilien som er mamma og pappa på 

tannklinikken holder ikke for å komme fram til en forandring (Shahnavaz, 2012). Man har 

kommet fram til i litteraturen at det er en tilbøyelighet hos visse minoritetsgrupper at de følger 

råd fra de eldre i slekten sin selv om disse rådene er i konflikt med anbefalinger fra 

tannhelsepersonell. Engasjementet fra medlemmer i en slekt og viktigheten rundt det vises ut i 

fra dette. Altså bør i blant besteforeldre, tante, onkel og nære venner av familien være med på 

rådgivningssamtalen i en tannbehandlings sammenheng. I Stockholm har de i en bydel 

gjennom offentlig tannhelsetjeneste et rådgivningsprosjekt som ble forvandlet til en viktig 

samlingsplass for beboerne i området og også i Malmø har de virksomheten Tannbørsten som 

er eksempler på nye måter å arbeide med munnhelserelaterte spørsmål på i flerkulturelle 

områder der flere medlemmer i en slekt engasjeres. 

 

4. Monokron -Polykron tidsoppfatning 

Å være besatt av tiden og det å streve etter å ta kontroll over den er det en monokron lineær 

tidsoppfatning innebærer. Man vil gjøre livet forutsigbart gjennom nøye planlegging av sitt 

skjema. Individet er fremtidsorientert og arbeider med en oppgave av gangen i en monokron 

tidsperspektiv. Mens tiden er uendelig i følge den polykrone tidsoppfatningen. Man forsøker å 

se på tiden som en gave og være åpen for de mulighetene og opplevelsene som oppstår i 

stedet for å prøve å kontrollere og materialisere den. Punktlighet er ikke en egenskap som 

prioriteres høyt ut fra et slikt perspektiv og slike som oppstår i løpet av dagen kan lett 

konkurrere bort for eksempel et legebesøk eller tannlegebesøk. Individet sysselsetter seg med 

flere oppgaver samtidig og er nåtidsorientert i det polykrone perspektivet. I følge forskere på 

helse og psykologiske feltet er hvorvidt man er nåtidsorientert eller fremtidsorientert 

avgjørende for hvordan man forholder seg til helsetjenesten og langsiktige forebyggende 

tiltak. 
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Anvendelse av kunnskap om monokron vs. polykron tidsoppfatning 

I Norden og ellers i vestlig kultur er det meste inklusive tannhelsetjenester organisert på en 

sterk måte preget av en monokron, lineær tidsoppfatning preget av langtidsplanlegging, 

forutsigbarhet og strenge rutiner for klokkeslett ved planlegging og gjennomføring av 

aktiviteter. Det gir oss en høy grad av effektivitet og høy produksjon i samfunnet. Men 

tidsrytmen til både personalet og pasientene kolliderer ikke så sjeldent med arbeidsplassens 

tidsrammer, som oppfattes som stressende. I flere land i verden har den nåværende lineære 

tidsoppfatningen blitt kritisert av stressforskere (Shahnavaz, 2012). Manglende evne til å leve 

i nuet hos flere og flere mennesker er en av de tingene denne tidsoppfatningen blant annet 

leder til, som er en sårbarhetsfaktor for psykiske og i blant for somatiske sykdommer. Et 

eksempel på en metode som brukes for å lære mennesker i vesten å leve i nuet og gå vekk fra 

den lineære tidsoppfatningen er mindfulness. Det er også problematisk med en dominerende 

polykron tidsoppfatning hos individer. Det kan innebære som nevnt ovenfor at man er ute av 

stand til å arbeide med fremtidsorientert forebyggende tiltak. At pasienter og personell ikke 

klarer å håndtere langtidsplanlegging av tannpleieinnsats av de eksisterende strukturene og 

tidsrammene er andre ting dette også kan innebære. I Sverige har de visse 

tannpleieorganisasjoner slik som den offentlige tannhelsetjenesten i Stockholm som har 

innført standby tider mulig å bestille gjennom internett samme dag som man skal besøke 

tannleger. Dette kan passe visse pasienter med polykron tidsorientering fordi dette systemet 

skaper en fleksibilitet for dem. Systemet kan dessuten innebære bedre økonomi for 

tannhelseklinikker.   

 

5. Reduksjonistisk vs. holistisk helsesyn 

Man mener ofte med reduksjonistisk at individer og samfunnet er preget av en biomedisinsk 

modell som er fiksert på å finne konkrete årsaker til sykdommer i individets kropp eller psyke 

for å kunne reparere det ved hjelp av medisinske metoder. Hele individet og dets relasjon til 

sin omverden er i fokus ifølge den holistiske tilnærmingen. Derfor er intervensjonene bredere 

og kan søke å påvirke den enkeltes livsstil. Ofte pleier man å nevne tradisjonell kinesisk 

medisin som eksempel. 

 

Bruk av kunnskap om reduksjonistisk vs. holistisk helsesyn 
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Et eksempel på et holistisk syn som har blitt beskrevet i tannhelse litteratur er tradisjonell 

kinesisk medisin.  

  

Bildet er hentet fra: http://www.vetcentre.net.nz/pet/traditional-chinese-medicine/ 

Kunnskap omkring ulike energifelt som kobler sammen ulike deler av kroppen med hverandre 

samt setter kroppen med omverden er det tradisjonell kinesisk medisin handler om. For 

eksempel assosieres tannverk ifølge disse kunnskapene til forstyrrelser av energifelt i 

mageregionen. En del av benet, eller dets endepunkt, er det tennene oppfattes som. Den 

allmenne tannhelsen relateres derfor til leverens tilstand som styrer benstrukturens tilstand 

ifølge tradisjonell kinesisk medisin. Man oppfatter problemer med tennene som for eksempel 

det å miste de med en ubalanse mellom de vitale kreftene, yin og yang, i leveren (Shahnavaz, 

2012). Mat og medisiner deles, i tradisjonell kinesisk medisin, inn i kalde og varme 

kategorier. Alum (kaliumaluminiumsulfat) og musk er tradisjonelle legemidler som betraktes 

som kalde substanser og brukes for eksempel mot blødende tannkjøtt. I følge litteraturen 

bruker mange kinesere både tradisjonell kinesisk medisin og biomedisinsk eller odontologisk 

omsorg. Ofte brukes tradisjonell kinesisk medisin for vanlige, kjente helseproblemer, mens 

moderne medisin brukes i forbindelse med det som oppfattes som en uvanlig eller alvorlig 

helsetilstand. Når det gjelder å fjerne symptomer så oppfattes vestlig medisin som effektivt, 

mens tradisjonell kinesisk medisin er bedre for å behandle roten eller årsaken til problemet. 

Kinesere anvender tradisjonelle legemidler frekvent, men foreldre pleier å være forsiktige når 

det gjelder å bruke tradisjonell kinesisk medisin i behandling av deres barn. De fleste søker 

tannbehandling når det gjelder barn, dog ofte i sammenheng med tannverk og andre orale 

problemer. Mange kinesere oppfatter tradisjonell kinesisk medisin som holistisk, enkel og 

billig å påføre uten noen sideeffekter. Holistiske tradisjonelle modeller som tradisjonell 

kinesisk medisin inneholder som nevnt ovenfor både positive og negative innslag sett ut fra en 

http://www.vetcentre.net.nz/wp-content/uploads/2015/10/traditional_chinese_medicine_ART.jpeg
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moderne helse og medisinsk perspektiv. I disse modellene inngår det en del medisinske 

forutsetninger og årsakssammenhenger der en del av de ikke er akseptable ut i fra det vi 

vitenskapelig vet om kroppen og tennene. En del av de praktiske rådene i tradisjonell kinesisk 

medisin kan ha negativ effekt på den orale helsen, forsinke oppsøking av tannpleie eller 

vedlikeholde unngåelsesadferd hos pasienter med tannlegeskrekk. Praktiske tradisjonell 

kinesisk metode-baserte metoder finnes slikt som akupunktur som er mye mer akseptert i den 

vitenskapelige medisinen. Gjennom den allmenne åpenheten og forståelsen tradisjonell 

kinesisk medisin skaper kan den også gjøre nytte, gjennom forholdet mellom livsstil, kost og 

oral helse hos individer. Dessuten styrker tradisjonell kinesisk medisin ofte tilliten til egen 

mulighet til å ta hånd om sine helseproblemer, som kan være positivt.  

Derimot vil en pasient med et reduksjonistisk biomedisinsk synspunkt forklare sine 

munnhelseproblemer med biologiske, og iblant genetiske faktorer. Tannhelsepersonalets råd 

rundt kost og livsstil kan oppfattes som uklart og ikke tas på alvor, og det er en av 

konsekvensene ved dette. Heller vil en slik pasient få resept på medisiner enn å endre sin 

livsstil. At ekspertene, tannhelsepersonell, gjør noe som for eksempel å legge fluorlakk er det 

foreldre med et reduksjonistisk syn foretrekker enn at familien forsøker å forandre kostvanene 

hjemme (Shahnavaz, 2012). Helsespørsmål ut i fra tannhelsepersonalets syn kan også på en 

lignende måte som hos pasientene styre valget av intervensjoner. Tannhelsepersonell med et 

synspunkt som er sterkt reduksjonistisk er kanskje ikke så tilbøyelige til å jobbe med å gi 

kostråd og med livsstilspørsmål som påvirker tannhelsen.  
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Del 2 

Litteraturstudie 

 

Mål for oppgaven: 

Ut fra de utfordringene tannleger opplever i klinikken gjennom kontakt med pasienter i et 

multikulturelt samfunn og med de problemstillingene som jeg har beskrevet ovenfor, kan man 

sette opp en hypotese om at nøkkelen til en forbedring i pasienters tannhelseforståelse og 

tannhelseatferd i et multikulturelt samfunn ligger i økt kunnskap om pasienter fra ulike 

kulturer og deres forståelse og atferd i forhold til tannhelse.  

Målet for oppgaven er derfor å gjøre et litteratursøk som kan belyse om det per i dag finnes 

gode studier som kan gi tannleger innsikt i pasienters forståelse og atferd i forhold til 

tannhelse. 

 

Metode: 

For å få en grov oversikt over hva som finnes av litteratur, og komme fram til gode søkeord, 

ble det først gjort et Google-søk på «Oral health and Culture». Det ga mange treff der disse 

temaene var særlig fremtredende:  

Når søker man hjelp/forebyggende tannbehandling. 

Ulike tannhelsevaner. 

Tannhelseforståelse. 

Dette første til følgende søk på PubMed (U.S. National Library of Medicine National 

Institutes of Health) med søkeordene: 

“Culture” + “Seeking preventive dental care”. 

“Culture” + “Oral hygiene practice”. 

“Culture” + “Oral health literacy”. 
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Det første søket, Culture og Seeking preventive dental care, ga totalt 9 artikler. Kun artikler 

som fokuserte på sammenhengen mellom kulturforskjeller og når man søker tannlegehjelp av 

aktuelle. Derfor ble fem artikler med hovedfokus på karieserfaring ekskludert. Etter 

eksklusjon av artikler satt jeg igjen med 2 artikler. 

Det andre søket, Culture og Oral hygiene practice, ga totalt 142 treff. Et treff på 142 artikler 

indikerer at det forskes mye rundt dette området. Jeg valgte å innsnevre søket til de siste 5 

årene og satt da igjen med 35 artikler. Jeg sorterte ut de nyeste til de med best match. Av de 

35 artiklene var det 5 artikler som pekte seg ut som spesielt relevante i forhold til temaet 

kultur og tannhelsevaner. 

