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«Oral health is a major determinant of
general health, self esteem and has a low
priority in the context of mentall illness»

( Angelillo et al. 1991; Balwant 2008; Kumar et al 2006; Petrie and Weinman1997)



« Oral health status is poor and a 
frequentable disregarded health issue among
patients with schizophrenia.»

( McCreadie RG, Stevens H, Henderson J, et al. 2004)

«Up to 50% of patients with schizofrenia 
never brush their teeth»

(Sayegh F,  Dababneh R,  Rodan R. 2006)



Disposisjon

 God/dårlig  oral helse

-ekstraoralt

-intraoralt

 Erfaringer fra sykehustannklinikken

 Hva kan gjøres?



Ny definisjon av oral helse

 Oral helse er mangesidig og inkluderer, men ikke begrenset til, evnen til å 
snakke, smile, lukte, smake, berøre, tygge, svelge og formidle et spekter av 
følelser gjennom ansiktsuttrykk med selvtillit og fri for smerte, ubehag 
og/eller sykdom i det kraniofaciale kompleks. 



Hvordan ser det ut i munnen?

 Blant pasienter med alvorlig psykisk lidelse har  
61 % dårlig tannhelse.

(Matevosyan.N R: Oral Health of Adults with Serious Mental Illnesses: A Review.



Hva er dårlig tannhelse?

 Munntørrhet (hyposalivasjo) 

 Karies

 Periodontitt ( røyking)

 Erosjoner ( syreskader)

 Nedsatt evne til egenomsorg

( hygiene)

 Høyt inntak av karbohydrater

 Manglende tenner
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Ytre faktorer som påvirker tannhelsen og evne til å motta 
tannbehandling

 Flere innleggelser, lite kontinuitet

 Begrenset sosialt nettverk

 Alvorligheten av psykisk lidelse

 Rusavhengighet

 Varierende dagsform

 Dårlige erfaringer (lav tillit) med helsepersonell/tannhelsepersonell

 Urealistiske forventninger 

 Redusert evne til egenomsorg og redusert compliance

 Økonomi

 Bolig

 Tannlegens erfaring med denne typen pasienter



Kvinne 45 år



Hvor skal man begynne?



Mann 38 år
Sitat henvisning:« Hans dårlige tannstatus har gått utover hans sosiale liv»



Kvinne 40 år
Diagnose : Paranoid schizofreni. 

Status 2009: 
Lappeteppe av fyllinger , mange hull, misfornøyd med utseende, munntørr
«Gjenganger» på klinikken. Pusser ikke tenner



Status 2014:
Bestemt å lage kroner på alle tenner i overkjeven for å hindre flere hull
Utallige timer brukt for å informere, instruere, motivere til å holde dette rent.
Pas får også informasjon om at dersom det kommer nye hull under kronene 
risikerer hun å miste tennene. 



Status 2016
Flere innleggelser på sykehus.Karies under flere kroner.
Pusser fortsatt ikke tenner og må nå  trekke flere tenner





2013:
Mann 24 år
Diagnose: Paranoid schizofreni, amfetaminmisbruk siden 16 års alder



3 år senere
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… men hvem er villig til å utføre 
behandlingen ?



Viktig å gi kunnskap til behandlere

 Undervisning fra 
psykiatrien

 Oppsøkende 
virksomhet

 Tilrettelegg for kurs 
i den offentlige 
tannhelsetjenesten

 Tverrfaglig



Tverrfaglighet

 For bedre 

kommunikasjon

 For bedre behandling

 For bedre helse

 For bedre funksjon

 For bedre livskvalitet

 For en mer givende 

hverdag



Hvordan møter vi pasienten?

Tilnærming utenfor tannlegestolen

• Ufarliggjøre klinikken

• Informasjon om hva som skal skje i dag

• Dempe angst

• God tid/ tålmodighet

• Trygghet

• Teamarbeid

• Respekt( håndhilse uten munnbind og hansker)
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Gode råd fra psykiater : 

 Husk at pasienten du møter er i stabil fase.
 Fokus på mennesket – bli møtt som et vanlig menneske.
 Se bort fra det som evt. er uflidd.
 ”Jeg har lest henvisningen, vet litt om deg, dette er helt 

frivillig. Jeg er interessert i å hjelpe deg, og dette er noe vi 
skal gjøre sammen.”

 Forklare hvorfor man stiller rare spørsmål om bakgrunn 
og tidligere sykdommer.

 Si fra hva du skal gjøre, ta det etappevis, vær tydelig på at 
du har tid, og ønsker beskjed ved smerter/ubehag.

 Gi forståelse for at det kan være skummelt/ubehagelig, 
og vær tydelig på at man kan avbryte dersom det blir 
ubehagelig. 



Ekstra fluor til munntørre 
pasienter!!!







Hvordan fungerer tannbehandlingen i Sverige?
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Determinants of Poor Dental Care in Patients with Schizofrenia:
A  Historical, Prospective Database Study.

Nielsen J, Munk-Jørgensen P, Skadhede S, Correll CU. 2011

 43% av pasienter med schizofreni 
oppsøkte tannlege i løpet av 1 år i 2006 

( mot 68%)

 Kun 31 % av schizofrenipasientene hadde 
vært årlig hos tannlege de siste 3 årene



Konklusjon

 Because patients with schizofrenia generally have a 
low awareness of their own health problems and 
an associated low motivation to improve their own
health, mental health professionals should pay
attention to the adequacy of dental health care, 
actively encourage patients to regulary visit the
dentist and establish a formal collaboration with
dentistst to improve the dental health aspects of

this disadvantaged patient group
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Takk for meg 


