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PRESSEMEDDELELSE 

  Vejen 28. august 2017 

God tandsundhed fører til bedre sundhed og livskvalitet 
Der er ikke noget nyt i, at det helbredsmæssigt er bedre at forebygge end at behandle. Det gælder også i 
forhold til tand-sundhed. Alligevel er der rigtig mange mennesker, der dropper det periodiske tandefter-
syn enten af glemsomhed, af frygt for, at det er ubehageligt, eller måske ligefrem for at spare penge. 
Men uanset hvad årsagen måtte være, er det et rigtigt dårligt fravalg. 
 
Når først du kan mærke dine tænder, er du for sen på den i forhold til at forebygge.  Alligevel fravælger 
mange det periodiske tandeftersyn, selvom det både kan blive dyrere og mere smertefuldt at udsætte be-
søget hos tandlægen.  
En undersøgelse gennemført af Tandlægeforeningen i 2015 viste, at godt hver femte af de adspurgte i al-
dersgruppen 18 til 25 år går til tandlægen hvert andet år eller sjældnere.  
Vejen-tandlæge Iben Rahbek-Borre, tandlægen.dk er meget bevidst om de mange barrierer, der kan for-
hindre den enkelte borger i at gå til tandlægen. Derfor har tandlægerne på klinikken valgt at ringe de enkel-
te patienter op i stedet for bare at sende en elektronisk påmindelse om, at det er tid til eftersyn.  
”Mange borgere, specielt i yngre generation, mener ikke, de har behov for at gå til tandlægen, og derfor 
dropper de det periodiske eftersyn. Men det er helt galt – alle har brug for de forebyggende undersøgelser 
for at opretholde en god tandsundhed”, forklarer Iben Rahbek-Borre. Og når først patienterne har klinikas-
sistenten i telefonen, så får de fleste en aftale på plads med det samme. 

Hellere forebygge end lappe huller 

”Det er en rigtig dårlig idé at fravælge sine periodiske eftersyn,” siger Iben Rahbek-Borre og fortsætter ”Det 
er ikke kun et spørgsmål om risikoen for huller i tænderne, men dårlig tandsundhed kan medføre andre 
helbredsmæssige konsekvenser. For eksempel viser forskning, at parodontose og rodbetændelse kan øge 
risikoen for blodpropper og betændelse i hjertet”. 
Og behovet for at forebygge er stigende. ”Vores generelle ændrede livsstil indbefatter blandt andet et øget 
forbrug af sodavand, energidrikke, frugt og medicin – alt sammen noget, der har skadelig indvirkning på 
tandsundheden, og her er både de yngre og de ældre i risikozonen”, forklarer Iben Rahbek-Borre. 
På tandlægeklinikken holder tandlægerne ikke kun øje med tændernes tilstand, men ser også efter mere 
kritiske sygdomme i mundhulen. Ser Iben Rahbek-Borre eller de øvrige tandlæger noget mistænkeligt, tager 
de en grundig snak med patienten om, at det vil være gavnligt at opsøge lægen med henblik på videre ud-
redning.  

Særlige risikogrupper 

Iben Rahbek-Borre påpeger, at der er særlige patientgrupper, som er ekstra udsatte. Det drejer sig for ek-
sempel om personer med diabetes og leddegigt, hvor dårlig mundhygiejne kan have negativ effekt på syg-
dommen. ”Når tandsundheden er ringe, føres bakterierne via blodbanerne ud i kroppen og kan dermed 
sætte sig i organerne, hvilket vil forværre sygdommen” forklarer Iben Rahbek-Borre. 
Personer, der for eksempel tager blodtrykssænkende medicin eller antidepressiver, bør også se tandlægen 
jævnligt. Disse typer lægemidler nedsætter spytproduktionen, hvilket kan give øget risiko for huller i tæn-
derne.  
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Kontaktinformation: 

Tandlæge Iben Rahbek-Borre, tandlægen.dk, vejen telefon: 7536 0116 
 

Link til Tandlægeforeningens undersøgelse:  

 
https://www.tandlaegeforeningen.dk/Soegeresultat.aspx#?cludoquery=unges%20tandplejevaner&cludopa
ge=1&cludorefpt=Om%20Tandl%C3%A6geforeningen%20-
%20Tandl%C3%A6geforeningen&cludorefurl=https%3A%2F%2Fwww.tandlaegeforeningen.dk%2FOm_Tand
laegeforeningen 
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