Det tredje søket, Culture og Oral health literacy, ga totalt 59 artikler. Innsnevring til de siste 

10 årene, ga 42 artikler. Videre søk på de siste 5 årene ga 21 artikler. Av disse valgte jeg ut de 

5 artiklene som mest tydelig handlet om forholdet mellom kultur og helseforståelse, og 

ekskluderte det som ikke hadde noe med dette tema å gjøre.  

Jeg satt igjen med totalt 12 artikler etter disse tre søkene.  

 

Resultater/beskrivelse av artikler: 

 

Når søker man hjelp/forebyggende tannbehandling: 

 

Racial differences in predictors of dental care use. 

Gilbert GH, Shah GR, Shelton BJ, Heft M, Bradford Jr. EH, Chavers LS. Racial differences in 

predictors of dental care use. Health serv Res. 2002 Dec;37(6):1487-507. 

Mål: Var å teste fem hypoteser, om non-Hispanic African Americans (AAs) og non-Hispanic 

whites (NHWs) har ulike responser til nye tannsymptomer ved å søke tannbehandling, og 

ulikheter i visse prediktorer av tannbehandlingsbenyttelse. 

Hypotese 1: At sammenlignet med NHWs, AAs har en høyere tilbøyelighet for 

problemorientert tannbehandling med bruk av hjemmelagde midler før de oppsøker 

tannbehandling, en høyere prevalens av frustrasjon med tidligere tannbehandling, høyere 
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sannsynlighet for rapportering av negative tannbehandlingsholdninger, mindre evne til å 

betale for tannbehandling, og en lavere prevalens av tannbehandlingsforsikring. 

Hypotese 2: At sammenlignet med NHWs, Aas har en høyere insidens av dentale problemer. 

Hypotese 3: At AAs og NHWs har forskjellige responser til disse nye dentale problemene. 

Hypotese 4: At de vanlige grunnene til tannbehandlingsoppmøter fra AAs er 

problemorienterte, mens de mest vanlige grunnene blant NHWs er forebyggelsesorientert 

eller rutine. 

Hypotese 5: At hver av disse predisponeringene, muliggjør, og trenger karakteristika som er 

prediktive for tannbehandlingsbenyttelse, men at det er forskjeller i statistisk signifikans og 

effektstørrelser på disse prediktorene mellom AAs og NHWs. 

Metode: En prospektiv kohort design og intervjuer med deltagerne over telefon og under 

oppmøte. 

873 deltakere, der 244 var AAs og 629 var NHWs, var representative for populasjonen de var 

interessert i å undersøke, definert som personer over 45 år eller eldre, som hadde en hjem 

telefon, ikke bodde på institusjon, bodde i en av de fire fylkene i Florida, kunne delta i en 

cohort telefon samtale, og hadde minst en tann. Deltagerne deltok i intervjuer der de var 

tilstede etterfulgt av en umiddelbar klinisk undersøkelse. Deltagerne ble fulgt opp med telefon 

intervjuer etter 6, 12 og 18 måneder. I disse intervjuene ble det spurt etter 

tannbehandlingsbenyttelse siden siste intervju og et bredt spekter av selvrapporterte 

tannhelsesvekkelser. Etter 24 måneder ble gjort intervjuer igjen der deltagerne var tilstede og 

ble igjen etterfulgt av en klinisk undersøkelse. I slutten av de 24 månedene var det 87,5% 

deltagere igjen i studiet. 

Resultat: Av de som deltok i 24 måneder, rapporterte 77% ar de hadde vært hos tannlegen 

minst en gang under oppfølgingen. Dette var sterkt assosiert med rase, 84% NHWs og 59% 

AAs. AAs rapporterte dental benyttelse i 30% av den seks måneders person-intervallene, 

mens 57% for NHWs. 

Hypotese 1: AAs var mer sannsynlig til å ha vært problemorienterte deltagere og ikke vært i 

stand til å betale en uventet tannlegeregning. Det var ingen statistiske signifikante 

raseforskjeller tilstede når det gjaldt tannlegeforsikring, frustrasjon på grunn av tidligere 

tannbehandling, eller i tilbøyelighet for bruk av en hjemmelaget løsning. 
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Hypotese2: Av dentale problemer var AAs mer sannsynlig til å ha disse: tannpine eller 

abscess, hull i tennene, løse tenner, frakturerte tenner, orale problemer når det gjelder orale 

sykdommer/vevsødeleggelse. Det ble ikke observert noen raseforskjeller i insidensen av 

frakturerte fyllinger eller tilfredsstillelse av estetikk. 

Hypotese 3: AAs og NHWs med dentale problemer var begge mer sannsynlig til å ha søkt 

tannpleie enn de uten dentale problemer, når problemet var tannpine/abscess, hull i tennene 

eller frakturerte fyllinger. AAs var mer sannsynlig til å respondere på en løs tann, men mindre 

sannsynlig enn NHWs når det gjaldt frakturert tann. NHWs som var mer tilfredsstilte med 

estetikken var mer sannsynlig til å søke tannpleie. 

Hypotese 4: NHWs var mer sannsynlig til å rapportere jevnlig kontroll som en grunn, 42% 

med besøk sammenlignet med 15% for AAs. Når det gjelder tannrens, 29% sammenlignet 

med 12% for AAs. Tannfraktur, 6% sammenlignet med 3% for AAs. Fyllingsfraktur, 5% 

sammenlignet med 2% for AAs. Infektert tann, 3% sammenlignet med 1% for AAs. Løs bro, 

3% sammenlignet med 1% for AAs. Løs tann var mer vanlig hos AAs, med 3% besøk 

sammenlignet med 1% for NHWs. Ingen signifikante raseforskjeller når det gjaldt 

rapportering av hull i tennene som grunn, og heller ikke for tannpine, tann sensitiv for 

kulde/varme, blødende tannkjøtt eller ømme tenner. 

Hypotese 5: Det var tre karakteristika som var signifikant assosiert med benyttelse blant bare 

AAs: kjønn, tannpleie forsikring og løs tann. Det var to karakteristika som var signifikant 

assosiert med benyttelse blant bare NHWs: tannfraktur og tilfredstillelse med estetikk. 

Konklusjon: Det var tydelige raseforskjeller i forhold til responsen av nye dentale 

symptomer når det gjelder oppsøking av tannbehandling, i tillegg til forskjeller i andre 

prediktorer av tannpleie benyttelse. Slike forskjeller kan bidra til rasemessige forskjeller i 

tannhelse. 

 

 

Barriers to care-seeking for children's oral health among low-income caregivers. 

Kelly SE, Binkley CJ, Neace WP, Gale BS. Barriers to care-seeking for children's oral health 

among low-income caregivers. Am J Public Health. 2005 Aug;95(8):1345-51. 
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MÅL: Var å identifisere psykososiale, strukturelle og kulturelle barrierer til oppsøking av 

tannpleie blant ikke-benyttende forsørgere til forsikringsregistrerte barn. 

Metode: Det ble brukt data for bruk av forsikring for å identifisere benyttelse og ikke-

benyttelse blant afroamerikanere og hvite forsørgere til forsikringsregistrerte barn, alder 4 til 

12 år, i Kentucky USA. Det ble gjennomført et stratifisert tilfeldig utvalg av responerende 

forsørgere i åtte fokus grupper, transkripsjonene ble analysert kvalitativt. 

Forsikringsadministrasjonen valgte ut et tilfeldig utvalg på 1000 barn som hadde benyttet 

forebyggende tannbehandling under de siste to årene og 1000 barn som ikke hadde benyttet 

seg av det. Deltagerne ble invitert til å delta i en fokusgruppe. Deltagerne ble tilbudt 30 Dollar 

etter at studien var ferdig. 

Resultat: Psykososiale faktorer assosiert med benyttelse inkluderte tannhelseoppfatninger, 

forsørgerens ansvar og positive dentale opplevelser. Det var til sammen åtte fokus grupper 

med 76 forsørgere, der 46 var afroamerikanere og 30 hvite. Det ble sendt ut 2000 brev, der 

144 stykker responderte med interesse for å delta. Benyttende forsørgere vektla forebygging 

av dentale problemer og utvikling av vaner for livslang forebyggende tannpleie. Mens 

diskusjonen blant ikke-benyttende grupper gikk ut på tannproblemer og nødsituasjoner, og 

vektla i tillegg estetikk, selvbilde og hygiene som viktigere grunner enn helsemessige 

beskymringer for tilgang til profesjonell pediatrisk tannpleie. Ikke-benyttende forsørgere som 

var afroamerikanske rapporterte at de oppfattet både dental og generell helse som noe 

nødvendig fremfor som forebyggende. Ikke-benyttende hvite forsørgere rapporterte at det var 

mindre viktig med dental pleie enn som ved medisinsk pleie, og at de foretrakk forebyggende 

helseatferd fremfor forebyggende tannpleie. Mens benyttende forsørgere mente at de var like 

viktige begge to. En stor faktor som skilte de to gruppene, benyttende og ikke-benyttende, var 

forestillinger til ansvaret for barnas profesjonelle forebyggende tannpleie. Der benyttende 

forsørgere sa at tilgang til forebyggende tannpleie er viktig for å være en god forsørger og for 

barnets generelle helse. Mens ikke-benyttende så ikke på profesjonell forebyggende tannpleie 

som en forsørgers ansvar og assosierte ikke tannpleie med barnets generelle helse. Det kom 

fram store forskjeller mellom afroamerikanere og hvite når det gjelder oppfatningen av 

tilgangen til og hvor enkelt det var å finne tannleger som aksepterte forsikring. Benyttende 

afroamerikanske forsørgere rapporterte positive opplevelser, mens ikke-benyttende 

afroamerikanere rapporterte diskriminering. De hvite forsørgerne rapporterte vanskeligheter 

med å finne tannleger som aksepterte forsikring, forsinkelser i tannbehandling og 

tilfredsstillelsen med behandlingen de mottok som pasienter med forsikring. 
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Forsømmelse av egen dental helse var noe nesten alle forsørgerne rapporterte om. Begge 

gruppene rapporterte at tannpleieopplevelser fra familiene deres har påvirket deres 

forestillinger til oral helse og tannpleie atferd. Alle de ikke-benyttende rapporterte at fravær 

av retningslinjer fra skolene er en barriere for tilgang til pleie, et problem som er forsterket av 

forsørgernes timeplaner, om de har flere barn, vanskeligheter med transport eller fravær fra 

jobben. Derimot rapporterte benyttende afroamerikanere lite vanskeligheter med skolenes 

retningslinjer og det å avtale tannlegetimer i helgene og under lunsjpausen på skolene. Også 

de hvite benyttende viste bedre muligheter til å kompromisse med skolenes retningslinjer og 

transportfaktorer enn de ikke-benyttende, men de hadde mer vanskeligheter enn 

afroamerikanerne.      

Konklusjon: Forsørgere som var vanskeligstilte rapporterte flere barrierer med å få tilgang til 

tannpleie for deres barn. Det må koordineres tiltak av behandlere, forsikrings administratorer, 

og skolene for å fremme forsørgerstyrt tannpleie, bygge tillit, og forbinde profesjonell 

forebyggende tannpleie med forsørgers ansvar for barnas generelle helse. Intervensjoner for å 

fremme benyttelse av profesjonell forebyggende tannpleie blant forsikrede barn bør inkludere 

utdanning av deres forsørgere slik at de forstår at den orale helsen henger sammen med den 

generelle helsen og inkludere forebyggende tannpleie som en del av forsørgerens ansvar. 

