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Övertandläkare och specia-
list i orofacial medicin. Vad 
är halitosis och hur vanligt 
är det?

– Alla luktar mer eller mindre i 
munnen. Munnen är ingen steril mil-
jö utan den är full av hundratals olika 
mikroorganismer. Hos de allra flesta 
är det en naturlig lukt i munnen, det 
är en kroppslukt som skiljer sig från 
person till person. Halitosis är när 
man får en lukt som går utöver det 
vi kallar socialt accepterad lukt. Det 
finns en viss grad av subjektivitet 
men en stark halitosis har vad de 
flesta anser vara en illaluktande lukt. 

Halitosis kan drabba alla och är 
relativt vanligt, men vanligare hos 
personer som är äldre och sjuka. I 
vetenskapliga studier så säger man 
att mellan 15-55 procent av befolk-
ningen har halitosis och att det tycks 
öka med åldern. 

Den som är drabbad själv är inte 
alltid medveten om det, vilket ibland 
kan bero på att personen är i en 
hälsosituation då man inte uppmärk-
sammar det. Oavsett så känner man 
ofta inte lukten från sin egen mun på 
samma sätt som andra gör det. Man 
anpassar sig till att det är ett nor-
maltillstånd och en del av sig själv, vi 

vänjer oss vid våra egna lukter. 
Många upplever att de luktar illa ur 

munnen ibland, kanske framförallt på 

morgonen vilket ofta beror på att vi 
har mindre salivutsöndring under nat-
ten. Många är oroliga för att lukta illa 
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från munnen och kan ha en självupp-
levd halitosis, utan att omgivningen 
tycker det samma. Är man osäker på 
om man luktar illa i munnen kan man 
fråga när man kommer till tandvår-
den. Tandvårdspersonal kan ge ett 
ärligt svar på det.

Vad beror halitosis på?
   – Den dominerande orsaken är 

det som händer i munhålan, där det 
kan bli en rubbning i miljön. Det 
kan bero på trasiga tänder, mat som 
fastnar, infektion, inflammation eller 
andra sjukdomstillstånd i munhålan. 
Med ålder och sjukdom kan det bli 
svårt att klara munhygienen på egen 
hand och man kan bli beroende av 
andra som ska göra rent i munnen, 
vilket kan vara känsligt och svårt.

Även muntorr-
het kan vara en 
viktig bidragande 
faktor. Munnen 
har delvis en 
självrengöran-
de förmåga där 
saliv och motorik i 
kombination job-
bar tillsammans. 
Salivens funktion är bland annat att 
skölja och hålla munnen ren och 
frisk. När salivproduktionen rubbas, 
bla genom medicinering, så påverkar 
det mikrofloran i munnen vilket kan 
gynna en flora som producerar mer 
illaluktande produkter och bristen på 
saliv gör att matrester inte sköljs bort. 

Dessutom kan motoriken, alltså 

rörelser i kinder och tunga, påverkas 
med ålder och sjukdomar såsom stro-
ke och muskelsjukdomar, man är inte 
medveten om att man har matrester 
kvar i munnen. 

Andedräkten 
påverkas också 
av vad man 
äter, där alko-
hol, tobak och vitlök 
är utmärkande. Sen 
kan man ibland se 
att problemet sitter 
längre ner och beror 
på matstrupe/magsäck. en infektion 
i halsmandlarna eller luftvägarna. Det 
kan också vara det vi kallar reflux då 
det kommer upp innehåll från mag-
säcken i matstrupen. Man kan också 
se att halitosis ibland är förknippat 

med systemsjukdo-
mar, såsom diabetes 
eller leversvikt. 

Fråga när du 
besöker tandvården 
och om vi upplever 
att detta går utanför 
vårt område så kan vi 
hänvisa vidare inom 
sjukvården.

Vad kan man själv göra?
    – Det viktigaste är munhygien 

och att munnen är ren och frisk, utan 
infektioner eller trasiga tänder. Sen 
finns det olika produkter som kan 
hjälpa. Den dåliga andedräkten består 
oftast av illaluktande gaser från bakte-
rier som ofta innehåller svavel, och då 

har man sett att zink och ibland bakte-
riedödande ämnen i olika tandvårds-
produkter kan påverka positivt så att 
det produceras mindre av illaluktande 
gaser. Fråga tandvårdspersonal eller 

på apoteket.
För ett antal år 

sedan pratades det 
mycket om tungskra-
pan men med en 
tandborste med lite 
tandkräm kan man 
få det rent på tungan 
på ett mer skonsamt 

sätt. Upplever man att detta inte är 
tillräckligt kan det efter diskussion 
med tandvården vara motiverat med 
tungskrapa.

Vad kan man göra som anhörig 
om man upplever att en närståen-
de luktar illa ur munnen? 

   – För oss är det ju inget konstigt 
eller ovanligt att en mun luktar på 
olika sätt och vi är inte ovana vid 
frågeställningen. Vi möter ibland 
patienter som säger ”min fru eller 
man säger att jag luktar illa i munnen, 
är det så?”. Är man orolig att man 
själv har halitosis eller vill ge ett tips 
till en anhörig så kan man hänvisa till 
att fråga hos tandvården. Då kan man 
också få individuella tips på vad man 
kan göra. Tandläkaren kan gå igenom 
munnen och se om det finns någon 
tydlig orsak till halitosis, instruera i 
hur man kan hålla rent, eventuellt 
göra rent på tungan och ge råd om 
produkter.n

Det viktigaste är mun- 
hygienen och att munnen 
är ren och frisk, utan 
infektioner eller trasiga 
tänder.
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