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TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) er et nasjonalt   
kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser. Vi ser oral helse i et 
helhetlig perspektiv og baserer vår virksomhet på en tverrfaglig tilnærming. 
Tannleger innen forskjellige spesialiteter, tannpleiere, logopeder, fysioterapeut 
og tannhelsesekretærer samarbeider om undervisning, forskning og klinisk 
arbeid. Kommunikasjon og formidling er en viktig del av senterets 
arbeidsoppgaver. 

  Bruksisme ved 
utviklingshemming 

Digital kartlegging av munnhelse  
 

Noen personer med utviklingshemming  
gnisser tenner. Dette kan starte tidlig,  
rett etter frembrudd av primære tenner. 

- Vi har laget en norsk versjon av skjemaene som Mun- 
H-center i Göteborg har brukt i over 20 år. Senteret har 
brukt disse som grunnlag for sine diagnosebeskrivelser i 
MHC-basen. Beskrivelsene er til stor nytte - særlig for 
tannhelsepersonell, forteller Pamela Åsten. 
 
Tannpuss og spising 
- Første gang et barn som er fem år eller eldre kommer  
til TAKO-senteret, ber vi dem svare på standardiserte 
spørsmål om munnhelse. Svarene blir registrert på et 
nettbrett før vi går inn på tannklinikken. Slik får vi god 
oversikt og fanger opp områder som trenger nærmere 
undersøkelse, fortsetter hun. 
 
Registrerer funn 
Undersøkelsen på tannklinikken foregår på vanlig måte, 
men nå registrerer behandlerne kliniske funn også digitalt.  
I tillegg undersøker vi munnfunksjoner. Derfor er tannlege 
og tannpleier sammen med logoped eller fysioterapeut 
tilstede ved konsultasjonene. Les mer på tako.no 

TAKO-senteret har tatt i bruk et digitalt kartleggings-
verktøy for munnhelse ved sjeldne diagnoser. 
 

  

Bruksisme er overdreven gnissing, skjæring eller 
pressing av tennene mot hverandre. Bitekraften 
kjevene presser sammen med, ved kraftig tygging, 
kan være opptil 900 newton. Personer som gnisser 
tenner kan gjøre dette ubevisst i søvne. 
 
Refluks og ufrivillige bevegelser 
Bruksisme kan gi høy lyd, men lyden gir ingen 
indikasjon for om det er skade på tenner. Refluks  
og ufrivillige bevegelser øker risikoen for bruksisme. 
Eksempler på diagnoser som ofte relateres til 
bruksisme er Rett syndrom, Prader Willi syndrom  
og Down syndrom. 
 
Forekomsten av bruksisme 
Forekomsten av bruksisme blant barn og unge er 4  
til 11 prosent. Det er jenter som er hyppigst plaget  
av dette. Hos barn og unge med utviklingshemming  
er forekomsten høyere. Les mer på tako.no 
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Kjerubisme Studiedag fredag 6. mai 

Kjerubisme er en sjelden autosomal 
dominant arvelig tilstand som kjenne- 
tegnes ved symmetriske, ekspansive, 
bilaterale, multilokulære benforandringer 
begrenset til kjevene. 
 

Lurer du på hva vi arbeider med? Meld  
deg på studiedag fredag 6. mai i år. Frist  
for påmelding er onsdag 6. april 2021.  
 

    

           
Tilstanden ble først beskrevet i 1933 som en 

type fibrøs dysplasi. Senere forskning har vist 

at kjerubisme er en autoinflammatorisk ben-

tilstand forårsaket av en mutasjon i SH3BP2 

genet. Tilstanden manifesterer seg ved cirka 

tre års alder og utvikler seg frem til 

puberteten. Aktiviteten avtar under og etter 

puberteten. Hos de fleste remodelleres benet 

gradvis og kjevene fremstår som tilnærmet 

normale ved 30 års alderen.  

 

Påvirker tannsettet 
Kjerubisme påvirker også tannsettet, særlig 

hos personer med utbredt kjeveaffeksjon. 

Agenesier, displasserte tenner, rot-

resorpsjoner og tenner med avvikende 

tannmorfologi er vanlige funn. Det er 

imidlertid stor variasjon av affeksjon. Les mer 

om sjeldne diagnoser på tako.no. 
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Studiedagen er planlagt å arrangeres med fysisk 

oppmøte, med forbehold om at smittevern 

situasjonen tillater dette. Om det ikke går så vil 

studiedagen arrangeres som webseminar. 

   
Åpnes opp for påmelding 

Ansatte ved senteret er forelesere. Det er logoped 

Vesna Stoilkovic og spesialist i kjeveortopedi 

Gisela Vasconcelos ved TAKO-senteret som er 

ansvarlig for arrangementet. Det åpnes opp for 

påmelding fra 9. februar. Les mer på tako.no 

 

Følg oss på Facebook 
Søker du på TAKOsenteret så finner du oss på 

Facebook.  Om du velger å følge oss, så vil du få 

varsler når vi deler informasjon om forskning, 

invitasjon til studiebesøk og TAKO-dagene med 

mer. 

 

TAKO-posten  
Målet med TAKO-posten er å hjelpe deg med å 

finne informasjon som kan bidra til å bedre den 

orale helsen hos personer som har en sjelden 

diagnose. Send e-post til tako@tako.no så setter  

vi deg på distribusjonslisten 