 

 

 

 

Ulike tannhelsevaner:  

 

Immigrant Caregivers of Young Children: Oral Health Beliefs, 

Attitudes, and Early Childhood Caries Knowledge. 

Finnegan DA, Rainchuso L, Jenkins S, Kierce E, Rothman A. Immigrant Caregivers of Young 

Children: Oral Health Beliefs, Attitudes, and Early Childhood Caries Knowledge. J 

Community Health. 2016 Apr;41(2):250-7. 

Mål: Var en eksplorerende studie av oral helsekunnskap og atferd blant forsørgere med barn 

på 6 år eller yngre. 
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Metode: Studien ble gjennomført i to byer i Massachusetts, med et utvalg av voksne som 

deltar i engelsk kurs for andrespråklige eller videregåendeskole kurs. Nesten halvparten av 

deltagerne kom fra Asia, og de resterende var fra Sør-Amerika, Karibien, Afrika, Sentral 

Amerika, USA og Europa. Deltagerne var foreldre eller forsørgere på 114 personer med en 

gjennomsnittlig alder på 38,4 år. De fleste var gift og damer. De fleste deltagerne hadde en 

månedlig familieinntekt på 2000 Dollar eller mindre der halvparten av de hadde 

familieinntekt under 1000 Dollar. Undersøkelsen ble gjennomført med spørreskjema som ble 

validert av et ekspertpanel på seks personer for å sikre at spørsmålene var designet passende 

til denne studien. Ekspertpanelet besto av tre tannleger og tre tannpleiere der alle hadde 

erfaring med ECC (Early Childhood Caries). Spørreskjema inneholdt totalt 41 spørsmål som 

var delt inn i tre seksjoner. Tre profesjonelle tolker oversatte undersøkelsen til Khmer, 

portugisisk og spansk, og tre andre tolker oversatte deres svar til engelsk.  

Resultat: Det kom fra at 3% av deltagerne beskrev deres dentale helse som veldig god, mens 

nesten halvparten beskrev det som god. Videre mente mer enn en fjerdedel at deres dentale 

helse ikke var veldig god eller betraktet det som veldig dårlig. Det var bare litt over 

halvparten som rapporterte at de pusset tennene daglig eller mer enn en gang daglig. Videre 

rapporterte halvparten at deres barn hadde god dental helse, mens 19% rapporterte at den var 

veldig god. Noen av deltagerne,12%, sa at de ikke viste hvordan deres barns dentale helse var, 

og 11% rapporterte at den ikke var veldig god og 4% som veldig dårlig. Av deltagerne mottok 

66% forsikring, 31 % hadde ingen forsikring og 3% hadde full dekning med privatforsikring. 

Nesten en tredjedel mente at barn ikke kunne få karies av å bli ammet. Det kom også fram at 

desto sterkere deltagerne trodde dette, jo mer sannsynlig var det for at de trodde at 

syreproduserende orale bakterier ikke kunne overføres fra mor til barn. Av de deltagerne som 

var enige om at barnet ikke burde få tåteflaske etter at de er 12 måneder var det også større 

enighet at fluor kan styrke tennene og forebygge mot karies, og at tannpuss bør begynnes ved 

erupsjon av første tann. Det ble videre funnet signifikante korrelasjoner mellom dårlig 

tannhelse hos deres barn og forestillinger om at barn ikke bør slutte med tåteflaske ved 12 

måneders alder, at fluor ikke styrker tennene og forebygger mot karies, og at tannpuss ikke 

bør begynnes ved erupsjon av første tannen. Av de forsørgerne som var enige om at de burde 

begynne å pusse tennene til deres barn under erupsjon var også mer enige om at barn burde 

bare få vann i tåteflaske under nettene, burde ha deres første tannlegetime ved 12 måneders 

alder, og at tannpasta på størrelse med en ert holder for å børste tenner til barn. Deltagere som 

trodde at det var akseptabelt med fruktjuice i tåteflaske avslørte at deres barn fikk også fikk 
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tåteflaske med melk eller fruktjuice i hans/hennes krybbe og at de har delt bestikk eller 

tannbørste med deres barn. Det ble også rapportert at de som tygget maten for deres barn delte 

også bestikk og tannbørste med barnet, og at barnet hadde flaske som inneholdt kariogent 

væske i krybben under natten. Disse deltagerne var også enige om at en måte å rengjøre 

barnets smokk på var å ha den først i forsørgerens munn før barnet fikk den. 

Konklusjon: Dette studiet viser funn på assosiasjoner mellom forsørgeres orale 

helseforestillinger (Oral health literacy) og barns økte ECC (Early Childhood Caries) risiko. 

Gjennom å presentere sykdomsforebyggende programmer kan man øke bevisstheten til 

immigranter og flyktninger under deres voksenopplæring utdanning for å prøve å redusere 

incidensen av EEC blant deres barn. 

 

Understanding Muslim patients: cross-cultural dental hygiene care. 

Sirois ML, Darby M, Tolle S. Understanding Muslim patients: cross-cultural dental hygiene 

care. Int J Dent Hyg. 2013 May;11(2):105-114. 

Mål: Krysskulturell kunnskap kan motivere de innen tannpleie til å adaptere kulturelt 

akseptert atferd, styrke pasient-behandler forholdet og optimalisere terapautiske resultater. 

Målet var derfor her å forklare trender i muslimsk populasjonsvekst, Islamsk historie og tro, 

beskjedenhet, forestillinger om helsetjenesten, prevensjon, fertilitet, pilegrimsreise, diett, 

kommunikasjon om tannpleie og hensyn som må tas til. 

Materiale og metode: Sør-Asia, Iran og Arabiske lender er de tre hovedområdene muslimer 

kommer fra. Det finnes cirka 1 milliard muslimer på verdensbasis.  

Beskjedenhet: Det er upassende for muslimer å ta på et annet menneske som er av det 

motsatte kjønn med mindre man er ektefellen eller i nær slekt med hverandre, derfor 

foretrekker mange muslimske pasienter behandlere av det samme kjønn. For mange 

muslimske pasienter som trenger behandling vil førstevalget være en behandler som er 

muslim av samme kjønn, dersom det ikke er mulig velger mange en ikke-muslim behandler 

av samme kjønn. Ofte er det eldre mennesker eller kvinner, som er muslimer, som nekter 

behandling fra behandlere av det motsatte kjønn på grunn av sterk religiøs tro. Dersom en 

muslimsk kvinne tar aksepterer behandling fra en behandler med det motsatte kjønn så har 

hun ofte ektemannen eller en eldre kvinne med som følge for å sikre at beskjedenhet 

avholdes. Derfor bør en behandler diskutere med pasienten hvilke forventninger eller 

behandlingsalternativer pasienten har under det første besøket.  
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Helsetjenester og muslimske pasienter: Muslimer følger skrifter fra Koranen når det gjelder 

syn på helse, sykdom, tann- og medisinsk praksis. Muslimer blir oppmuntret av Koranen til å 

opprettholde god helse, spise moderat, forebygge sykdom, søke medisinske behandlingsmåter 

når man er syk, opprettholde god hygiene og verdsette velvære. Det å opprettholde god helse 

er ekstremt viktig for muslimer fordi de tror at kroppen er en gave fra Allah (Gud). 

Behandlere innen tannhelse må utdanne pasienter om multifaktorielle grunner til sykdom og 

forebyggende strategier, slik at misforståelser kan unngås. Helsepersonell blir referert som 

vise mennesker og healere av Koranen. Derfor viser muslimske pasienter dem respekt og 

uttrykker sin takknemlighet overfor dem, og blant annet oppsøker ofte helsepersonell med 

tålmodighet og oppmerksomhet ved å lytte til dem. Dette bør behandlere ta hensyn til for å 

oppnå en suksessfull pasient-behandler forhold. 

Muslimske skikker og oral tannhelse: Muslimske pasienter kan nekte å ta imot behandling 

dersom de føler at troen deres er krenket. Mange pasienter og behandlere når aldri 

behandlingsfasen på grunn av uvitenhet når det gjelder akseptansen av pasientenes kulturelle 

vaner. For å skape en suksessfull pasient-behandler forhold må behandleren derfor vise en 

atferd som støtter de muslimske pasientenes tro og komfortnivå. Vestlige gester som anses 

som høflige blir ikke alltid tatt godt imot av muslimske pasienter. For eksempel blir 

håndtrykk med det motsatte kjønn ansett som haram (forbudt) av noen muslimske pasienter, 

derfor er det ikke nødvendig å hilse på muslimske pasienter med et håndtrykk. Muslimske 

pasienter foretrekker sterkt at behandleren kunngjør sin tilstedeværelse før de entrer rommet, 

spesielt hvis pasienten er en kvinne. Ved å respektere dette vil muslimske pasienter åpne seg 

mer for behandleren og den anbefalte behandlingen. I den Amerikanske kulturen blir 

øyekontakt ansett som et tegn på selvtillit, mens for muslimer har direkte eller forlenget 

øyekontakt et negativt tegn som vil si at vedkommende er respektløs og derfor unngår mange 

muslimer øyekontakt under samtaler. Tannleger bør derfor minimalisere øyekontakt og bruke 

diagrammer, grafer eller andre ting som kan redusere stressnivået deres og heller hjelpe 

pasienten å fokusere på budskapet. Det samme gjelder fysisk kontakt, vestlige helsepersonell 

tar ofte på pasienten for å vise empati eller for å styrke båndet mellom pasienten og 

behandleren. Muslimer forbeholder fysisk kontakt bare til familien eller nære venner. 

Helsepersonell bør derfor bare ta på pasienten under behandlingen. Den beste måten for 

tannleger å tilnærme seg muslimske pasienter er ved å være oppmerksomme, snille og høre på 

uten fysisk kontakt. 
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Alvorlige behandlinger: Når det oppstår alvorlige sykdommer eller gjelder oppfattende 

behandlinger deltar de nærmeste pårørende i beslutningsprosessen. Muslimske familier kan 

diktere om pasienten skal få behandlingen i det hele tatt eller i hvilken grad det skal gis 

behandling. Behandleren bør diskutere behandlingsalternativer, risiko eller fordeler bare med 

de eldre familiemedlemmene uten tilstedeværelse av pasienten dersom det gjelder alvorlige 

sykdommer. Tanken bak det å holde dødssyke pasienter utenfor medisinske beslutninger er 

basert på teorien om at ved å holde pasienten uvitende om alvorlighetsgraden av sykdommen 

så vil det opprettholde deres mentale helse så lenge som mulig. 

Tannhelse: Fasting eller xerostomi kan forårsake dårlig ånde som kan føre til at behandleren 

feil diagnostiserer pasienten for å ha dårlig munnhygiene eller munnhulesykdom. Under 

Ramadan (Islamsk fastemåned) skal de troene har renset munnen før soloppgang eller etter 

solnedgang, slik at tannpleiemidler eller munnskyll brukt under sollys er ansett som makruh 

(mislikt handling). Muslimer som oppsøker tannlegen under dagtid kan bli ansett for å ha 

brutt fasten på grunn av for eksempel vann som brukes for å skylle munnen eller profylaktiske 

midler som pensles på tennene deres. Det beste for behandleren vil være å diskutere 

fremgangsmåten i behandlingen med pasienten før timen eller avtale time med pasienten etter 

solnedgang eller andre tider enn under Ramandan for å unngå konflikter. En tradisjonell 

tannpleiemetode for muslimer er bruk av miswaak, en stilk fra arak treet som vokser 

hovedsaklig i Midtøsten, før de ber. Miswaak inneholder rengjøringsmidler som sinigrin, 

natriumklorid, natriumbikarbonate, kaliumklorid, kalsium-oksalat, astringerende midler som 

gallic acid og flyktige oljer som enkelte mener styrker tannkjøttet finnes naturlig i miswaak. 

