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Abstrakt 

Oral mukosit är en vanlig och allvarlig biverkan vid behandling för cancer i huvud- och 

halsregionen.  

Syfte: är att utvärdera effekten av ett munvårdsprogram för patienter som genomgår 

behandling för cancer i huvud- och halsregionen avseende oral mukosit. 

Material och metod: Patienter (≥ 18 år, fulldos strålbehandling, stora salivkörtlarna 

inkluderade i strålfältet) rekryteras innan behandlingsstart. Patienter med återkommande 

cancer, som bedöms inte överleva behandlingen och/eller har svår kognitiv nedsättning 

(exempelvis demens) exkluderas. En klinisk undersökning genomförs med registrering av 

antal tänder, föregående tandvård, plack och gingivit. Den stimulerade salivsekretionen 

uppmäts och buffringskapaciteten bestäms. Vid baseline, varje vecka under behandlingen 

samt 1 och 3 mån efter avslutad behandling registreras oral mukosit med Oral mucositis 

assessment scale (OMAS) på 9 ställen i munnen, kliniska foton tas och patienten får värdera 

sina mukosit-associerade besvär med patient-reported oral mucositis scale (PROMS) som 

består av 9 frågor. Alla patienter rekommenderas att borsta tänderna 2 ggr/dag, göra rent 

mellan tänderna 1 g/d, skölja med 0.2% Fluor samt att undvika rökning och alkohol. 

Patienterna randomiseras till interventionsgrupp eller kontrollgrupp. Patienterna i 

interventionsgruppen får en munvårdsdagbok, instruktion att borsta tänderna 3 gånger per 

dag, skölja med en salt-bikarbonatlösning 5 ggr/d, får re-instruktion i munhygien vid behov 

samt får professionell munvård hos tandhygienist 1 g/v. Patienterna i kontrollgruppen får 

professionell munvård hos tandhygienist 1 g/v enligt ordinarie rutin i Jönköping. 



Resultat: Hittills har ett 10-tal patienter inkluderats. En sammanställning av resultaten för 

dessa kommer att presenteras. 
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