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Patienternes misbrug – hvad er vigtigt i forhold til børn og unge?

Mundhuleforandringer ved tobak, snus og E-cigaretter 

Mundhulekræft – øget forekomst blandt yngre aldersgrupper 
HPV-virus – i munden

baggrund for vaccinationsprogram
Risikofaktorer for HPV-associeret hals- og mundhulekræft



Indholdsstoffer i tobak bliver til skadeligestoffer når
de afbrændes

Dias 2



Forbindelse mellem:
Tobaks sukkerstoffer, tjære, nikotin og kuldioxid og

formaldehyde i røg
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(Pennings et al., 2020)



Rygning, tobak, nikotin og 
mundens væv

RYGNING

• Æstetik↓

• Lugte-/smagssans↓

• Sårheling↓

• Periodontitis↑

• Implantat-overlevelse↓

TOBAKS/NIKOTINPRODUKTER

• Specifikke mundslimhindereaktioner

• Svampeinfektion

• Oral cancer
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Tobaksassocierede mundslimhindeforandringer
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• Rygers melanose

• Rygers gane

• Fingeraftryksleukoplakie
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Svamp i munden
Prædisponerende faktorer 
- lokale

• Dårlig mundhygiejne 

• Rygning (højere carrier rate hos rygere)

• Lokal medikamentel behandling
(fx kortikosteroider- astma)

• Hyposalivation (medicin)

Børn og unge



Svamp i munden

• Omkring 50% af befolkningen er bærere af Candida albicans

• Andelen af bærere stiger med alderen

• Andel højere hos rygere

• Det er bærerne der kan få svampeinfektion

Kun svampeinfektion når der er symptomer og/eller kliniske tegn samtidigt med positive tests 
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Melanoser

Fysiologisk pigmentering

Differentialdiagnoser!

McCune-Albrights syndrom

Peutz-Jegher syndrom

Pigmentering i forbindelse med systemisk sygdom

Addisons syndrom



(Tobacco Tactics, 2022)

Japan Tobacco International

Philip Morris International



Companies’ snus market share in Western Europe 2009-2019

(Tobacco Tactics, 2022)



Sukkerstoffer i e-juice

(Fagan et al., 2018)



Antal ingredienser i smagsvariant
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(Krüsemann et al., 2019)



(Fagan et al., 2018)

Skadeligestoffer som følge af dampning
(opvarmning af sukkerstoffer, glycerol og propylene glycol)
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(Karnov et al., 2017)

Oral cancer udvikler sig over længere tid – eksponering for risikofaktorer

Danske oral cancer tilfælde 1984-2014 (8299 patienter)

♂

Hvem får mundhulekræft i 
Danmark?
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Hvem har en særlig risiko for at få 
mundhule cancer?

-Risikofaktorer
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Potentielt maligne orale forandringer

• Leukoplakia

• Erythroplakia

• Actinic keratosis (læber)

• Lichen planus

• Oral submucous fibrosis

• Palatal lesions associated with reverse smoking

• Smokeless tobacco keratosis

• Discoid lupus erythematosus (autoimmunlidelse)

• Kronisk svampeinfektion

• Dyskeratosis congenital (autoimmunlidelse)

• Syphilitic glossitis

WHO, 2017

Kliniske udseende kontrolleres og histologisk vurdering af biopsi(er)



INDHOLDSSTOFFER I SMOKELESS 
TOBACCO AFHÆNGER BLA. AF:

- Geografi

- Typen af tobak

- Dyrkning (fx gødning)

- Fremstillingsprocedurerne (fx tørring)

- Kontrol (Gothia Tek Standard)

- Opbevaring (køl/stuetemperatur)

Eksponering: Hvordan det anvendes
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Foreløbige resultater viser association for at snusbrug øger risikoen for

1. Sandsynligvis: Muligt kræft i spiserøret og bugspytkirtlen (lav tillid til 

studierne)

2. Muligvis: dødeligheden efter kræftdiagnose

3. Usikkert: mund- og svælgcancer

4. Sandsynligvis: Muligt forhøjet blodtryk (et studie)

5. Sandsynligvis: Muligt død i ugerne efter en blodprop i hjertet eller 

slagtilfælde 

6. Sandsynligvis: diabetes type 2 og Muligt metabolisk syndrom (>4 

bokse/uge)