Men pasienten kan utvikle gingivitt eller periodontitt dersom miswaaken ikke blir brukt riktig 

på samme måte som dersom tannbørsten blir brukt feil. Bruk av miswaak er ansett som noe 

bedre enn en tannbørste på grunn av dets naturlige innhold av hemmende effekt på 

bakterievekst. Tannleger bør gi pasientene instruksjon i bruk av miswaak slik at det blir brukt 

riktig for å unngå skader på gingiva og øke fjerning av plakk. I tillegg er alkohol eller 

produkter som inneholder alkohol haram for muslimer, derfor bør tannleger anbefale 

alkoholfrie produkter til sine pasienter. 

Konklusjon: Stereotypier av pasienter som kommer fra Midtøsten ødelegger pasient-

behandler forholdet. Ved å være oppmerksom og respektfull overfor muslimers praktisering, 

kan ukomfortable situasjoner mellom behandleren og pasienten kanskje unngås. Det ultimate 

målet for en behandler er å være kulturell kompetent i å tilby muslimske pasienter behandling, 

samtidig huske at tro og praktisering kan variere veldig innen samme kultur. 
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Parental knowledge, attitudes and cultural beliefs regarding oral health and dental care 

of preschool children in an Indian population: a quantitative study. 

Chhabra N, Chhabra A. Parental knowledge, attitudes and cultural beliefs regarding oral 

health and dental care of preschool children in an Indian population: a quantitative study. 

Eur Arch Paediatr Dent 2012 Apr;13(2):76-82. 

Mål: Var å vurdere foreldres kunnskap, holdninger og forestillinger når det gjelder tannhelse 

for deres barn i alderen 1-4år i India. 

Metode: Dette var en kvantitativ studie der de samlet data om foreldres holdninger, deres 

kunnskap når det gjaldt tannpleie og kulturelle forestillinger som påvirket tannbehandling. 

Deltagerne var foreldre til barn i alder 1-4 år som rapporterte tannbehandling til 

departementet for pedodonti og forebyggende tannbehandling i Krishna Dental college and 

hospital, Ghaziabad, India. Deltagerne var både fra urbane og landlige områder av India. 653 

foreldre deltok studie, og var i alderen 24-30 år. Deltagerne ble bedt om å fullføre en 

spørreundersøkelse med følgende tema: 

1. Vaner for oral hygiene (frekvens, varighet, tid og pusseutstyr som er brukt). 

2. Foreldrenes rolle for barnas orale hygiene og dentale kunnskap. 

3. Barnas diett og spisemønster. 

4. Vurderinger rundt foreldrenes kunnskap om oral helse og dentale problemer. 

5. Holdninger og meninger foreldrene har mot tannleger og tannpleie. 

6. Foreldrenes bevissthet rundt tannbehandling og regelmessig tannlegebesøk. 

7. Kulturelle holdninger til foreldrene og deres familier, og sosiale påvirkninger som har 

påvirket valg foreldrene tar tatt når det gjelder tannbehandling. 

Deltagerne skulle svare på spørsmålene ved å velge ett elle flere alternativer som svar utfra 

lister de fikk med ulike svarsalternativer, og de kunne i tillegg velge å skrive svaret selv ned 

ved siden av. Spørsmålene ble oversatt til lokalspråket for å gi deltagerne bedre forståelse og 

de ble bedt om å ta kontakt dersom det var noe tvil. Det fleste av deltagerne brukte 30-40 

minutter for å fullføre spørreundersøkelsen, og fikk en gave for deres deltagelse (tannbørste, 

tannkrem, tanntråd etc.). Studien tok 24 uker. 

Resultater: Av totalt 653 deltagere var det 620 som fullførte undersøkelsen, disse inkluderte 

504 kvinner og 116 menn.  
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Resultater om foreldrenes kunnskap og bevissthet rundt vaner ved oral hygiene viste at 53,1% 

av barnehagebarna børstet tennene, 32% rapporterte at de brukte tannbørste og tannpasta for å 

børste tennene til deres barn, mens 13,7% brukte fingeren og tannpasta for å rengjøre tennene. 

41,3% rapporterte at deres barn pusset tennene bare en gang daglig og 11,8% pusset to ganger 

daglig eller mer. Rundt halvparten av foreldrene sa at tannpuss av barn under 2 år ble utført 

iblant eller ikke i det hele tatt. Barn på 3-4 år ble forventet å pusse tennene helt på egen hånd. 

39,8% av foreldrene hadde aldri sjekket pusseteknikken til deres barn eller gitt dem noen 

instruksjoner i tannpuss. Bare 36,5% hadde observert eller hjulpet barna sine under tannpuss, 

mens 23,7% rapporterte at de hadde gitt råd om viktigheten av tannpuss uten å ha fulgt opp 

barnet. 

Resultater om foreldrenes kunnskap og bevissthet rundt oral helse og kroppshelse viste at 

65% mente at behandling av kariøse primærtenner ikke var viktig fordi de ikke trodde at 

primærtenner var like viktige som permanente tenner. De fleste av foreldrene trodde ikke at 

problemer med primærtenner kan affektere de permanente tennene og bare 47,6% var enige i 

at oral helse kunne lede til generelle problemer med kroppshelsen. 70% av foreldrene var klar 

over at inntak av søtsaker og klebende mat kan gi karies i tennene, men bevissthet rundt 

konsekvensene ved langvarig, hyppig bruk av tåteflaske og skader ved bruk av tåteflaske 

under nettene var manglende. Rollen av fluor som forebyggende mot karies i tennene var bare 

støttet av 30% av deltagerne. Foreldrene var sterkt uvitende om at bakterier i karies kunne 

overføres fra dem til barnet, under 10% var vitende om dette. 

Resultater om foreldrenes holdninger rundt profesjonell tannpleie og assosiert kulturell 

holdning viste at 20% rapporterte at de tok med barna deres i tidlig alder til tannlegen grunnet 

forebyggelse. 25% av deltagerne understreket at det var viktig med regelmessige 

tannlegebesøk, mens 38,5% var uenige i dette. Bare 15% var bevisste på at første 

tannlegebesøk bør være rundt 12 måneders alderen. Hovedgrunnen for barnas siste 

tannlegebesøk var tannpine (40,3%), andre faktorer var kariøse tenner (13%), hevelse 

(16,5%), regelmessig undersøkelse (20,1%) og dårlig ånde (5,2%). Disse resultatene avslørte 

at den mest vanlige grunnen for «misliking» eller å ikke oppsøke tannlegen regelmessig var 

foreldrenes frykt for tannbehandling (55,2%), andre faktorer var for dyr behandling (10,3%), 

vanskeligheter med tilgang til klinikker (8,6%), dårlig tid (7,7%) og kulturelle forestillinger 

assosiert med tannbehandling (15,9%). Da foreldrene ble spurt om sosiale påvirkninger 

påvirket deres valg for tannbehandling, responderte 59,7% av foreldrene at de eldre, spesielt 

besteforeldre, hadde en avgjørende rolle i valget rundt tannbehandling av deres barnebarn.  
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Konklusjon: Det er behov for innsatser som er intensivt koordinert av pediatrien, 

pedodontister og andre profesjonelle innen helse for å skape og støtte positive holdninger 

blant foreldre. I barnehagene kreves det forebyggende programmer for å skape bevissthet 

blant foreldre for forebyggende oral helsepleie, orale hygienevaner, diett rutiner og for å 

promotere tidlig tannlegebesøk av barnehagebarn. Barrierer til å oppsøke orale tannpleie som 

for eksempel foreldrenes frykt, ulike myter som kulturelle forestillinger assosiert med 

tannbehandling og rollen den utvidete familien har med negativ påvirkning av foreldrenes 

valg når det gjelder tannpleie kan minimeres ved å understreke viktigheten av oral helse 

og ved å tilby tilgang til og rimelige orale helsetjenester på et primært nivå. 

 

 

 

The cultural basis for oral health practices among Somali refugees pre-and post-

resettlement in Massachusetts. 

Adams JH, Young S, Laird LD, Geltman PL, Cochran JJ, Hassan A, Egal F, Paasche-Orlow 

MK, Barnes LL. The cultural basis for oral health practices among Somali refugees pre-and 

post-resettlement in Massachusetts. J Health Care Poor Underserved. 2013 Nov;24(4):1474-

1485. 

Mål: Var å undersøke den orale helsen blant Somaliske flyktninger i Massachusetts.  

Metode: En kvalitativ studie med 83 deltagere. Spørsmålene som ble utviklet inkluderte fem 

temaer som, ble tatt ut fra the Eraker health decision-making theoretical model, beskriver 

medvirkende faktorer gruppert som domener assosiert med individers valg av helse og atferd: 

1. Tidligere sosiale og/eller kliniske interaksjoner med andre som har en dental profesjon. 

2. Orale helsemetoder brukt i Somalia, relevante forandringer etter ankomst til USA og 

tidligere erfaringer med tannlegebesøk. 

3. Personlige faktorer relatert til oral helse som påvirker hvilke valg man tar. 

4. Preferanser pasientene har når det gjelder interaksjoner med deres tannleger. 

5. Grad av forståelse, syn på mulige sammenhenger innen oral helse, og holdninger til 

forebyggende pleie. 

Alle spørsmålene ble profesjonelt oversatt til Somalisk og deltagerne mottok et gavekort på 

50 Dollar etter å ha fullført undersøkelsen. 
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Resultater: Deltagerne rapporterte at de hadde hørt om bakterier under barndommen i 

Somalia. Noen av deltagerne mente at en passende frekvens for rengjøring av munnen var å 

gjøre det morgen og kveld, mens andre gjorde det fem ganger daglig som en del av 

vaskeritualet som er påkrevd før Islamsk bønn. De fleste av deltagerne husket å ha lært at 

sukker skader tennene eller at kalde drikker eller tygging av isbiter bidrar til sensitive tenner 

og gir tennene større risiko for karies.  

Somaliske metoder for tannpleie: En av metodene mange somalierne bruker er bruk av aday, 

en trestilk som stammer fra et tre ved navnet Salvadora persica L, der roten blir brukt for å 

børste tennene. Studier har vist at bruk av aday er effektivt til plakkfjerning og at det har 

hemmende effekt på orale kariogene streptokokker og periodontale patogener. Deltagerne sa 

at de brukte både stilken og roten for å pleie tannkjøttet, tungen og tennene, slik at aday blir 

ikke bare brukt som tannbørste, men også som tannpirker, stimudent, tungeskraper og 

munnskyll. Bare noen få av deltagerne husket at de hadde brukt tannpasta mens de fortsatt 

bodde i Somalia, isteden brukte de kull fra trær. Deltagerne foretrakk kull fremfor tannpasta 

da de sammenlignet de med hverandre. Deltagerne rapporterte videre at grovmalt salt ble 

brukt for å behandle smerte, enten ved å gurgle det i varmt vann eller ved å plassere det 

direkte på kaviteten, noen ganger med knust Aspirin. Mer alvorlige smerter ved langkommen 

karies resulterte generelt i ekstraksjon, slik at de fleste assosierte tannlegebesøk med ekstrem 

smerte og ekstraksjoner. 

