
Äldre tänder 
behöver mer omsorg 





     

Förbättra – bevara – fördröja – lindra 
Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktand-
vården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer mogen 
ålder känna sig trygg hos oss. Vi vet att äldre tänder behöver mer omsorg. 

Hur man mår hänger inte alltid ihop med hur gammal man är. 
Man kan vara frisk och närma sig 80 eller vara sjuk och 65. 

De festa äldre lever ett friskt liv långt upp i åldrarna. Till skillnad från 
tidigare generationer har också allt fer egna tänder i behåll. Det bidrar 
till ökat välbefnnande. Dock – ju äldre man blir ökar risken att få sjukdomar 
som kan påverka munhälsan. Det kan även bli lite svårare att ta hand om 
sig själv. Dessutom har många läkemedel biverkningar som drabbar 
munnen. 

Först och främst vill vi på Folktandvården hjälpa till att bevara tänderna 
friska. Om det sedan inträfar något som försämrar munhälsan kan vi hjälpa 
till att förbättra den. Om det inte är möjligt är vårt mål att fördröja eller 
lindra besvären. 

I den här broschyren har vi samlat våra viktigaste råd – oavsett om man är 
FRISK, SKÖR eller SJUK. 



 
 

Munhälsa – livskvalitet 
En god munhälsa har visat sig betyda mycket för den allmänna hälsan. 
För de festa seniorer är det självklart att vara frisk och fräsch i munnen 
– de är hälsomedvetna och har inga större problem med sin mun. 

Men dagens seniorer tillhör också ”fyllningsgenerationen”. En mun med 
många fyllningar, kronor, broar eller implantat är svårare att göra ren och 
kräver extra omvårdnad. 

När man blir äldre ökar risken för sämre syn. Även fnmotoriken och orken 
kan kan påverka förmågan att sköta sin munvård. När man passerat 80 
ökar sannolikheten för att ens livssituation förändras. 

Om man som frisk senior har goda tandvårdsvanor –  följer råd om egen-
vård och har god kontakt med tandvården – underlättar det längre fram 
även om man skulle bli sjuk. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

FR
IS

K frisk 

Goda råd för den som är frisk 

• Borsta tänderna med fuortandkräm två, gärna tre, gånger om dagen. 

• Använd två centimeter tandkräm. 

• Borsta i två minuter. 

• Sila därefter skummet mellan tänderna med lite vatten. 
Spotta ut skummet. Skölj inte efteråt med mera vatten. 

• Ät eller drick inte på två timmar. 

• Gör rent mellan tänderna varje kväll med tandtråd, tandstickor 
eller mellanrumsborste. 

• Undvik småätande, sötsaker och söta drycker. Drick vatten eller mjölk. 

Med åldern kan muntorrhet komma smygande. Ibland är den en 
biverkning till vanliga läkemedel som äldre behöver. I en torr 
mun ökar risken för karies. Därför behöver den dagliga tand-
borstningen med fuortandkräm kompletteras med extra fuor. 

fuor-
skölj 



Torr i munnen, risk för karies 
Det är lätt att förlora en regelbunden kontakt med tandvården när andra 
problem med hälsan tilltar. Orken minskar och den dagliga tillvaron blir allt 
svårare att klara av utan hjälp. Att vara frisk och fräsch i munnen blir då 
extra viktigt för det allmänna välbefnnandet. 

Många läkemedel som äldre behöver, har muntorrhet som biverkning. 
Muntorrhet kan bli ett socialt handikapp. Brist på saliv kan nämligen göra 
det svårt att tala, tugga och svälja. Sveda i munnen och skavande proteser 
är andra vanliga besvär. Men framförallt innebär bristen på saliv en ökad 
risk för att få karies. Om det inte uppmärksammas och förebyggande 
åtgärder sätts in kan en god tandhälsa snabbt raseras. 

När man inte själv klarar att göra rent sin mun på grund av sämre allmän-
hälsa, syn eller motorik kan man behöva hjälp. 

Folktandvården kan ge råd och stöd för hur man bevarar sin mun frisk. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

skör 

Goda råd för den som är skör 
• Håll kontakten med tandvården. Ibland är tätare besök nödvändiga. 

• Borsta tänderna med fuortandkräm tre gånger om dagen. 

• Använd eltandborste eller andra hjälpmedel om det behövs. 
En tandläkare eller tandhygienist kan ge råd. 

• Skölj munnen med vatten om det inte går att borsta tänderna 
efter en måltid. 

• Ta hjälp av anhöriga eller vårdpersonal om man inte själv 
orkar sköta sina tänder och sin mun. 

