
Oral helserelatert livskvalitet - endringer over tid i 
den norske voksne befolkning fra 2004 - 2018

SAMMENDRAG
Folkehelseinstituttet i Norge deler inn livskvalitet etter subjektive 
og objektive oppfatninger; den subjektive livskvaliteten 
omhandler hvordan livet oppfattes for den enkelte, og den 
objektive livskvaliteten omhandler hvor god livssituasjon man 
har etter objektive kriterier. Ulike hendelser i livet kan påvirke 
livskvaliteten positivt og negativt, og livskvalitet er tett knyttet til 
andre mål på helse (FHI, 2019).

Oral helserelatert livskvalitet er et relativt nytt tema, hvor man 
ser på hvordan tenner og forhold i munnhulen for øvrig påvirker 
daglige gjøremål, og således også livskvaliteten. Oral 
helserelatert livskvalitet kan sies å være et uttrykk for en person 
sine verdier og forventninger, og hvordan ulike personer 
dermed bedømmer sin orale helserelaterte livskvalitet er 
avhengig av deres individuelle forventninger.

Vårt mål for denne studien har vært å se på endringer i oral 
helserelatert livskvalitet over tid, i den voksne norske 
befolkning. Det er en semi-longitudinell studie, hvor et 
representativt utvalg av den voksne norske befolkning ble 
trukket ut til å svare på spørsmål om hvordan daglige gjøremål 
påvirkes av tenner og tannkjøtt. Deltakerne svarte på spørsmål 
om oral helse, oral helserelatert livskvalitet samt sosiale og 
demografiske forhold. Spørsmålene var likelydende i 2004 og 
2018.

Denne studien viste at en betydelig økning i andelen av den 
voksne norske befolkning bekrefter redusert helserelatert 
livskvalitet, målt ved OIDP-skalaen, i 2018 sammenlignet med 
2004. Resultatene viste at det hyppigst forekommende 
problemet begge år dreide seg om problemer med å spise og 
nyte mat, etterfulgt av problemer med tannrengjøring, og 
problemer med å smile og vise tenner uten å bli brydd. 
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OIDP
Oral Impacts on Daily Performance (OIDP) er en indeks utviklet for å måle oral 
helserelatert livskvalitet. Indeksen består av åtte spørsmål som graderes, og benyttes for 
å kartlegge i hvilken grad problemer fra tenner, munnhule og protese preger daglige 
aktiviteter.

Denne studien har til hensikt å undersøke om forekomst av redusert oral livskvalitet blant 
voksne i Norge, målt med OIDP-skalaen, øker eller minker i perioden fra 2004 til 2018. 
OIDP-skalaen ble benyttet til å beregne sammenhengen mellom oral helserelatert 
livskvalitet og ulike populasjonskarakteristika på begge tidspunktene og undersøke om 
eventuelle sosiale og demografiske forskjeller i redusert oral helserelatert livskvalitet 
endrer seg over tid fra 2004 til 2018. Målet var med andre ord å estimere utbredelsen av 
redusert oral livskvalitet blant voksne i 2004 og 2018, samt betydningen av kjønn, alder 
og demografiske karakteristika. 
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Oral helserelatert livskvalitet
Et mål for hvordan tenner og forhold i 
munnen for øvrig påvirker daglige 
gjøremål. 

Et uttrykk for en person sine verdier og 
forventninger.

WHO: «helse er ikke bare fravær av 
sykdom, men også en tilstand av fysisk, 
psykisk og sosialt velvære».

I dag ser man på oral helserelatert 
livskvalitet som et subjektivt fenomen uten 
objektive kriterier.

Metode
Studien bygger på data samlet inn i to 
nasjonale survey undersøkelser i 2004 og 
2018 blant voksne personer mellom 16-79 
år. I 2004 deltok 1309 personer, mens i 
2018 var tallet 1557. Det ble foretatt 
intervju per telefon og spørsmålene var 
likelydende i de to surveyårene. Deltakelse 
var frivillig og anonym. Etisk godkjenning 
og personvern var sikret gjennom 
NORSTAT. 

Resultater
Signifikant høyere prosentandel av voksne som oppga redusert oral 
livskvalitet på total OIDP-skala i 2018 sammenlignet med i 2004. 
Sannsynligheten for å rapportere redusert oral livskvalitet var 2,7 ganger 
høyere i 2018 enn i 2004.

Andeler som oppga at de hadde problemer med tenner og/eller tannkjøtt 
som påvirket deres daglige gjøremål. 
2004: 18,3%
2018: 37,3% 

Det hyppigst forekommende problemet begge årene dreide seg om å spise 
og nyte maten. Deretter problemer med tannrengjøring og problemer med å 
smile og vise tenner uten å bli brydd.

I begge surveyårene hadde eldre deltakere lavere sannsynlighet for å oppgi 
redusert oral livskvalitet.

I begge surveyårene hadde deltakere bosatt i Nord-/Midt-Norge og på 
Vestlandet/Sørlandet større sannsynlighet for å rapportere redusert oral 
livskvalitet sammenlignet med deltakere på Østlandet og i Oslo. 
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