Under flykten: Ifølge deltagerne var det lite endringer i tannpleie under flykten før 

reetableringen i USA. De brukte fortsatt aday i flyktningsleirene frem til den kulturelle 

orienteringen i USA med standard grunnleggende hygiene som flyktningene ble tilbudt under 

forberedelsene før deres migrasjon til USA. 

Reetablering i USA: Flyktningene ble tilbudt tannbørster og tannpasta ved ankomsten til 

Massachusetts. Noen av de nyinnkomne oppsøkte eksisterende somaliske miljøer som 

introduserte dem for tilgjengelige ressurser, mens andre flyktninger var mer isolerte med lite 

eller ingen tilgang til muslimske eller somaliske butikker, tradisjonell mat eller forsyninger. 

Disse flyktningene måtte finne ut av hva som var tilgjengelig av tannpleie på egen hånd. Over 

halvparten av deltagerne rapporterte at de hadde byttet til tannbørste selv om mange av de 

fortsatt foretrakk aday, men følte at de ikke var praktisk å bruke i USA. Av deltagerne var det 

18 stykker som fortsatt bare brukte aday fordi de mente at det enten var bedre for tannkjøttet 

deres eller at det var ubehagelig med tannbørste fra vesten. Deltagerne rapporterte at de ikke 

brukte charcoal lenger i Massachusetts. 
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Konklusjon: Etter de Somaliske flyktningenes ankomst i USA har deres tannpleie rutiner 

endret seg, men den underliggende rutinen er fortsatt forankret i Islam. Ved at tannleger 

anerkjenner deres tradisjonelle verdier kan de prøve å integrere det med vestlig forebyggende 

og restorativ tannbehandling. 

 

Oral Health of Foreign Domestic Workers: Exploring the Social Determinants. 

Gao X, Chan CW, Mak SL, Ng Z, Kwong WH, Kot CCS. Oral Health of Foreign Domestic 

Workers: Exploring the Social Determinants. J Immigr Minor Health. 2014 Oct;16(5):926-

933. 

Mål: Var, ved å bruke et utvalg av Indonesiske hushjelper i Hong Kong, å utforske sosiale 

faktorer ved oral helse fra utenlandske hushjelper. 

Metode: I dette studiet ble det brukt en etisk godkjenning fra Institutional Review Board of 

the University. Deltagerne ble alle rekruttert med informert skriftlig samtykke. For å være 

kvalifisert til studiet måtte deltagerne ha et Indonesisk pass, ha en standard arbeidskontrakt og 

være registrert som en utenlandsk hushjelp hos innvandringsdepartementet. Det var ingen 

begrensninger for alder eller kjønn, men deltagerne måtte ha jobbet i Hong Kong i minst 12 

måneder. Antall deltagere var 125 personer. Det ble vedtatt en tilfeldig klyngeprøvetaking ut 

fra 12 arbeidsbyråer som var tilfeldig selektert av totalt 248 registrerte arbeidsbyråer. Studiet 

ble utført over to påfølgende søndager, der spørreundersøkelsen ble utført av deltagerne. 

Spørsmålene var formulert på Engelsk, men ble oversatt til Indonesisk språk av profesjonelle 

tolker. Spørsmålene var strukturert slik at de skulle samle inn informasjon om deltagernes 

demografiske bakgrunn (kjønn, alder og utdanningsnivå), sosiale karakteristika, kompetanse i 

lokale språk, immigrasjonshistorie, levevilkår hos arbeidsgivere, sosiale forbindelser, 

fritidsaktiviteter), oral helseatferd (kunnskap, holdninger og egen mestringsevne), og 

endringer i deres orale helsepraksis etter å ha bosatt seg i Hong Kong. Deltagernes orale 

sykdommer (karies og periodontale sykdommer) ble registrert av to behandlere. DMFT 

(Decayed, Missing, Filled teeth) index ble brukt til å registrere karies. Periodontale status ble 

vurdert utifra CPI (Community Periodontal Index) med scorene 0 til 4 som betegnet "frisk 

gingiva", "blødning ved sondering", "tannstein", "grunt periodontal lomme" (4-5mm), " dyp 

periodontal lomme" (minst 6 mm). Etter undersøkelsen fikk deltagerne gratis tannbehandling, 

samtale om orale helse og et kitt med dentale pleieprodukter.  

Resultat: Det var 122 deltagere som fullførte av de 125 som opprinnelig deltok. Alle 

deltagerne var kvinner i aldersgruppen 20-59 år, med en gjennomsnittsalder på 33 år.  
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Oral helsestatus: Nesten alle deltagerne (94%) hadde karieserfaring (DMFT over 0), der 90% 

hadde ubehandlede kariøse tenner. Gjennomsnittlig antall affekterte tenner var 5,3 per person. 

Når det kom til gingival status ble ingen av deltagerne registrert som friske (score 0) eller at 

de bare hadde blødning (score 1), men 53 % hadde karies (score 2), 39% med grunn 

periodontal lomme og 7% med dyp periodontal lomme.      

Oral helseatferd: Deltagerne hadde et vist kunnskapsnivå når det gjaldt karies (om dårlig 

tannpuss, bakterier, søtinntak etc) og periodontale sykdommer (om bakterier, dårlig tannpuss 

etc). Det var bare 14% som hadde kunnskaper om relasjonen mellom periodontal sykdom og 

systemisk helse. Derimot alle deltagerne anså oral helse som veldig viktig og 96% var enige 

om viktigheten med regelmessige tannlegebesøk. De fleste kunne avstå fra overdrevet inntak 

av søtsaker ved de fleste anledninger (93) og børstet tennene selv om de var veldig stresset 

eller opptatt (95%). De fleste av deltagerne (97%) børstet tennene minst to ganger daglig, men 

hadde aldri brukt tanntråd (77%) og munnskyll (63%). 75% rapporterte at de ikke spiste mer 

enn tre ganger daglig. Over 90% oppsøkte enten aldri tannlegen eller bare når problemer 

oppstod. 

Sosiale faktorer ved oral helse: Deltagere som snakket lokal språket flytende og de hadde 

tidligere arbeidserfaring i andre deler av Kina var mer klar over at bakterier og dårlig 

tannpuss forårsaker karies. Hushjelper som hadde eget rom hos arbeidsgiver hadde en tendens 

til å være uenig i at karies er forårsaket av søtinntak. Deltagere som brukte fritiden i sosiale 

sammenkomster var mer klar over forholdet mellom oral helse og generell helse og hadde 

mindre frekvens av matinntak daglig sammenlignet med de som brukte fritiden individuelt. 

Hushjelper som hadde familie i Hong Kong hadde signifikant høyere DMFT enn de uten 

familien sin der. Det kom frem gjennom flere analyser at periodontal helse ble forverret med 

alderen. Man kunne også se at antall kariøse tenner var assosiert med deltagernes levevilkår 

og tilstedeværelsen av familiene deres i Hong Kong, der eget rom hos arbeidsgiver reduserte 

antall kariøse tenner og tilstedeværelse av familien økte antall kariøse tenner.  

Konklusjon: Dette studiet identifiserte flere sosiale determinanter for oral helse og støtter den 

signifikante effekten av sosial kontekst for oral helse i vanskeligstilte miljøer. 

 

Tannhelseforståelse: 
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‘English leaflets are not meant for me’: a qualitative approach to explore oral health 

literacy in Chinese mothers in Southwestern Sydney, Australia. 

Arora A, Liu MN-M, Chan R, Schwarz E. ‘English leaflets are not meant for me’: a 

qualitative approach to explore oral health literacy in Chinese mothers in Southwestern 

Sydney, Australia. Community Dent Oral Epidemiol. 2012 Dec;40(6):532-541. 

Mål: Var å se hvilke syn kinesiske mødre som bodde i sørvest av Sydney hadde på vanlig 

brukte undervisningsmaterialer i tannhelse som ga atferdsråd når det gjelder å se etter 

tannhelsen til unge barn. 

Metode: En kvalitativ kohortstudie ble utført for å vurdere forholdet mellom barns matvaner 

og karies hos førskolebarn som bodde i sørvest av Sydney. Antall deltagere var 27 mødre. 

Intervjuer over telefon ble utført over en periode på fire måneder der informasjon ble samlet 

inn om mating av barn, spesielt når det gjaldt amming, inntak av mat og drikke, og 

tannpleievaner. 

Resultat: Mødrene rapporterte at brosjyrene ikke var tilpasset de ulike nivåene av engelsk 

leseferdighet i det kinesiske samfunnet og at deltagerne foretrakk å få informasjon om helse 

på deres morsmål med bruk av illustrasjoner. Brosjyrene må i tillegg ta hensyn til kinesisk 

kultur og familieverdier. Mødrene mente også at informasjonen burde være mer spesifikk for 

å gi en bedre forståelse for begrunnelsen om å endre eller implementere en annen atferd. 

Konklusjon: Litteratur med informasjon om dental helse burde for kinesiske mennesker ikke 

oversettes direkte som om det er ment for et engelsktalende publikum, men heller reflektere 

kinesisk kultur, gi spesifikke råd som for eksempel hvilken type og mengde mat som barn bør 

få. Illustrasjoner var også foretrukket. 

 

 

 

Oral health-related cultural beliefs for four racial/ethnic groups: Assessment of the 

literature. 

Butani Y, Weintraub JA, Baker JC. Oral health-related cultural beliefs for four racial/ethnic 

groups: Assessment of the literature. BMC Oral Health. 2008 Sep 15;8:26. 

Mål: Var å samle inn tilgjengelig informasjon i dental litteratur om kulturelle forstillinger 

relatert til oral helse i fire utvalgte etniske grupper. 
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Metode: Litteraturen ble gransket i forhold til fem hovedområder, der fire av de var spesifikt 

relatert til tannhelse:  

Ideer om helse og sykdom. 

Oppsøking av behandling for orale tilstander. 

Kost. 

Forestillinger og handlinger når det gjelder tenner og munnhulen. 

Hygiene.  

Det ble gjort litteratursøk på PubMed for perioden 1980 til 2006. Søket ble begrenset til disse 

fire etniske gruppene; Afroamerikanere, Kinesere, Filipinere og Latin amerikanere. Det ble 

gjort flere søk ved hjelp av søkeord og MeSH med ulike kombinasjoner for å finne relevant 

litteratur på engelsk språk. Kombinasjoner som ble brukt er som følger: «traditional 

medicine», «folk medicine», «cultural beliefs», ethnicity», «racial», «traditional practices», 

«dental», «dentistry», «oral», «teeth», «gums», «caries», «periodontal».  

Resultat: Totalt 60 artikler ble valgt ut, resten ble ekskludert på grunn av at de ikke diskuterte 

noe om sammenhengen mellom kulturelle ideer og oral helse. Av 747 artikler om 

Afroamerikanere, ble 16 artikler valgt ut. Av 731 artikler om Kinesere, ble 30 artikler valgt 

ut. Av 32 artikler om Filipinere, ble 2 artikler valgt ut. Av 476 artikler om Latinamerikanere, 

ble 12 artikler valgt ut. Data om forestillinger og handlinger fra disse artiklene ble selektert, 

utarbeidet og vurdert.  

