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tidendetidende

vanlige funn blant eldre. Subjektive symptomer var knyttet til tann-
tap, protesebruk, munntørrhet, samt tygge- og svelgeproblemer. De 
inkluderte studiene om oral helserelatert livskvalitet hos eldre rap-
porterte at den var relativt god. Dette til tross for at resultatene fra 
litteraturgjennomgangen indikerte at gruppen har nedsatt oral hel-
se, betydelige behandlingsbehov og mangel på tilstrekkelig daglig 
oral hygiene. En mulig forklaring på dette kan være mangel på til-
gang til tannbehandling, noe som støttes av studien av Schluter et 
al. (5) som viste at bare 25,3 % av deltakerne i studien deres hadde 
fått en oral undersøkelse de siste årene.

Samlet sett viser litteraturgjennomgangen at det er betydelig man-
gel på forskningsbasert kunnskap om oral helse og oral helserelatert 
livskvalitet hos personer over 65 år som mottar hjemmesykepleie.

Hele litteraturstudien er publisert i tidsskriftet Gerodonto-
logy (1) https://doi.org/10.1111/ger.12649
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Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) og Universitetet 
i Oslo har utført en litteraturoversikt for å vurdere omfanget og 
oppsummere litteratur (scoping review) innen oral helse og oral 
livskvalitet hos eldre som er i hjemmesykepleien (1) 

Andelen eldre som trenger hjemmesykepleie har økt, og vil øke 
ytterligere de kommende årene. Forskning tyder på at skrøpelige og 
pleietrengende eldre har økt risiko for sykdommer i munnhulen på 
grunn av utfordringer med daglig oral hygiene samt uregelmessig 
tilgang til tannhelsetjenester (2, 3).  I tillegg til somatiske konse-
kvenser av orale sykdommer, påvirkes også livskvaliteten til eldre av 
psykososiale aspekter, som redusert evne til å snakke og til sosial 
interaksjon (4). Til tross for at flere og flere eldre bor hjemme len-
ger, har hovedfokuset i tidligere forskning på oral helse og livskvali-
tet vært utført hovedsakelig blant pleietrengende eldre på sykehjem. 

Vi gjorde et systematisk litteratursøk i samarbeid med bibliote-
kar ved Universitetet i Oslo, og søkte bredt for å etterstrebe at all 
litteratur som omhandlet temaet ble identifisert. Kun studier som 
omhandlet oral helse og/eller oral helserelatert livskvalitet hos eldre 
over 65 år som mottar hjemmesykepleie, ble inkludert i litteraturo-
versikten. Av de 2179 identifiserte studiene ble 18 inkludert. Sytten 
av studiene omhandlet tilstander i munnhulen; fire av disse rappor-
terte funn fra en klinisk undersøkelse gjennomført av tannhelse-
personell, syv rapporterte eldres subjektive symptomer, og seks rap-
porterte både kliniske funn og subjektive symptomer. Kun tre av 
studiene omhandlet oral helserelatert livskvalitet.

Litteraturoversikten viste at det var relativt få studier på dette 
temaet og at metodene for å vurdere oral helse blant skrøpelige og 
pleietrengende eldre var lite standardisert. De kliniske funnene vis-
te at eldre ofte mangler noen av sine naturlige tenner, og at de ofte 
har avtakbare proteser med behov for reparasjon. I tillegg var ube-
handlet karies, munntørrhet, problemer med tygging og svelging 


