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Alternative søtningsmidler
Dette nummeret av Tidende tar opp og vurderer alternative søt
ningsmidler – et tema med høy odontologisk relevans. Vi omgir 
oss med sukkeralkoholer og intense søtstoff, men de færreste vet i 
hvor stor grad de brukes i matvarer, drikker, medisiner og munn
pleiemidler. Den viktigste drivkraften for å fremstille nye søtstoff 
er et ønske om å erstatte sukker med «kalorifattige» erstatninger. 

Noen uttrykker skepsis til bruk av søtstoff fordi de er «kunstige». 
Alternative søtningsmidler er tilsetningsstoffer og fremstilles kje
misk som mange andre tilsetningsstoffer. De to artiklene om alter
native søtningsmidler, Del 1 – Sukkeralkoholene og Del 2 – Intense 
søtstoff, er et resultat av et samarbeid mellom tannleger og klinisk 
ernæringsfysiolog, noe som viser konstruktivt samarbeid mellom 
helseprofesjoner.

 I artiklene er det drøftet egenskaper, bruksområder og helseef
fekter for i alt 21 alternative søtningsmidler som er godkjent til 
bruk i Norge i dag. Fordelene ved alternative søtningsmidler, innen 
mengdene for akseptabelt daglig inntak diskuteres, slik som at al
ternative søtningsmidler gir færre (eller ingen) kalorier sammen
lignet med sukker, og – ikke minst i odontologisk sammenheng – at 
søtstoff ikke fører til karies. Samtidig vektlegger forfatterne sikker
hetsaspekter ved bruk av alternative søtningsmidler, og stoffenes 
metabolisme og mulige bivirkninger blir omtalt. Forfatterne ønsker 
med disse to artiklene å gi et statusbilde per i dag av et stort, uover
siktlig og ofte myteomspunnet tema.

Som «Aktuelt fag» er det dessuten drøftet kostråd til den karies
aktive pasienten ut fra spørsmålet om det er viktigst å begrense 
sukker mengden eller inntaksfrekvensen.

3Shape TRIOS

Øk saksaksept ved å engasjere  
dine pasienter enda mer.

Sammen skaper TRIOS® 3D color scans 
og TRIOS engagement apps en perfekt 
mulighet til å vise pasientene deres unike 
tannbehandling og hjelpe dem til å forstå 
deres tannbehandlingsbehov. Disse visuelle 
verktøyene gjør det enkelt å personliggjøre 
pasientopplevelser og addressere alle deres 
bekymringer. De vil merke forskjell, og du vil 
merke engasjementet.

Les mer på 3Shape.com

Pasientengasjement  
du kan merke.

Vi skaper en emosjonell  
tilknytning til våre pasienter.
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