Afroamerikanere, eksempler på datafunn: 

Foreldre som hadde en fatalistisk forestilling, for eksempel at barn utvikler etter hvert 

karies, hadde mindre kunnskap om behov deres barn hadde til dental helse. Det var også 

mindre sannsynlig at de pusset tennene til barna deres eller oppsøkte tannbehandling. 

Hyppig bruk av flaske med juice, brus eller andre leskedrikker når barnet legger seg. 

Sammenligning av Afroamerikanske foreldre som utnytter tannhelsetjenester for deres barn 

med de som ikke bruker det viste at familier som oppsøker tannlegen regelmessig hadde 

sterkere forestillinger til forebygging, hadde mer kunnskap om tannkjøttet og tannpleie til 

spedbarn, og langsiktige konsekvenser av orale sykdommer. 

Selvutførte tannekstraksjoner er en vanlig metode for smertelindring blant 

Afroamerikanere i Florida. 

Kinesere, eksempler på datafunn:  



 31 

Tradisjonell kinesisk medisin (TMC); kinesiske forestillinger om helse og 

sykdomshåndtering er holistisk, vevd inn i sosial og kulturell del av dagliglivet, og 

begrepsfestet inn i kontekstene yin-yang, varm-kald, tørr-våte balanser. 

En annen teori Kinesere bruker er Meridian theory, som går ut på at enhver lidelse innen 

en meridian eller energi-sti genererer disharmoni langs den meridianen. For eksempel, at 

tannpine i maxilla kan være resultat fra sykdom i mage-meridianen, eller at tannpine i 

mandibelen kan resultere fra sykdom i tykktarm meridianen fordi tykktarmen og 

mandibelen har samme energikanal. 

Basert på konseptet TCM, tror kinesere at tannhelse avhenger av tilstanden til nyrene. For 

eksempel at løse tenner er et tegn på ubalanse i yin-yang i nyrene. 

Urbane Kinesiske ungdom som er bosatt i Kina har ofte en tendens til å ha forstillinger 

som er formet av moderne vitenskapelig kunnskap blandet med tradisjonell kinesisk teori. 

For eksempel tror de at tannkjøttsykdom er forårsaket av en kombinasjon av følgende; 

blanding av varm og kald mat, dårlig tannrens, usunn kost og generell sykdom. 

Filipinere, eksempler på datafunn: 

Informasjon og verdier relatert til generell helse og oral helse blir som oftest videreført fra 

de eldre i familien. 

Foreldre (oftest mødre) som frykter tannbehandling uten bruk at anestesi og med tidligere 

personlige negative opplevelser på tanlegekontor hindret dem i å oppsøke tannbehandling 

for deres barn. 

Blant lavinntektsforeldre var kostnadene en mer vanlig grunn til at de ikke oppsøkte 

behandling fremfor frykt. 

 

 

Latinamerikanere, eksempler på datafunn:  

Meksikanske amerikanere mangler kunnskap om fluors rolle i karies forebygging, og 

sammenhengen mellom oral helse og søtsaker og inntaksfrekvensen. 

Meksikanske immigranter har forestillinger om at diare og/eller feber er vanlig under 

barnas tannerupsjon. 

Foreldre fra Puerto Rico er mer sannsynlig til å følge råd gitt fra de eldre i familien, som til 

tider kan være i konflikt med medisinske råd gitt av barneleger. 
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Eldre latinamerikanere som er bosatt i Wisconsin tror at hensikten med tannpuss er å få 

bedre ånde fremfor å forebygge mot orale sykdommer. 

Konklusjon: Studier som er designet for å øke forståelsen av rollen til kulturelle 

forestillinger, verdier og handlinger bør studeres svært spesifikt. Undersøkelsen bør ikke 

begrenses til en studie om oral helse for en bestemt aldersgruppe, men heller undersøke alle 

aldersgruppers holdninger til oral helse og dekke ulike tanker relatert til orale sykdommers 

etiologi, smerte, ortodonti, motivasjon for å oppsøke behandling, hvordan man forebygger og 

opprettholder god oral helse. Nøye utformete og grundige undersøkelser vil hjelpe klinikerer 

til å annerkjenne, akseptere og respektere deres pasienters kulturelle forestillinger og til å 

utforme passende terapautiske strategier. 

 

Health Literacy, Acculturation, and the Use of Preventive Oral Health Care by Somali 

Refugees Living in Massachusetts. 

Geltman PL, Adams JH, Penrose KL, Cochran J, Rybin D, Doros G, Henshaw M, Paasche-

Orlow M. Health Literacy, Acculturation, and the Use of Preventive Oral Health Care by 

Somali Refugees Living in Massachusetts. J Immigr Minor Health. 2014 Aug;16(4):622-630. 

Mål: Var å undersøke virkningen av engelsk helseforståelse og muntlige ferdigheter om 

forebygging av tannpleie blant somaliske flyktninger i Massachusetts. 

Metode: Det ble utført intervjuer av 439 somaliere som bodde i Massachusetts. 58,1% av 

deltagerne var kvinner. Alle deltagerne var over 18 år og hadde bodd i USA i over 10 år. All 

kommunikasjon mellom deltagerne og en somalisk forsker og en somalisk tannlege var på 

somalisk. Intervjuene inkluderte spørsmål om demografi, kulturelle praksiser relatert til oral 

helse, pedagogisk erfaring, oral helse praksiser og erfaring med tannhelsetjenester. Alle 

deltagerne ble undersøkt for karies og periodontal status av en tannlege.  

Resultat: 75% av deltagerne hadde lavere enn videregåendeskole utdanning og de fleste 

rapporterte lav eller veldig lav inntekt. Det var en høy prevalens av utilstrekkelig 

helseforståelse og muntlige ferdigheter i Engelsk språk var lav med 56% som kunne snakke 

litt eller ingenting i det hele tatt. Nesten alle deltagerne rapporterte at de pusset tennene 

daglig, 74,5% rapporterte at de pusset tennene to ganger daglig og 40% rapporterte at de 

brukte tanntråd. Bruk av tradisjonelle miswaak ble rapportert av 43%. Det ble rapportert 

videre at 63% hadde oppsøkt tannlege under tiden de har vært i USA, mens 54% hadde 

oppsøkt tannlegen siste året. 36% rapporterte at de hadde oppsøkt tannlegen det siste året for 
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forebyggende behandling. Det ble registrert at deltagerne hadde gjennomsnittlig 1.34 kariøse 

tenner, 1.39 manglende tenner og 2.76 tenner med fyllinger. 6,5% ble registrert med 

periodontal sykdom. Deltagere som scoret høyt på helseforståelse hadde 2 ganger høyere 

sannsynlighet for å ha besøkt tannlegen for forebyggende behandling det siste året, uavhengig 

av tiden de hadde bodd i USA og forsikringsdekning. Deltagere som hadde en høyere 

gjenkjennelse av dentale ord var også mer sannsynlig for å ha mottatt forebyggende 

behandling det siste året. De som hadde bedre muntlige språkferdigheter hadde 2,3 ganger 

høyere sannsynlig for å ha besøkt tannlegen for forebyggende behandling det siste året 

sammenlignet med de som hadde dårligere språkferdigheter. 

Konklusjon: Skriftlige og muntlige språkferdigheter var ikke assosiert med bruk av 

forebyggende behandling. Selv om de scoret lavt på helseforståelse og muntlige 

språkferdigheter rapporterte deltagerne gode orale hygienerutiner med regelmessig og 

frekvent bruk av tannpuss, og hadde nokså god bruk av tannhelsetjenester for både restorativ 

og forebyggende behandling. Andre faktorer, som for eksempel akkulturasjon, var mer 

prediktiv for bruk av helsetjenester enn språkferdighetene deres. 

 

Breaking down the barriers: a qualitative study to understand child oral health in 

refugee and migrant communities in Australia. 

Riggs E, Gibbs L, Kilpatrick N, Gussy M, Gemert CV, Ali S, Waters E. Breaking down the 

barriers: a qualitative study to understand child oral health in refugee and migrant 

communities in Australia. Ethn Health. 2015;20(3):241-257. 

Mål: Var å identifisere de sosiokulturelle påvirkningene på barns orale helse hos migranter i 

Australia. 

Metode: Dette var en kvalitativ studie. Det ble valgt 115 kvinner fra Libanon, Irak og 

Pakistan. Deltagerne besto av kvinner siden de er hovedsakelig primærforsørgere for små 

barn i disse samfunnene. Deltagerne fikk utdelt papirer med samtykkeerklæringer på Engelsk, 

Urdu eller Arabisk som de alle signerte. Deltagerne mottok en sum på 10AUD for deres 

deltagelse. Det ble utviklet semi-strukturerte intervjuer for å utforske kunnskap, holdninger og 

praksiser til barns orale helse og tilgang til tjenester. Eksempler på spørsmål var: "Hva er 

brukt tradisjonelt for å ta vare på tennene dine i din kultur?" og "Hva tror du forårsaker karies 

hos barn?". Det ble tatt opptak under diskusjonene som senere ble oversatt til Engelsk.  

Resultat:  
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Erfaring rundt karies i tennene: Alle deltagerne rapporterte at barns orale helse var en 

bekymring i deres miljø. De beskrev karies i tenner på ulike måter, som for eksempel; tenner 

med svarte flekker, tenner som er råtne, tannpine, hull i tennene og infeksjon. Mange 

rapporterte at karies hos barn ikke var et problem i dere hjemland og kunne ikke forstå 

hvorfor deres barn erfarte det nå. 

Kosthold: Deltagerne forsto at kosthold som inkluderte sukker og brus var en stor årsak til 

karies. Det var vanlig med daglig konsum av fruktjuice for barna. Selv om de visste at brus 

var en årsak til dårlig tannhelse, var mange ikke klar over hva slags skade det forårsaker fordi 

de ikke visste at brus inneholder sukker. En tradisjon for mange var å gi dadler til spedbarn. 

En av deltagerne forklarte at sukker ble gitt nyfødte for trøst og var overrasket over at det er 

skadelig. Barrierer som begrensninger med transport til store dagligvarebutikker eller at 

deltagerne ikke hadde førerkort var vanlige problemer for å få tak i rimelige ferskvarer. 

Vann og bruk av fluor: Alle deltagerne var enige i at det var viktig å drikke vann. Deltagerne 

rapporterte at i deres hjemland var vann ofte kontaminert og ikke trygt å drikke. Noen av 

deltagerne følte at vannet i Australia smakte skittent, mens andre likte det veldig mye. Fluor 

var et nytt begrep for nesten alle deltagerne. Det var lite kunnskap i deres miljøer om fluors 

rolle i forebygging av karies. 

Barns orale hygiene: Praksis rundt barns orale helse varierte i de ulike gruppene. Det var 

sjeldent at førskolebarn praktiserte noe form for oral hygiene, spesielt i de libanesiske og 

irakiske gruppene. Det fleste av foreldrene startet med barnas tannpleie når de startet 

grunnskolen. Fravær av tannpleie da de selv var små påvirket deres nåværende kunnskap og 

atferd. Alle deltagerne fortalte at det var mangel på oppmerksomhet rundt oral hygiene i deres 

hjemland fordi folk hadde god oral helse og derfor hadde ingen grunn til bekymringer. Mange 

av deltagerne hadde aldri brukt tannbørste eller tannpasta før de kom til Australia. 