7. Muligvis: ikke-affektiv psykose

8. Gravides brug: 

1. Sandsynligvis: Muligt for tidlig fødsel

2. Muligvis dødsfødsler
(Helserisiko ved snusbruk , 2019)

SVENSK SNUS

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/suu/spm/1208/svar/1787951/2404282/index.htm
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(Helserisiko ved snusbruk , 2019)

SVENSK SNUS

Snus giver mundslimhindeforandringer:

Rynket hvid slimhinde

Irreversibel gingivaretraktion

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/suu/spm/1208/svar/1787951/2404282/index.htm



Studier som indgår i Norsk rapport om snusbrug, 2019
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(Helserisiko ved snusbruk , 2019)

«Det foreligger resultater som tyder på en 
økt risiko ved bruk av svensk snus, og 
resultater som ikke påviser slik risiko»

«Alle studiene hadde lav statistisk
styrke…”



E-cigaret og cytologiske forandringer
…oralt cancerpotentiale?
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Cigaretrygere Dampere “intet forbrug”  

Færre micronuclei hos dampere og “intet forbrug”

(Franco et al., 2016)



E-cigaretter og helbred

• Der mangler viden om sygdomsrisikoen ved e-
cigaretter på kort og langt sigt

Fx udvikles flere cancertyper over mange års 
eksponering

• Der er patient cases der peger på, at det kan 
være skadeligt, hvorfor Sundhedsstyrelsen, 
Kræftens Bekæmpelse og WHO advarer mod 
brugen
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Hovedbudskaber
Rygning er associeret med alvorlige orale og systemiske 

sygdomme

- Mere uvist hvordan snus, tyggetobak og e-cigaretter 

påvirker munden og kroppen på længere sigt

- Synergi med andre risikofaktorer ukendt

Snus, tyggetobak og e-cigaretter kan måske være vejen til 

rygning (nikotinafhængigheden)!

Snus kan forårsage irreversibel gingivaretraktion

Opmærksomhed på andre nikotinholdige lægemidler og 

tobaksvarer fx considerat

Intet tobaks- eller nikotinforbrug er sikre end ”intet forbrug” 

og ophør bør tilskyndes
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”Enhedens navn” i Sidefod
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Humant papillom-virus
(HPV)

Minimum 100 typer

Mindst 25 typer identificeret i 
orale forandringer
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(Muños, 2003, Bjørlig, 2016)



HPV i munden/orofarynx
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(Cancer.gov)

• HPV uden kliniske forandringer (spytprøver/skrab)

• HPV-associerede forandringer

• HPV-associeret kræft
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Mund/orofarynx Papillomer

Kræft



Børn nyfødte-20 år HPV i mundhulen/Orofarynx

28

(Smith et al., 2007)



Unge 16-20 år HPV i mundhulen/orofarynx
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(Smith et al., 2007)

Kvinder

Ryger

Kønsvorter
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HPV-forandringer

• Hyperplasier (overvækst af celler)

• Orale papillomer (HPV)

1. Verrucae

2. Fokal epitelial hyperplasi

3. Filiforme papillomer

4. Pladeepitelcellepapillom

5. Kondylomer



Behandling af HPV-forandringer
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Kirurgisk fjernelse
(Fokal epithelial hyperplasi, dog kun hvis generer)

Udredning:
Er der lignende forandringer andre steder:

- Hud (finger, hænder)
- Øjne
- Kønsorganer
- Endetarm
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HPV-vaccine

Flest HPV 16 & 18



(Lancet, 2020)

Ændringer i kønsvorter efter introduction af HPV-vaccine



(Lancet, 2020)

Ændringer i livmoderhalskræft
efter introduction af HPV-vaccine



(Lancet, 2020)

Risiko for livmoderhalskræft hos kvinder efter HPV-vaccine



(SSI, 2022)Flest HPV 16 & 18
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HPV-forandringer

• Hyperplasier (overvækst af celler)

• Orale papillomer (HPV)

1. Verrucae (HPV 2 & 4)

2. Fokal epitelial hyperplasi (HPV 13 & 32)

3. Filiforme papillomer

4. Pladeepitelcellepapillom (HPV 6, 11 & 16)

5. Kondylomer (HPV 6, 11 & 16)
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(Bjørlig X, Brinch AW, Madsen JK, Kragelund C (2013).

Humant papillomavirus i orale lidelser med malignt potentiale. 

Tandlaegebladet; 120(6):530-37.

