
Munnstell 

«Vi tar munnstell tilslutt 

- hvis vi får tid" 



Utløsende faktorer for dårlig 
munnhygiene 

 *cytostatikabehandling 

 *strålebehandling mot hoderegionen 

 *munntørrhet 

 *bevisstløshet 

 *benmargstransplantasjoner 



Munnhuleproblemer fører til: 

 dårlig livskvalitet 

 dårlig velvære 

 plagsomme symptomer 

 problemer med næringsinntak 

 unngåelse av sosialt samvær 

 problemer med å snakke 

 problemer med å svelge 

 Dårlig ånde 



Munnhuleinspeksjon 

 Er en viktig del av journalopptaket  

 Hansker, spatel og lommelykt 

 Dyrkning? 

 Ikke nok å se på tunga 



Smaksforandringer 

 Vanlig etter strålebehandling og cytostatika 
 Varer fra et par dager til flere uker etter 

avsluttet kur 
 Effekter av strålebehandling mot hode og hals 

kan vedvare i flere mnd etter avsluttet 
behandling 

 Smakssansen og evnen til å oppfatte smak 
forandres 

 Strålebehandling mot munnen fører til at 
smaken forsvinner helt og at spyttkjertlene 
settes ut av funksjon 



Munntørrhet 

 Høyest rapporterte symptom på ESAS-
scoring 

 Forebygging er viktigst 

 Spyttets viktigste funksjoner er å elte mat 
og å beskytte mot karies samt å fremme 
smak, tale og svelging 

 



Uttalt munntørrhet 

Foto: Tony Axell, DDS odont.dr 



Tiltak ved munntørrhet: 

 Rikelig drikke 

 Zendium tannkrem uten såpe og myk tannkost 

 Skylling med saltvann før og etter måltider 

 Unngå mye sukkerholdig mat og drikke 

 Sørg for fluor!  

 Forsøk sukkerfrie drops eller tyggegummi 



Tiltak ved munntørrhet forts 

 Husk at mange av medikamentene en får 
som alvorlig kreftsyk, har munntørrhet 
som bivirkning 

 Spyttsekresjonsstimulerende midler 

 Spytterstatning 

 Husk leppene 

 

 

 



Komplikasjoner ved munntørrhet 

 Svie og brenning i slimhinner 

 Sprukne lepper 

 Spyttkjertelinfeksjoner  

 Økt kariesrisiko 

 Tygge/svelgproblemer 

 Smaksforandring 

 Halithosis (dårlig ånde) 

 Oppvåkning på natt pga tørrhet 

 Proteseproblemer 

 Infeksjoner (candidose) 

Tannteam St. Olavs Hospital 



Sår munn 

 *skylle munnen med fysiologisk saltvann 

 *myk tannbørste 

 *zendium tannkrem (uten såpe) 

 *forsøke xylocain viskøs blandet med fløte 

 *paracet mikstur 

 *morfin mikstur 

 Husk at matens konsistens er viktig her! 



Mukositt 

 Er en inflammatorisk og ulcererende 
reaksjon i slimhinnene 

 Oppstår i forbindelse med cytostatika og 
strålebehandling 

 Ingen behandling, bare lindring 



Tannteam St. Olavs Hospital 



Sciubba JJ, Goldenberg D. Oral complications of 
radiotherapu. Lancet Oncol 2006;7:175-83 



soppinfeksjon 

 Ikke nok med litt belegg på tunga for at det skal 
kalles en candidainfeksjon. Ta prøver og lever til 
dyrkning! 

 Ved bruk av mycostatin: husk først munnstell så 
mycostatin. Husk også å behandle gebisset 
ellers smitter pasienten seg selv igjen og igjen.  

 Dårlige kreftpasienter: behandle med Diflucan . 



Pseudomembranøs candidose (”trøske”) 

Pseudomembranøs candida

Foto: Tony Axell, DDS odont.dr 



Virusinfeksjoner 

 Vanligst er herpes zooster  

 After 

 Herpes behandles med acyclovir salve  

 Viktig med smertelindring, dette er 
VONDT 

 



Virale infeksjoner 

 De vanligste:  
 Herpes simplex 

 Cytomegalovirus 

 Varicella zoster 

 Epstein-Barr  
(begrenset data på vår pasientpopulasjon) 

 

 

 

 

 Diff.diagnose: aftøse sår 

 Dyrkningsprøve 



Lovverk 

 Helsepersonelloven § 4 – du har plikt til å 
yte helsehjelp på en faglig forsvarlig måte 

 I ”Kvalitet i pleie – og omsorgstjenestene” 
(Sosial– og Helsedep. 1997) står det at 
den enkelte beboer har rett til å få 
ivaretatt sin munnhygiene. 

 Lov om Tannhelsetjenester sier at alle 
beboere i sykehjem har rett til gratis 
tannbehandling. 

 



Lovverk forts 

 Bruker i hjemmetjenesten: rett til gratis 
tannbehandling om han får fast hjelp en 
gang hver uke av personell som er fysisk i 
hjemmet. Bruker må ha hatt dette tre mnd 
og det bekreftes via skjema med 
vedtaksnr og dato. Den offentlige 
tannhelsetenesta må da brukes.  



Et godt munnstell 

 Det beste er om pasienten kan pusse 
tenner selv – evt tilby hjelp 

 Husk tanntråd eller tannstikkere  

 Tilbud om fluorskyll eller fluortabletter 

 Visste du at god munnhelse har betydning 
for den generelle helsen? Pasienter som 
har stor bakterievekst i munnhulen, kan få 
infeksjoner som spres til lunger, spiserør 
og via blodet = sepsis eller endokarditt…. 



Et godt munnstell  

 ET GODT MUNNSTELL  

 Utstyr: 

 Tang med tupfere 

 Vattpinner 

 Q tips 

 Utblandet hydrogenperoksyd 

 Spatel 

 Lommelykt 

 Zendium gel 

 Lipsyl  



Munnstell 

 Har pasienten smerter i munnen, sørg for at 
smertestillende gis en halvtime før munnstellet 

 Inspiser. 
 Fukt alle kroker med hydrogenperoksyd blandingen 
 Vent 10 min 
 Rens over 
 Fukt. 
 Hydrogenperoksyd er et godt middel når det er mye 

sliming og belegg i munnhulen.  
 Beste effekt av skylling, men ikke alle klarer dette selv 

TILBY HJELP!  
 Munnstell bør utføres minst to ganger pr dag.  
 Har i noen tilfeller brukt stesolid som sedasjon. 



Case 

 Mann, 85 år gammel 

 Mottatt cellegiftbehandling og i det siste 
steroider på grunn av kvalme og oppkast. 

 Er medtatt og trenger hjelp i stell 

 Ved inspeksjon ses en massiv 
soppinfeksjon i munnhulen og inspeksjon 
under gebisset avslører to smertefulle 
after.  

 Hvordan vil du hjelpe han?  