Oral helseforståelse: Deltagerne rapporterte at mangelen på tilgang til adekvat og riktig 

informasjon var en barriere til tannpleie. Selv om deltagerne viste hovedårsakene til dårlig 

tannhelse, så var det mye usikkerhet, forvirring og kunnskapsmangel når det gjaldt mange 

orale helseproblemer. 

Konklusjon: En forutsetning for å forbedre oral helse er ved å forstå og anerkjenne disse 

sosiokulturelle faktorene. Videre har det implikasjoner for både dentale og ikke-dentale 

helseprofesjonelle som arbeider med å redusere helseforskjeller i disse miljøene. 
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An exploration of the connection between two meaning perspectives: an evidence-based 

approach to health information delivery to vulnerable groups of Arabic- and Somali-

speaking asylum seekers in a Swedish context.  

Ekblad S, Linander A, Asplund M. An exploration of the connection between two meaning 

perspectives: an evidence-based approach to health information delivery to vulnerable 

groups of Arabic- and Somali-speaking asylum seekers in a Swedish context. Glob Health 

Promot. 2012 Sep;19(3):21-31.  

Mål: Var å utforske den oppfattede meningen av en omfattende helseinformasjon gitt av en 

sykepleier til voksne arabiske og somaliske asylsøkere. Det var ønskelig å finne ut om 

asylsøkerne fant slik helseinformasjon relevant, forståelig og respektfull. 

Metode: Totalt 626 asylsøkere, der 415 var arabere og 211 var somaliere, fordelt på 39 

grupper deltok i studiet. Informasjonsmøtet varte i to timer og var delt i to deler. Under det 

første møtet begynte sykepleieren med en presentasjon av den svenske heletjenesten, rett til 

helsehjelp, hvordan komme i kontakt med helsepersonell, helsekostnader, noen lover og 

forskrifter, og omfanget av ulike ikke-statlige organisasjoner. Det andre møtet besto av en 

dialog om helsefremmende arbeid, herunder dekning av migrasjonstress og deres nåværende 

livssituasjon. Gjennom hele møtet ble deltagerne oppfordret til å stille spørsmål og å delta i 

diskusjonen. 

Resultat: Deltagerne uttrykte takknemlighet og anså det meningsfullt å ha fått profesjonell 

faktabasert informasjon, og i tillegg for hvordan de ble behandlet og respekten som ble vist 

dem. Deltagerne indikerte et stort behov for dette og følte en lettelse av å ha blitt lyttet til. De 

satte pris på den pedagogiske gruppemetoden, muligheten for dialog og for å øve på å uttøve 

sine rettigheter. 

Konklusjon: Slike gode resultater indikerer at det å tilby asylsøkerne rett til å motta slik 

helseinformasjon vil forbedre fremtidige retningslinjer ved mottak, ikke bare i Sverige, men i 

hele EU. Helsepersonell som bistår asylsøkere burde vurdere et fornyet fokus på 

kommunikasjon og pedagogiske ferdigheter, istedenfor bare kulturell opplæring.  
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Del 3 

Diskusjon 

 

 

1. Flyktninger, fordommer og etnosentrisme 

Studier viser at immigranter og flyktninger fra ikke-vestlige land har en annen 

tannhelseforståelse og tilnærming til å oppsøke tannbehandling.  Finnegan et al. (2016) fant 

assosiasjoner mellom forsørgeres orale helseforestillinger og barns økte risiko for ECC (early 

childhood caries), og at ved å presentere sykdomsforebyggende programmer kan man øke 

bevisstheten til immigranter og flyktninger under deres voksenopplæringsutdanning for å 

prøve å redusere insidensen av EEC blant deres barn.  

Mange av flyktningene som kommer til Norge er fra ikke-vestlige land som er preget av 

religionen Islam. Disse pasientene har andre skikker enn det vi er vant med i Vesten, og deres 

religiøse tro er en sentral del av deres hverdag. Sirois et al. (2013) beskriver at muslimer 

følger skrifter fra Koranen når det gjelder syn på helse, sykdom, tann- og medisinsk praksis. 

Koranen oppmuntrer muslimer til å opprettholde god helse og søke medisinske 

behandlingsmåter når man er syk. Derfor er det viktig at behandlere innen tannhelse utdanner 

pasientene om multifaktorielle grunner til sykdom og forebyggende strategier. Videre blir det 

beskrevet at muslimske pasienter nekter å ta imot behandling dersom de føler at troen deres er 

krenket. For å skape et suksessfullt pasient-behandler forhold må behandler vise en atferd som 

støtter de muslimske pasientenes tro og komfortsone. Vestlige gester, som for eksempel et 

håndtrykk med det motsatte kjønn, blir ikke alltid tatt godt imot av muslimske pasienter. 

Stereotypier av pasienter som kommer fra Midtøsten kan ødelegge pasient-behandler 

forholdet., Ved at behandler er kulturelt kompetent til å tilby muslimske pasienter behandling 

og huske at tro og praksis kan variere innen samme kultur så kan ukomfortable situasjoner 

unngås. 

I en studie utført av Adams et al. (2013) om somaliske flyktninger i USA kom det fram at en 

del av dem rengjorde tennene morgen og kveld, mens andre gjorde det fem ganger daglig som 

en del av vaskeritualet som er påkrevd før Islamsk bønn. Mange av somalierne brukte aday, 

som viser seg å være effektiv til plakkfjerning og har hemmende effekt på patogener. De 

fleste av deltagerne assosierte tannlegebesøk med ekstrem smerte og ekstraksjoner. Dette 

viser at mange av de flyktningene som kommer til Vesten med mye karies og mindre fyllinger 



 37 

ikke nødvendigvis har dette på grunn av dårlig hygiene, men på grunn av mindre tilgang til 

helsepersonell eller kulturelle forestillinger om at man kun skal oppsøke tannlegen ved mer 

alvorlige tilstander. Selv om deltagerne i studien til Adams et al. (2013) opplyste at de ble 

tilbudt tannbørster og tannpasta ved ankomsten, var mange flyktninger isolerte etter å ha 

bosatt seg og måtte finne ut på egen hånd hva som var tilgjengelig av tannpleie. Dette viser at 

oppfølging av flyktninger om helse og tilgjengeligheten av behandlingsmuligheter er veldig 

viktig for at de skal kunne endre sitt syn på forebyggende og restorativ tannbehandling.  

 

 

Bildet er hentet fra: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=464283 

 

Ekblad et al. (2012) kom, under sin studie av arabiske og somaliske asylsøkere, fram til at 

asylsøkerne fant helseinformasjon som ble gitt svært nyttig og uttrykte sin takknemlighet for 

det. Dette viser at asylsøkere og flyktninger ønsker å motta informasjon og vite hvilken 

helsehjelp som er tilgjengelig, og at det er nyttig å rette fokuset mot kommunikasjon og 

pedagogiske ferdigheter istedenfor bare kulturell opplæring. 

Geltman et al. 2014 fant i sin studie at selv om de fleste av deltagerne hadde lavere utdanning 

enn videregående skole og hadde lav eller veldig lav inntekt, så var ikke skriftlige og muntlige 

språkferdigheter assosiert med bruk av forebyggende behandling. Selv om deltagerne scoret 

lavt på helseforståelse og muntlige språkferdigheter, rapporterte de gode orale hygienerutiner 

med regelmessig og frekvent bruk av tannpuss, og hadde god bruk av tannhelsetjenester. 

Andre faktorer, som akkulturasjon, var mer prediktive for bruk av helsetjenester enn 

språkferdighetene deres. 
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2. Kultur og helseforståelse 

Når man jobber innen helsearbeid er det nyttig for helsepersonell å ha kunnskap om ulike 

kulturer og pasienters helseforståelse for å kunne tilby dem den mest ultimate behandlingen. 

Finnegan et al. (2016) fant i sin studie at nesten en tredjedel av deltagerne mente at barn ikke 

kunne få karies av å bli ammet, og at desto sterkere deltagerne trodde dette, jo mer sannsynlig 

var det for at de trodde at syreproduserende orale bakterier ikke kunne overføres fra mor til 

barn. Noen av deltagerne var enige om at barn ikke burde få tåteflaske etter at de er 12 

måneder og det var også enighet blant disse deltagerne at fluor kan styrke tennene og 

forebygge mot karies og at tannpuss bør begynnes ved erupsjon av første tann. Det ble funnet 

signifikante korrelasjoner mellom dårlig tannhelse hos deres barn og forestillinger om at barn 

ikke bør slutte med tåteflaske ved 12 måneders alder, at fluor ikke styrker tennene og 

forebygger mot karies og at tannpuss ikke bør begynnes ved erupsjon av første tann. 

Deltagerne som mente at de burde pusse tennene til barna under erupsjon var også enige i at 

barn bare burde få vann om nettene. Derimot mente de andre deltagerne at det var greit med 

fruktjuice i tåteflasken og de delte i tillegg tannbørste med sitt barn. Dette viser at kunnskap 

og helseforståelse er svært viktig for våre pasienter og hvordan de håndterer deres orale 

helse.  

I en studie utført av Chhabra et al. (2012) kom det fram at 65% av foreldrene, som kom fra 

India, mente at behandling av kariøse primærtenner ikke var viktig fordi de trodde ikke at 

problemer med primærtenner kunne affektere de permanente tennene og bevisstheten rundt 

konsekvensene ved langvarig, hyppig bruk av tåteflaske og skader ved bruk av tåteflaske 

under nettene var manglende. 30% hadde kunnskap om fluors rolle som forebyggende mot 

karies, og nesten alle foreldrene var sterkt uvitende om at bakterier i karies kunne overføres 

fra dem til barnet.  

Språk er et viktig virkemiddel for helsepersonell. Ved å oversette brosjyrer om tannhelse til 

andre språk som kan være tilgjengelig for pasienter kan mange pasienter ta lærdom i nyttig 

informasjon. Dette kom fram i en studie fra Arora et al. (2012) der deltagerne som var av 

kinesisk opprinnelse mente at lesemateriell de fikk utdelt ikke egnet seg deres ulike 

leseferdigheter i engelsk, og at deltagerne foretrakk informasjon om helse på sitt eget 

morsmål med bruk av illustrasjoner. Videre ønsket deltagerne at brosjyrene må ta hensyn til 

kinesisk kultur og familieverdier. Deltagerne mente at informasjonen burde være mer 

spesifikk for å gi en bedre forståelse for begrunnelsen om å endre eller implementere en 
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annen atferd. Dette viser oss at pasienter er interesserte til å motta informasjon, men at det bør 

tilpasses dem for å få en bedre forståelse av informasjonen som blir gitt. 

Butani et al. (2008) fant i sin studie at meksikanske amerikanere mangler kunnskap om fluors 

rolle i karies forebygging, og om sammenhengen mellom oral helse, søtsaker og 

inntaksfrekvensen. De hadde videre forestillinger om at diare og/eller feber er vanlig under 

barns tannerupsjon. Mange eldre latinamerikanere tror at hensikten med tannpuss er å få bedre 

ånde fremfor å forebygge orale sykdommer. 