• Använd förebyggande munvårdsprodukter med fuor – en tandläkare 
eller tandhygienist kan rekommendera vad som är lämpligt. 

• Undvik småätande, sötsaker och söta drycker. Drick vatten eller mjölk. 

tandkräm 

med extra fuor 







  
 
 

 
 
   

 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Varför är saliven så viktig? 
• Den smörjer och skyddar. 
• Den spolar rent. 
• Den underlättar matsmältningen. 
• Den bidrar till smakupplevelsen. 
• Den hjälper till att reparera små 

kariesskador på tänderna. 

Vad händer vid muntorrhet? 
• Det blir svårare att tala och att 

tugga mat utan att samtidigt dricka. 
• Bakterier får lättare fäste och växer 

till sig snabbare i en torr mun. 
• Med mindre saliv kan tänderna 

snabbt förstöras av karies. 
• Risken för karies ökar om man har 

blottade tandhalsar. 
• En torr munslemhinna kan svida 

och göra ont. 
• Risken för infektioner 

i munnen ökar. 
• Man kan få dålig andedräkt. 

Vad kan man göra? 
• Skölja munnen ofta med vatten. 
• Dricka vatten eller mjölk istället för 

söta drycker och läsk. 
• Undvika småätande och sötsaker. 

• Stimulera salivproduktionen 
genom att: 
• använda sockerfritt tuggummi 
  med fuor, sugtabletter 
  eller munspray (fnns på apoteket) 
• tugga maten noga och äta 
  råa grönsaker, till exempel gurka 
  och morot. 

• Tillföra fuor genom att: 
• borsta tänderna med fuor-

        tandkräm tre gånger om dagen
 • skölja med fuor dagligen
 • lacka med fuor hos tandhygienist. 



Mer om muntorrhet 
Mängden saliv kan minska med åren. Då  blir det svårare att hålla 
tänderna rena. Spruckna läppar och sår i munvinklar är ofta 
ett symtom på muntorrhet. 

Vissa sjukdomar medför att salivproduktionen minskar. Hos äldre 
är läkemedel ofta en orsak till muntorrhet. Mer än 200 läkemedel 
har muntorrhet som biverkning. Tar man fer än fyra läkemedel 
är risken särskilt stor. 



Viktigt att få hjälp 
För den som redan har en försvagad allmänhälsa kan sjukdomar i mun-
hålan försämra hälsan ännu mer. När kroppens eget försvarssystem 
är nedsatt blir en god munhygien allt viktigare. 

Äldre med stort behov av vård och omsorg har ofta fera sjukdomar, 
funktionshinder och läkemedel. Många läkemedel som äldre behöver, 
har muntorrhet som biverkning. Framförallt innebär bristen på saliv en 
ökad risk för att få karies. Tandhälsan kan snabbt raseras för den som inte 
själv kan sköta sin munvård och inte heller får hjälp. 

En torr och infammerad mun som svider och gör ont kan ge dålig ande-
dräkt, svårigheter att tala, tugga och äta. 

Folktandvården har en angelägen uppgift i att samarbeta med omsorgs-
personal och sjukvårdspersonal och ge utbildningar för att öka kunskap 
om de äldres behov av munvård. 



 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

  
 

 

fuor-
skölj 

sjuk 

Goda råd för den som är sjuk 

• Håll kontakten med tandvården. Ibland är tätare besök nödvändiga. 

• Det är viktigt att en tandläkare eller tandhygienist visar och berättar 
hur man ska sköta sina tänder och sin mun. 

• Borsta tänderna med fuortandkräm tre gånger om dagen. 

• Använd eltandborste eller andra hjälpmedel om det behövs. 
En tandläkare eller en tandhygienist kan ge råd. 

• Skölj munnen med vatten om det inte går att 
borsta tänderna efter en måltid. 

• Ta hjälp av anhöriga eller vårdpersonal om man inte 
själv orkar sköta sina tänder och sin mun. 

• Använd förebyggande munvårdsprodukter med fuor – en tandläkare 
eller tandhygienist kan rekommendera vad som är lämpligt. 

• Undvik småätande, sötsaker och söta drycker. Drick vatten eller mjölk. 

Den som har ett stort behov av personlig omvårdnad större delen 
av dygnet, kan ha rätt till kostnadsfri bedömning av munhälsan. 
Man kan också få nödvändig tandvård till samma kostnad som 
sjukvård. Det gäller den som bor i särskilt boende, i gruppboende 
eller i det egna hemmet. 
Läs mer om Tandvård om man har stort behov av omvårdnad på 
www.1177.se. 

www.1177.se


Personliga råd 
– från din tandläkare/tandhygienist 





www.rjl.se/folktandvarden 
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