
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

      
 
 

 

 

Hvorfor og hvordan 
- en kvikguide til plejepersonale 

 
 

Omsorgstandplejen 

  

Mundpleje 

   

 

Hvorfor mundpleje? 
 
Mundhulen er et følsomt og intimt område. 
Derfor kan det være vanskeligt for pleje-
personale at få lov til at hjælpe med mund-
hygiejnen, når en borger ikke selv kan klare 
det. 
Men det er vigtigt at gøre en indsats for at 
skabe et samarbejde om hjælpen  
- af mange gode grunde: 
 

Livskvalitet og sundhed 
Munden og tænderne har stor betydning 
for vores udseende og vores tale, og så 
udgør mundhulen den første, vigtige del af 
vores fordøjelsessystem.  
Smerter i munden kan gøre det svært at 
spise, og det kan medføre nedsat 
livskvalitet og uønsket vægttab. 
 
Men manglende mundpleje giver også frit 
slag for mundhulebakterierne, som kan 
føre både tandsygdomme og almene 
sygdomme med sig. 
 
Derfor er det vigtigt at hjælpe 
plejekrævende borgere til en ren mund.  
Daglig, grundig hygiejne af tænder, 
proteser og slimhinder forebygger smerter 
og ubehag fra mundhulen, nedsætter 
risikoen for andre sygdomme og hjælper 
borgeren til at bevare sin tyggefunktion og 
sit smil livet ud. 
 

 
 



   

 

Forebyggelse af sygdomme 
 

Når munden er snavset og bakterierne 
ikke forstyrres, formerer de sig og danner 
kolonier, såkaldt PLAK. 
 
Plak er årsag til:  

•••• Karies (huller i tænderne) 
•••• Tandkødsbetændelse og parodontose  

– de løse tænders sygdom 
 
Bakterier fra plakken kan også forvilde sig 
ned i luftvejene og give lungebetændelse. 
Man regner med at 10% af alle 
lungebetændelser med dødelig udgang 
skyldes dårlig mundhygiejne. 
 
Man ved desuden at diabetes-patienter 
lettere får parodontose. Men det gælder 
også omvendt:  
Hvis parodontosen ikke forebygges og 
behandles, kan det være sværere at 
kontrollere patientens diabetes. 
Endelig er der meget der tyder på, at 
dårlig mundhygiejne kan øge risikoen for 
hjerte-karsygdomme. 
 
Mange ældre udvikler også mundsvamp 
på grund af dårlig hygiejne, især hvis de 
mangler spyt og/eller bruger protese. 
Foruden at være meget smertefuld kan 
kronisk svampeinfektion også medføre 
celleforandringer i mundhulen med risiko 
for udvikling af cancer. 
 
 
 
 

   

 

Hvordan mundpleje? 
 

Pleje af naturlige tænder 
Flere og flere ældre bevarer flere og flere 
af deres egne tænder gennem hele livet.  
 
Det er ikke særlig nemt at børste tænder 
på andre. Vi foreslår derfor at klare 
mundhygiejnen, når borgeren er mindst 
træt – og derfor ofte mest kooperativ.  
 
Det kan for eksempel være om morgenen, 
mens borgeren stadig ligger i sengen.  
Det er meget mere behageligt for både 
borger og hjælper: Borgerens hoved og 
nakke har støtte, og hjælperen får bedre 
udsyn og bedre mulighed for at finde en 
god arbejdsstilling. 
 
Brug en lille blød børste, en ”superbrush” 
eller en el-tandbørste til de naturlige 
tænder, og brug en tandpasta med højt 
fluorindhold.  
 
Børst langs tandkødet både i overkæbe og 
underkæbe, og både på yder- og inder-
siden af tænderne. Til sidst børstes 
tyggefladerne.  
 
Tandmellemrummene kan rengøres med 
små ”flaskerensere”.  
 
Tandplejen vejleder gerne individuelt om 
de mest hensigtsmæssige hjælpemidler. 