Riggs et al. (2015) fant i sin studie med deltagere fra Libanon, Irak og Pakistan at de beskrev 

karies på ulike måter, som for eksempel tenner med svarte flekker eller råtne tenner. Mange 

av deltagerne forsto ikke hvorfor deres barn erfarte karies nå, siden karies hos barn ikke er et 

problem i deres hjemland. Deltagerne visste at kosthold som inkluderte sukker og brus er en 

stor årsak til karies, men var ikke klar over hva slags skade for eksempel brus forårsaker fordi 

de visste ikke at brus inneholder sukker. Det kom videre fram at en av deres tradisjoner er å gi 

spedbarn dadler, og en av deltagerne forklarte at sukker ble gitt nyfødte for trøst og var 

overrasket over at det er skadelig. Fluor var et nytt begrep for nesten alle deltagerne, og videre 

kom det fram at det var sjelden at førskolebarn praktiserte noen form for oral hygiene, spesielt 

i de libanesiske og irakiske gruppene. Barna startet med tannpleie da de startet grunnskolen 

og mange av deltagerne hadde aldri brukt tannbørste eller tannpasta før de kom til Australia. 

Manglende kunnskap eller tradisjoner som kan føre til skader av tenner og munnhule er et 

problem som bør tas i betraktning når helsepersonell er i kontakt med pasienter, og pasientene 

bør veiledes med god og forståelsesfull helseinformasjon. 

 

 

3. Individ- kontra gruppeorientert tenkning 

En kulturs innflytelse på menneskers selvstendighet og avgjørelser i livet kan føre til en 

livsstil som er annerledes enn de man er vant med i den vestlige verden. Sirois et al. (2013) 

fant i sin studie om muslimske pasienter at for muslimer er det upassende å ta på et annet 

menneske som er av det motsatte kjønn, med mindre man er ektefellen eller i nær slekt med 

hverandre. Derfor ønsker mange muslimer behandlere av samme kjønn, men dersom en 

muslimsk kvinne aksepterer behandling fra en behandler med det motsatte kjønn så har hun 

ofte ektemannen eller en eldre kvinne med som følge for å sikre at beskjedenhet følges. 

Videre når det gjelder alvorlige sykdommer eller omfattende behandlinger så deltar de 

nærmeste pårørende i beslutningsprosessen. Under ramadan, som er muslimenes fastemåned, 
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så forventes det at de har renset munnen før soloppgang eller etter solnedgang slik at 

tannpleiemidler eller munnskyll brukt under sollys er ansett som en mislikt handling. Dette 

forteller oss at muslimer kan unnlate å oppsøke tannlegen under fastemåneden fordi det er 

forventet av deres familie og religion at de ikke bryter fasten ved å få vann i munnen, som 

brukes for skylle munnen, eller profylaktiske midler som pensles på tennene deres. Det er 

derfor veldig viktig for tannhelsepersonell å ha adekvat kunnskap om deres pasienters kultur 

og religion for å tilrettelegge behandlingen på en måte som ikke interfererer med pasientenes 

forventninger.  

Chhabra et al. (2012) fant i sin studie med deltagere fra India at barn på 3-4 år ble forventet å 

pusse tennene helt på egen hånd og de mange av foreldrene hadde aldri sjekket 

pusseteknikken til deres barn eller gitt dem noen instruksjoner i tannpuss. Da foreldrene ble 

spurt om sosiale påvirkninger påvirket deres valg for tannbehandling, responderte over 

halvparten at de eldre, spesielt besteforeldrene, hadde en avgjørende rolle i valget rundt 

tannbehandling for deres barn. Butani et al. (2008) fant i sin studie av den filippinske gruppen 

at informasjon og verdier relatert til generell og oral helse som oftest blir videreført fra de 

eldre i familien. 

Når det gjelder sosiale faktorer ved oral helse fant Gao et al. (2014) at deltagerne som brukte 

fritiden i sosiale sammenkomster var mer klar over forholdet mellom oral helse og generell 

helse, og hadde lavere frekvens av matinntak daglig sammenlignet med de som brukte fritiden 

individuelt.  

 

 

4. Monokron- polykron tidsoppfatning 

Viktigheten av tannpleie og forebyggende behandling kan variere blant pasienter. Å være 

besatt av tiden og det å streve etter å ta kontroll over den er det en monokron lineær 

tidsoppfatning innebærer. Man vil gjøre livet forutsigbart gjennom nøye planlegging av sitt 

skjema. Individet er fremtidsorientert og arbeider med en oppgave av gangen i en monokron 

tidsperspektiv. Mens tiden er uendelig i følge den polykrone tidsoppfatningen. Man forsøker å 

se på tiden som en gave og være åpen for de mulighetene og opplevelsene som oppstår i 

stedet for å prøve å kontrollere og materialisere den. Punktlighet er ikke en egenskap som 

prioriteres høyt ut fra et slikt perspektiv og slike som oppstår i løpet av dagen kan lett 

konkurrere bort for eksempel et legebesøk eller tannlegebesøk. Kelly et al. (2005) fant i sin 

studie med deltagere som enten benyttet eller ikke benyttet seg av helseforsikring at de som 
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benyttet seg av forsikring vektla forebygging av dentale problemer og utvikling av vaner for 

livslang forebyggende tannpleie. Sirois et al. (2013) fant at muslimer blir oppmuntret av 

koranen til å opprettholde god helse, spise moderat, forebygge sykdom, søke medisinske 

behandlingsmåter når man er syk, opprettholde god hygiene og verdsette velvære. Det å 

opprettholde god helse er veldig viktig for muslimer fordi de tror at kroppen er en gave fra 

Allah (Gud).   

I en studie fra Gao et al. (2014) anså alle de Indonesiske deltagerne oral helse som veldig 

viktig og 96% var enige om viktigheten med regelmessige tannlegebesøk. De fleste unngikk 

overdrevet inntak av søtsaker ved de fleste anledninger og børstet tennene selv om de var 

veldig stresset eller opptatt. Geltman et al. (2014) utførte en studie  av somaliske flyktninger 

der over halvparten hadde besøkt tannlegen under den tiden de hadde bodd i USA, men at 

bare 36% rapporterte at de hadde besøkt tannlegen det siste året for forebyggende 

behandling.  

 

5. Reduksjonistisk vs. holistisk helsesyn 

Menneskers forventninger til helsepersonell når det gjelder evne til å kurere dem, i forhold til 

betydningen av deres egne innsatser til livsstilsendringer, påvirker deres syn på helse. På den 

andre siden vil skeptiske holdninger til moderne medisin også påvirke pasienters livsstil og 

tilnærming til behandling hos profesjonelle helsepersonell. Gilbert et al. (2002) fant i sin 

studie at det ikke var noen signifikante forskjeller mellom afroamerikanere og hvite 

amerikanere med hensyn til bruk av hjemmelagde midler før man oppsøker tannbehandling. 

Kelly et al. (2005) fant at hvite amerikanere som ikke benyttet seg av forsikring foretrakk 

forebyggende helseatferd fremfor forebyggende tannpleie, mens de som benyttet seg av 

forsikring mente at de var like viktige begge to. 

Sirois et al. (2013) fant under sin studie at det er vanlig blant muslimer å følge skrifter fra 

Koranen når det gjelder syn på helse, sykdom, tann- og medisinsk praksis. Helsepersonell blir 

referert som vise mennesker og healere av Koranen, og derfor viser muslimske pasienter dem 

respekt og uttrykker sin takknemlighet overfor dem og oppsøker ofte helsepersonell med 

tålmodighet og oppmerksomhet ved å lytte til dem. Dette er noe behandlere kan bruke for å ha 

et godt forhold til sine pasienter. Sirois et al. (2013) fant i tillegg at miswaak er en tradisjonell 

tannpleiemetode for muslimer. Miswaak er en stilk fra arak treet som vokser hovedsakelig i 

Midtøsten og er ansett som noe bedre enn en tannbørste på grunn av dets naturlige innhold av 
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hemmende effekt på bakterievekst. Dette er et middel mange mennesker som kommer fra 

Midtøsten og Afrika foretrekker fremfor tannbørsten man er vant med i vesten.  

 

Bildet er hentet fra: https://www.greenprophet.com/2011/03/miswak-toothbrush/ 

 

Nesten halvparten av de somaliske deltagerne i Geltman et al. (2014) sin studie rapporterte 

bruk av miswaak. I Adams et al. 2013 sin studie om somaliske flyktninger kom det fram at en 

av metodene mange somaliere bruker er aday, som er en trestilk fra et tre ved navnet 

Salvadora persica L. studier viser at aday er effektivt til plakkfjerning og at det har hemmende 

effekt på orale kariogene streptokokker og periodontale patogener. Videre fant de at smerte 

ble behandlet med grovmalt salt, enten ved å gurgle det i varmt vann eller ved å plassere det 

direkte på kaviteten, noen ganger med knust Aspirin.  

Butani et al. (2008) fant i sin studie at kineseres holistiske syn gjennom tradisjonell kinesisk 

medisin er en praksis som er vevd inn i hverdagslivet både sosialt og kulturelt. Det er vanlig 

blant kinesere å tro at tannhelse avhenger av tilstanden til nyrene, for eksempel at løse tenner 

er et tegn på ubalanse i yin-yang i nyrene. Meridian theory er en annen teori hos kinesere som 

går ut på at enhver meridian eller energi-sti genererer disharmoni langs den meridianen. 

Tannpine i mandibelen kan for eksempel resultere fra sykdom i tykktarm-meridianen fordi 

tykktarmen og mandibelen har samme energikanal, eller at tannpine i maxilla kan være et 

resultat fra sykdom i mage meridianen.  
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Konklusjon 

 

Litteraturgjennomgangen viste at det er mange kulturelle aspekter som har betydning for 

pasienters opplevelse av helse og tannhelse, syn på tannbehandling og syn på forbyggende 

tiltak. Det ble funnet artikler som kan bidra til øket forståelse innen alle hovedtemaer i 

oppgaven; flyktninger, fordommer og etnosentrisme, helseforståelse, individ vs. gruppe 

orientert tenkning, monokron vs. polykron tidsregning og reduksjonistisk vs. holistisk 

helsesyn. Norge har gjennom de siste tiårene utviklet seg til et multikulturelt samfunn, noe 

som skaper nye utfordringer for tilbydere av helsetjenester. For at man skal optimalisere 

tannhelsetjenester og tilby alle pasienter adekvat behandling, er det viktig at helsepersonell får 

kunnskap om helseforståelse og helseatferd i ulike kulturer.  Slik kunnskap kan legge 

grunnlaget for et godt pasient-behandler forhold og øke sannsynligheten for at pasientene får 

den behandlingen de trenger. Dette er nyttig både under utdanning av helsepersonell og ved 

planlegging av tannhelsetjenester. Opplæring av ansatte kan utføres ved at de deltar på ulike 

kurs og ved at klinikken får materialer som personalet kan lese. Når en behandler vet hva 

miswaak/aday er og at det foretrekkes fremfor tannbørste i visse kulturer så kan de gi sine 

pasienter opplæring i bruk av miswaak/aday for å bedre tannpleien til disse pasientene. Veldig 

mange pasienter fra andre kulturer og som har for eksempel Islam som sin religion ønsker en 

behandler fra sitt hjemland, men dersom en vestlig behandler har kunnskap om deres skikker, 

vaner og tannhelseerfaringer så vil mange pasienter kunne føle seg mer komfortabel med en 

behandler som ikke er fra deres hjemland og kunne åpne seg for et godt pasient-behandler 

forhold uansett hvor behandleren er fra. For å forbedre orale helsen til våre pasienter er det 

viktig å forstå og anerkjenne sosiokulturelle faktorer og i tillegg lage sykdomsforebyggende 

programmer for å øke bevisstheten til flyktninger og immigranter. 
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