Titel

Fokuserede
spørgsmål

Mundpleje hos patienter der har gennemgået et operativt indgreb
der omfatter mundhulen (TMK, ØNH, Plastikkir) (ambulant,
indlagt)(gælder for alle aldersgrupper)
1: vi ser en svingende mundhygiejne på grund af utilstrækkelig
viden hos plejepersonale og manglende fælles holdning til
mundplejen
2: ref fra 90erne Kjerstin Örhn
3: Der foreligger stor kendt viden om mundhygiejnens betydning
for bevarelse af et sundt mundhulemiljø
4: Tab af tænder, tandsubstans og støttevæv. Risiko for infektion i
slimhinder (protesebærer) og operationssår
Hvordan/hvilken er vores/personalets fælles holdningtil
miundpleje?
Er vores viden til mundpleje tilstrækkelig?
Er den kendte viden om ….. holdbar i dag??
Hvorfor er der risiko for infektioner i slimhinder og operationssår?
Hvad sker der ved tab af tænder……
Hovedsøgeord: hud og slimhinder

Søgeord

Formål

Patientgruppe

Andre søgeord: mundpleje, speciel mundpleje, postoperativ
mundpleje, opereret i munden, mundoperation,mundskyllemiddel,
klorhexidin, mundhygiejne,
Beskrivelse af formål og den forventede effekt ved at anvende den
kliniske retningslinje. Ordlyden i formålet kan fx være:
Formålet med den kliniske retningslinje er at opstille
evidensbaserede anbefalinger til mundpleje for patienter der er
opereret i mundhulen således at der opnås færrest mulige
postoperative komplikationer under den udførte mundpleje, fra
mundhulens mikroflora og således at et sundt miljø kan opnås i
mundhulen…
Der skal være en definition af patientgruppen. I flere tilfælde kan
det betyde, at der også beskrives, hvor i forløbet patienten befinder
sig (fx akut, postoperativ terminalt osv.).
Postoperativ mundpleje hos patienter, der har gennemgået et
operativt indgreb, der omfatter mundhulen. Patienterne vil som
hovedregel være tilknyttet en kæbekirurgisk afdeling, en
plastikkirurgisk afdeling eller en øre-næse-hals afdeling.
Gælder ikke for patienter der er i strålebehandling mod hovedhals??
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Målgruppe

Tidshorisont

Det skal fremgå, hvem den kliniske retningslinje henvender sig til,
hvilket omfatter angivelse af faggruppe og speciale.
Plejepersonalet på alle sygehusafdelinger/regionale og kommunale
institutioner, der har kontakt med patienter, der har fået foretaget
kirurgiske indgreb, der omfatter mundhulen
Der skrives: Den kliniske retningslinje forventes indsendt til
godkendelse måned/år.
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Navn, stilling, tilhørsforhold, mailadresse og tlf.nr. på
kontaktpersonen til den kliniske retningslinje.
Troels B. Folkmar
Overtandlæge
Kæbekirurgisk Afdeling O
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade
Email: troefolk@rm.dk

Kontaktperson
Arbejdsgruppe:
/arbejdsgruppe
Margrethe Skov, tandplejer, Kæbekirurgisk Afd. O
Lone Hvorslev, sygeplejerske, Kæbekirurgisk Afd. O
Susanne Pedersen, sygeplejerske, Plastikkirurgisk Afd. Z
Gete Toft, afdelingslæge, Plastikkirurgisk Afd. Z
Bente Skaadagaard, sygeplejerske, Øre-, næse– hals Afd. H
Jette Berg, Læge, Øre-, næse– hals Afd. H
Birgitte Pedersen, sygeplejerske, Kæbekirurgisk Sengeafd. O
Helle Ottosen, udd.ansvarlig sygeplejerske, Afd. H
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