   

 

Tandløse 
Hos den tandløse kan afvaskning af tunge og 
slimhinder anbefales. Brug vand, danskvand 
eller klorhexidin på en ”skumgummi-swap”. 
 

Hel og delproteser i akryl 
For at skåne gummerne er det 
bedst at sove uden proteserne. 
Vil man helst ikke undvære 
begge proteser, kan man evt. 
nøjes med at tage protesen i 
underkæben ud. 
 
Tandproteser skal fjernes fra 
munden, før de kan renses.  
 
Eventuelle klæbemidler skal 
fjernes fra både slimhinde og 
proteser dagligt for at forebygge 
svamp. 
 

Dagligt renhold af proteser 
Alle udvendige og indvendige flader børstes  
med en protesebørste eller en neglebørste med en 
ikke-slibende sæbe - (gerne uparfumeret håndsæbe 
eller opvaskemiddel).  
Proteserne skylles grundigt i rindende vand, inden 
de sættes i munden.  
 
Hvis der er tale om delproteser,  
skal bøjlerne børstes ekstra godt.  
Det samme gælder selvfølgelig de  
naturlige tænder, der er tilbage i munden. 

   

 

Opbevaring af proteser 
Mange anbefaler at proteserne opbevares  
fugtigt i et glas vand, når de ikke er i munden.  
Det kan de i princippet godt, men kun hvis de 
er helt rene, for mundhulebakterier og 
svampesporer trives godt i fugt.  
 
Ud fra et hygiejnemæssigt synspunkt er det 
bedst at opbevare proteserne tørt, gerne i en  
lille æske i en skuffe, så de ikke bliver væk eller 
ryger på gulvet og går i stykker. 

 

Speciel protese-pleje 
 
Tandsten dannes også på proteser, og 
den ru overflade gør det nemmere for 
bakterier at sætte sig fast.  
Tandsten kan fjernes ved at lægge 
proteserne i blød natten over i 2 dele vand 
og 1 del eddike.  
Børst med sæbe og skyl grundigt bagefter. 
 
Misfarvninger kan fjernes ved at lægge 
proteserne i blød i en opløsning med et 
enzymholdigt vaskemiddel, fx ”Biotex”. 
Proteserne skylles bagefter i rigeligt vand.  
Hvis det gøres hver uge, holdes også 
svampesporer nede. 
 
Hvis borgeren allerede har svamp i 
munden, kan proteserengøringen 
suppleres med klorhexidin-gel, fx 
CORSODYL. 
 
 

? 



   

 

Mundtørhed 
Mange ældre har nedsat spytmængde på 
grund af medicin og/eller som følge af 
visse sygdomme, og så kan slimhinderne 
være meget sarte og smertende.  
 
Hvis man har egne tænder, er der meget 
stor risiko for at få voldsomme huller i 
tænderne, fordi man mangler spyttets 
beskyttende virkning. Man får nemmere 
svampeinfektioner. Og hvis man bruger 
proteser, kan de gnave og have svært ved 
at sidde fast. I disse tilfælde er mundpleje 
særlig vigtig. 
 
Naturlige tænder skal børstes omhyggeligt 
med en receptpligtig tandpasta med ekstra 
meget fluor. 
 
De tørre slimhinder kan lindres med 
hyppig indtagelse og/eller skylning med 
vand. Kunstigt spyt fra apoteket hjælper 
også. 
Pas ekstra på med søde drikke og bolsjer 
med sukker. De naturlige tænder kan 
ødelægges af bakterier og sukker på 
meget kort tid når der ikke er spyt. 
Sukkerfri saft og sukkerfrie, syrlige drops 
og tyggegummi kan anvendes. 

 

Spørg Omsorgstandplejen 
hvis du er i tvivl om tand-  
og mundpleje. 

 

Se bagsiden for kontaktoplysninger. Smil – det plejer vi  
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