HPV i mundslimhinde



Stigning i andelen af HPV-positive oropharyngeal kræft
fra 2000-2017 i Østdanmark

- forventede udvikling
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(Zamini et al.,  2020)

Antal: 632



Øget HPV i oropharyngeal cancer på verdensplan
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(Carlander et al., 2021)



Tegn på kræft i munden
- Pladecellekræft
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ORAL CANCER 

• Smerte- ofte ikke til stede….

• Sår der ikke heler, evt. med voldformede rande

• Volumenforøgelse (hævelse)

• Røde, hvide og rød-hvide forandringer 

•Noduli (hvide prikker)
• Induration (hårdhed i dybden)

20% af mundhulekræft er associeret med HPV



Hvem har risiko for at få oral cancer i Danmark?
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(Karnov et al., 2017)

Oral cancer udvikler sig over længere tid – eksponering for risikofaktorer

Danske oral cancer tilfælde 1984-2014 (8299 patienter)
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Hvem har en særlig risiko for at få mundhule cancer?

-Risikofaktorer



Orofaryngeal kræft i Danmark

HPV-assoccieret orofaryngeal kræft:
• I mandler
• Hævet lymfeknude på halsen

• Mænd
• > 40 år < 55 år
• Antal sexpartnere

Ikke-rygerstatus og HPV+: forbedre overlevelse



36%

32%

34%

34%
27%
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(DAHANCA, 2016)

(sdu.dk)

(Christophersen & Løvschall, 2005)

N0: Okkulte metastaser 20-40%
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(Foto, Oral Medicin, KU, Reibel, 2019)

Hævelser i ganen henviser vi altid!!!

Tegn på kræft i munden
- Spytkirtelkræft



”Enhedens navn” i Sidefod
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Tegn på kræft i munden
- Akut lymfatisk leukæmi



Bekendtgørelse om afgrænsning af kliniske tandteknikeres 
virksomhedsområde
Stk. 2. Den kliniske tandtekniker er ansvarlig for vurdering af 
behandlingsbehovet og for information af og indhentelse af samtykke fra 
patienten. Forud for behandlingen henviser den kliniske tandtekniker 
patienten til undersøgelse og forbehandling af tænder, mund og kæber hos 
en tandlæge.
BEK nr 352 af 16/05/2001 

Hvem har ansvaret for den korrekte håndtering af patienten?
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Bekendtgørelse om afgrænsning af tandplejeres virksomhedsområde 
§ 2. Tandplejeren skal foretage henvisning til tandlæge, når der i forbindelse 
med undersøgelse, herunder røntgenundersøgelse, konstateres sygelige 
tilstande eller anomalier i tænder, mund og kæber, hvis behandling ligger 
uden for tandplejerens virksomhedsområde. 
BEK nr 1283 af 20/12/1996 Bekendtgørelse om begrænsning i tandlægernes virksomhedsområde.
§ 1. Undtaget fra tandlægernes virksomhedsområde er: behandling af 
maligne lidelser med manifestation i tænder, mund og kæber, udøvelse af 
oral histopatologisk diagnostisk virksomhed, samt iværksættelse af generel 
anæstesi. 
BEK nr 368 af 20/07/1978



Differentialdiagnoser!!
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Tandlægen er uddannet i at differentialdiagnosticere:

Sår: traumatisk, slimhindelidelse, infektion, systemisk sygdom, tumor etc.

Ganehævelse: odontogen årsag, torus, systemisk sygdom, tumor etc.

Tandkødshævelse: slimhindelidelse, medicin-associeret, tumor etc.

Udredning er vigtig
– sygehistorie, røntgen, skrab/ponding, vitalitetstest mm, biopsi etc.

Malignitetsmistanke – henvises med det samme!!!!



”Enhedens navn” i Sidefod
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Praktiserende tandlæge/læge
Mistanke om hoved-halskræft

Praktiserende ØNH-læge/ØNH-hospitalsafdeling
Undersøgelse – evt. biopsi

Begrundet mistanke om hoved-halskræft

ØNH-hospitalsafdeling (pakkeforløb)

Samme dag el. dagen efter

Straks

Dias 
50

Praktiserende tandplejer og klinisk tandtekniker
Mistanke om oral cancer



Hvordan henvises ved mistanke om oral cancer?
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I 2007 aftales Kræftpakkeforløb
med Regionerne

Effekt:
Pilot-studie i 2007:
Ved mistanke om Hoved-Hals-kræft

Reduktion: 
- tid inden hospitals US
- tid inden behandlingsstart

(Toustrup et al., 2011)


