
Munden – et overset organ 
 
men en nøgle til sundhed og 
livskvalitet  

  
 
 
  

 

Børge Hede 





Mundhulens bakterieflora 







Er munden og 
mundhygiejne et 

problem hos borgere 
der ikke kan klare sig 

selv? 
 



Vores daglige udfordring! 





Er mundhygiejne et 
problem ? 
Hvorfor  ?  

 



Manglende egenomsorg – og omsorg! 



Flere tænder med tiden! 



Flere med demens 
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Manglende omsorg? !!!!!!!!! 



Er mundhygiejne et 
problem ? 
Hvorfor  ? 

Konsekvenser ? 
 



Lungebetændelse 
Diabetes 

Hjerte- karsygdomme 
Tyggeproblemer (vægttab) 

Smerter 
Nedsat livskvalitet 
Nedsat selvværd 



Dør man af dårlig mundhygiejne ? 



Dør man af dårlig mundhygiejne ? 

Årsag: Dysfagi –  
(prevalens på plejehjem40-60%)  



 

Københavns Kommune udgør ca. 10% af landets befolkning. På landsplan skal der 
derfor ganges med ca. 10  - dvs. ca.100 færre dødsfald og 400 – 450 færre indlæggelser 
af ca. 50.000 kr. (Sygehusenes afregningstakst for indlæggelse pga. lungebetændelse)  
= ca. 20 mio. kr. i mindre udgift for samfundet 
 
Til sammenligning døde 29 af AIDS, 131 af sclerose og 258 af modermærkekræft i 2011 
 

Aspirationspneumoni –  
et regnestykke 

I Københavns Kommune blev 422 plejehjemsbeboere indlagt i 2010 pga. 
lungeinfektion. Et mundplejeprogram kan forebygge 10% af tilfældene dvs.  40-45 
indlæggelser. Dødeligheden er  ca. 20 % dvs.at ca. 8-10 dødsfald  årligt kan 
forebygges blandt Københavns Kommunes plejehjemsbeboere. Potentialet i 
hjemmeplejen  og andre typer ”institutioner ” er ukendt. 



Effect of periodontal treatment on HbA1c 

Janket et al.,2005 J Dent Res meta-analysis 

Weighted average decrease: 
0.38 
 
Restricted to type 2 diabetic 
patients: 
0.66 



Får man kredsløbssygdomme pga. manglende 
tandbørstning? 



Parodontose - Parodontitis 



Sundt tandkød uden 
blødning  

=  
Tilstrækkelig 

mundhygiejne 

Betændt tandkød+ 
tandkødslommer 

med blødning  
=  

Mangelfuld 
mundhygiejne og 

paradentose 

  Paradontose 



Pochearealet ved paradentose 

Ved 10 tænder med 
tandkødslommer på 5 mm 

Ved 20 tænder med 
tandkødslommer på 5 mm 



Får man kredsløbssygdomme pga. manglende 
tandbørstning? 



kostpolitik ? – sammenhæng ? – helhed ? – sundhed ? 

Ernæring og tænder hos ældre 



Hvad betyder munden for småtspisende 
ældre ?  

Risikofaktor Vægttab > 1% Vægttab> 5 % Vægttab> 10% 

Alzheimers demens - - - 

Anden demens - - - 

Lægemidler > 5 pr. døgn - - 0,137 

Tyggebesvær 0,084 0,107 0,018 

Smerter i munden 0,035 0,106 - 

Hjælp til at spise - 0,137 - 



Ernæring og tænder hos ældre 



Tænder 
Betyder de noget for  de svage ældre? 
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 procent plejehjmesbeboere i Københavns Kommune  
med forskellige problemer relateret til tænder og mund 

meget ofte Ofte Af og til 



Hvorfor er 
mundhygiejne et 

problem ? 
Hvor hyppigt et 

problem? 
 



Hvor mange har behov for 
hjælp? 



Hvorfor er 
mundhygiejne et 

problem ? 
Hvor hyppigt et 

problem? 
Hvad virker ikke og 

hvad virker? 



Kan det holdes rent? 



Scientific evidence for the potential association between oral healthcare 
education of care nurses and improvement in their oral hygiene care skills 

could not be found 



Koncept for Shared Oral Care 

”plejen” 

Patienten 

Tandpleje 

Etik 

Jura 

Økonomi 

Faglighed 

Muligheder  

Fysiske rammer 

Patientens resurser 

Behandlerens kompetence 
 



n % 

Tandstatus: 

Antal beboere med 20+ tænder 141 25,7 

Antal beboere med 1-19 tænder 202 36,8 

Antal tandløse beboere 206 37,5 

Egenomsorg: 

Kan selv varetage mundhygiejnen 138 25,7 

Køn: 

Kvinde 385 70,1 

Mand 164 29,9 

I alt 549 100 

Alder: 

<60 år 12 2,2 

60-80 år 162 29,5 

80-100 år 354 64,5 

>100+ år 11 2,0 

Uoplyst 10 1,8 

549 100 

Deltagere i programmet 549 89,5 



Sundt tandkød uden 
blødning  

=  
Tilstrækkelig 

mundhygiejne 

Betændt tandkød+ 
tandkødslommer 

med blødning  
=  

Mangelfuld 
mundhygiejne og 

paradentose 

  Måling af paradontitis - gingivitis 
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Fremtidens  svage borger? 

Tak for opmærksomheden 

Ja - hvis vi ikke gør noget!!!!! 


