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• COVID-19 pandemien ble erklært i mars 2020

• Enkelte tilfeller av tap av lukt- og smaksans hos COVID-19 pasienter ble rapportert

• I kjølvannet av dette ble gruppen «Global Consortium for Chemosensory Research» (GCCR) dannet i mars 2020 

• Sansene (lukt, smak og oral brenning) som har blitt studert av GCCR er koblet til munnhulen 

• Vi som tannleger bør ha kunnskap om COVID-19 relaterte orale komplikasjoner

Forsøkspersoner

• Mer enn 19 000 forsøkspersoner

• Forsøkspersoner fra 41 land

• Etisk godkjenning ble skaffet

• Informert samtykke innhentet

Forskere

• Mer enn 100 forskere

• Fra 62 land (pr. 19/10/20)

Metoden

• Utvikling av flerspråklig digitalt spørreskjema 
 - 35 språk (pr. 11/10/22)

• Spørreskjema: 
 - Demografisk informasjon (alder, kjønn, land)  
 - Informasjon relatert til COVID-19 diagnose 
 - Informasjon relatert til øvre-luftveis sykdom

• Forsøkspersoner rapporterte deres evne til å  
 lukte, smake og brenning i munnen på VAS:     
  0 = ingen lukt, ingen smak, brenning 
  100 = god lukt, god smak, ingen brenning

• Opplevelse av nasal obstruksjon på VAS: 
   0 = ikke blokkert, 100 = fullstendig blokkert

Vårt bidrag

• Utvikling av flerspråklig digitalt 
 spørreskjema – norsk versjon

• Rekruttering av forsøksdeltakere

• Samtaler med fastleger, lokale sykehus 
 og COVID-19  testsentere i Norge

• Publikasjon av 2 vitenskapelige artikler: 
 - Chem Senses. 20. juni, 2020 
 - Chem Senses. 25. desember, 2020 

Konklusjon i forhold til våre mål:

1. Tap av lukt/smak og forekomst av brenning i munnen er assosiert med nylig gjennomgått COVID-19 infeksjon 

2. Tap av luktesans i denne pasientgruppen er ikke forårsaket av nasal obstruksjon

3. Både pasienter med positiv PCR- test og pasienter med klinisk vurdering viste samme resultater 

4. Resultatene viser at nylig tap av luktesans er en sikker prediktor for COVID-19 infeksjonK
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Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo - Kontakt: p.b.singh@odont.uio.no

Målet med studien var å finne ut om: 

1. utbredelsen av tap av lukt-, smak- og trigeminalfunksjon hos COVID-19 pasienter

2. tap av lukt er assosiert med COVID-19 infeksjon eller nasal obstruksjon

3. det er forskjell mellom pasienter som fikk diagnosen etter positiv PCR-test,  
 eller etter klinisk vurdering 

4. tap av luktesans er et sikkert tegn på COVID-19 infeksjon

Brenning i munnen og lukt- og smaksforstyrrelser  
hos COVID-19 pasienter
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