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«Man er for alvor gammel når man bare kan     
snakke om sine barnebarn og sine kunstige 
tenner».

Alexandrine
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WHO

Oral health is essential to general health and 
quality of life. It is a state of being free from 
mouth and facial pain, oral and throat cancer, 
oral infection and sores, periodontal (gum) 
disease, tooth decay, tooth loss and other
diseases and disorders that limit an individual`s
capacity in biting, chewing, smiling, speaking
and psychosocial wellbeing
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• Helsetilstanden i munnen og evnen til å tygge 
har betydning for pasientens generelle helse, 
næringsinntak , sosiale liv og subjektive 
livskvalitet.

• Derfor er det av stor helsemessig verdi å 
opprettholde en god tannhelse.
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• Mange systemiske tilstander kan gi 
manifestasjoner i munnhulen og kroniske 
betennelser i munn og tenner kan være 
opphav til sykdommer andre steder i kroppen.
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• Det er et stadig økende antall eldre som har 
høyere utdanning, er mer ressurssterke og 
stiller høyere krav.
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• Inspeksjon av munnhulen gir informasjon om 
hydreringsgrad og tannstatus, og kan gi en 
pekepinn om underernæring og årsak til 
sviktende ernæringsinntak.

• Underernæring og feilernæring kan gi funn i 
munnhulen.
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• Med alder reduseres spyttsekresjonen, noe 
som disponerer for munntørrhet , denne 
tendensen forsterkes av dehydrering og av en 
rekke legemidler, særlig diuretika og 
anticholinerge legemidler.

• Eldre bruker ofte mange medisiner.
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• Eldre kan ha redusert evne til å opprettholde 
en god munnhygiene grunnet sykdom, f.eks. 
demens.

• Eldre har oftere dårligere oral motorikk.
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• Rotkaries og frakturer p.g.a tidligere store 
fyllinger og mange år med slitasje er hyppig 
hos eldre. 

• Periodontitt er og et problem, men starter 
ofte i yngre år. 
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• Særlig utsatt for underernæring er 
multimorbide pasienter med sviktende 
funksjonsnivå. 

• Årsaker kan være dårlig tannstatus, dårlig 
tilpassede proteser, munntørrhet, 
soppinfeksjoner eller sår m.m.
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• Prøve å unngå tannløshet, med økende alder 
vil tilpasningsevnen være redusert noe som vil 
vanskeliggjøre bruk av proteser.

• Viktig med tidlig intervensjon.

• Forfall av tannhelsen skjer raskt.

29



30



31

Kirsten Solemdal



32
Kirsten Solemdal



33Kirsten Solemdal



34



• Spesielt hos pasienter med 
demens/svelgproblemer kan inntak av 
lokalirriterende medikamenter gi etseskader i 
munnslimhinnen, noe som kan vanskeliggjøre 
næringsinntaket.

• Hos eldre som spiser dårlig er derfor 
inspeksjon av munnhulen ekstra viktig.
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• Diabetikere opplever oftere xerostomi og er 
mer utsatt for infeksjoner (periodontitt, karies 
og candida).

• Har bl.a. sammenheng med nedsatt saliva 
sekresjon og endring i salivas sammensetning 
og hyperglykemi.
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Kasuistikk 1

• Kvinne f. `17 , trygdebolig, hjemmesykepleie, 
mye hjelp fra datter.

• Diabetes, insulinkrevende. Polynevropati. 
Tidligere ulcus duodeni. Obstipasjon.

• Oppegående forut for innleggelse, men 
samme kveld uklar, ingen smerter, datter 
bekymret. Innlagt under diagnosen: infeksjon 
ukjent fokus.
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• Hb 12.4; hvite 12.9; CRP 152

• BT 140/80; puls 100; temp. 38.8;

• Blodkulturer: S. viridans (Grønne, alfa 
hemolytiske streptokokker)

• Rtg thorax: U.a.

• CT abdomen: Divertikler

• CT caput : U.a.
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• Ekko cor: Forkalket mitralklaff med suspekte 
vegetasjoner på bakre cuspis.

• TØE: Vegetasjon på lateralsiden av bakre 
mitralseil.

→ Endokarditt
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• Svært dårlig tannstatus, henvist tannlege, det 
ble gjort ekstraksjon av to tenner samt fem 
rotrester.

• Fikk CVK, startet opp med penicillin 3 gram x 4 
iv., total behandlingstid 6 uker.
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Kasuistikk 2

• Mann f` 41, bor alene. Pensjonist.

• NVI i -09, PCI behandlet. Myelodysplastisk
syndrom i april -16, fått i alt 3 kurer med 
cellegift. Innleggelse i mai/juni -16 med 
tanninfeksjon og grav nøytropeni.

• Nå innlagt med nøytropen feber, smerter tann 
27, hevelse og rubor rundt.

• Henv. tannlege
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Kasuistikk 2

• Påny innlagt i slutten av aug. fra hematologisk 
poliklinikk med nøytropen feber og smerter 
tann 27.

• Nøytropeni og CRP 120.

• Oppstart penicillin og gentamycin. 
Beskyttende isolasjon.

• Henvist tannlege, 27 ekstrahert.
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Hvem har rettigheter til gratis 
tannbehandling

• Tannhelseloven 1983

Eldre og uføre som har hatt 3 måneders 
sammenhengende hjemmesykepleie eller 
sykehusopphold og deretter har 
hjemmesykepleie minst en gang pr.uke har 
rett til gratis tannhelsetjenester fra det 
offentlige
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Hjelpemidler for munntørre

• Vann

• Sukkerfrie pastiller

• Fluortabletter 0,25mg 4-6 pr dag, suges som 
drops

• Xerodent ( for meget munntørre), suges som 
drops
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Hjelpemidler for munntørre

• Saliva gel til smøring av tunge, lepper og 
slimhinner ( eks. Biothene, Zendium)

• Spytterstatning (eks. Saliva orthana spray)

• Matolje
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Hjelpemidler mot karies

• Tannkrem med fluor

• Daglig fluorskylling

• Fluor sugetabletter 0.25 mg x 4

• Fluor tyggegummi
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«Er det så ille å bli gammel? Ikke hvis du har 
vært flink til å pusse tennene»!

Woody Allen
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