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Tænderskæren 
gør dig syg
Hovedpine, ømme tænder og spændinger i nakken 
kan skyldes dårlig søvn, hvor tænderne kører mod 
hinanden om natten

Esben Drachmann Rasmussen
esra@bt.dk

Hovedpine, ømme kæber og 
spændinger i nakken. En træls 
virkelighed, som mange danskere 
vågner op til, og mange er ikke klar 
over hvorfor. Årsagen kan findes i 

munden. Fordi kæberne ubevidst 
arbejder hele natten.

Tænderskæren eller ‘bruxisme’ er et uhyre 
almindeligt problem, som spolerer hundredtu-
sinder af danskeres nattesøvn, ødelægger tæn-
derne og giver en række skjulte gener.

Du vågner med hold i nakken. Eller måske 

Tandlæge 
Marianne 
Holst-
Knudsen 
behandler 
patienten 
Susanne 
Bernhardt, 
der skærer 
tænder, så 
voldsomt, 
at hun 
vågner hver 
morgen 
med 
kvalme og 
hovedpine. 
 
Foto: Simon 
Skipper
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ondt i hovedet. Ja, der er dem, som ligefrem 
står op med uforklarlig kvalme. Årsagen kan 
være meget overraskende, og din læge sidder 

sjældent med løsningen. Det gør 
tandlægen.

Professor i oral fysiologi 
Peter Svensson, Aar-

hus Universitet:

Meget almin-
delig lidelse
- Der er mange, der 
får hovedpine, og 
ondt i nakke og 
kæbe, men det er 
alligevel tand-

læger, der 
s k a l   

behandle lidelsen. Patienterne klager jo også 
over ømme og nedslidte tænder, siger Peter 
Svensson, der vurderer, at mellem 250.000 og 
400.000 danskere lider af bruxisme.

Næsten en million gør det – omend i mindre 
omfang – i vågen tilstand ifølge professoren.

At skære tænder er en ubevidst handling, og 
ofte opdager man det ikke selv, før der opstår 
problemer med slidte tandflader og kroniske, 
stramme og ømme kæbemuskler. Nogle skæ-
rer dog tænder så højlydt, at ens partner kan 
høre det.

Stress er ofte grunden til bruxisme. Det har 
tandlægen Marianne Holst-Knudsen især erfa-
ret fra sit arbejde med et danskudviklet apparat, 
der kan måle, hvor meget folk skærer tænder, 
samt vænne patienterne af med den dårlige 
vane.

- Vi har for eksempel haft en journalist, der 
arbejdede på et månedsblad, og hun kunne se, 

at hver gang hun nærmede sig deadline, 
så begyndte hun at skære tænder of-
tere end før, siger Marianne Holst-
Knudsen.

Undgå stress
Der er ting, du selv kan gøre for at 

undgå at få en uforklarlig hovedpine 
eller kvalme om morgenen, hvis du har 

mistanke om, at dine kæber er på overar-
bejde om natten.

Når man er vågen, er det vigtigt at foku-
sere på ikke at spænde i kæben og bide tæn-

derne sammen. Det stresser muskulaturen og 
kan forårsage tænderskæren om natten. Inden 
du skal sove, er det vigtigt at undgå stressede 
situationer så vidt muligt. God ‘søvnhygiejne’ er 
også vigtigt: Undgå kaffe, te og alkohol, inden 
du skal i seng. Det kan nemlig forstyrre søvnen.

Det kan blive dyrt
Det er ikke kun vigtigt for helbredet at tage af-
fære, men også for pengepungen. Tænderskæ-
ren er egentlig en søvnforstyrrelse frembragt af 
stress og ikke et problem med tænderne, men 
fordi det er tandlægen, der skal behandle det, 
koster det af egen lomme.

Derfor er det vigtigt at få taget hånd om, før 
det ender med en kæbeoperation eller en total 
udskiftning af tænderne. Har man et slidt tand-
sæt, kan det koste op til 50.000 kroner at få sat 
plastik på.
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1 Besøg din tandlæge regel-
mæssigt. Din tandlæge kan 
se, om der er tegn på, at du 

skærer tænder, ved at kigge på 
tandskader og slid på tænderne.

2 Forsøg at få nok og uforstyr-
ret søvn. 

3 Undgå alkohol inden senge-
tid, da alkohol forstyrrer søv-
nen.

4 Moderer eller undgå rygning 
og kaffe, da begge dele kan 
påvirke kroppens søvnmøn-

ster.

5 Undgå at bringe dig selv i 
stressede situationer. 

6 Undgå især stress inden sen-
getid. Gem skænderier og reg-
ninger til om morgenen.

7 Læg mærke til og væn dig af 
med at bide tænderne sam-
men i dagtimerne. Slap af i 

kæberne og lad kun læberne røre 
hinanden – ikke tænderne.

8 Skriv ned, hvis du vågner med 
smerter om morgenen i ho-
vedet, kæben eller nakken. På 

den måde kan du over længere tid 
se, om der er et mønster.

9 Spørg din læge, hvis du bru-
ger lykkepiller eller antide-
pressiver. Bestemte mærker 

kan nemlig forårsage tænderskæ-
ren eller gøre det værre, hvis du i 
forvejen har tendens til problemet.

 •Hjælp Dig selvgUide:
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dansk apparat kan 
redde din nattesøvn

Esben Drachmann Rasmussen
esra@bt.dk

 
Hver morgen vågner Susanne 
Bernhardt op med ondt i kæben, en 
dundrende hovedpine, kvalme og 
en nakke, der knap nok kan be-
væge sig. Hun skærer tænder om 
natten, og det har hun gjort i 30 år.

- Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst sov en hel 
nat og var frisk bagefter. Jeg har det ad helvede 
til om morgenen, siger Susanne Bernhardt, der 
arbejder som leder i det offentlige.

Der findes dog en forholdsvis ny behandlings-

form, udviklet i Danmark, kaldet GrindCare, 
der kan løse hendes problemer.

Susanne Bernhardt har netop påbegyndt be-
handlingen. Hun får et lille apparat med hjem, 
som skal bruges hver nat.

Hun skal sætte en elektrode fast på siden af 
hovedet, inden hun går i seng. Den måler, hver 
gang hun foretager et hårdt bid med kæben.

Efter tre uger med apparatet kan tandlægen 
med sikkerhed sige, hvor meget Susanne Bern-
hardts kæber arbejder i løbet af natten.

straffer tænderskæren med stød
Når det er slået fast med syvtommersøm, at hun 
skærer tænder – og hvor meget – får hun appa-
ratet med hjem endnu en gang.

Nu vil det sende et lille stød tilbage i kæben, 

På tandlæge 
Marianne 
Holst-Knud-
sens klinik 
bliver appara-
tet GrindCare 
brugt til at 
behandle 
tænderskæ-
ren. Patienten 
Susanne 
Bernhardt 
skærer tænder 
og har fået 
en elektrode 
på tindingen, 
der måler, 
hver gang hun 
bider hårdt 
sammen.  
Foto: Simon 
Skipper
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hver gang Susanne Bernhardt bider sammen. 
Man kan kun lige akkurat mærke stødet, når 
man er vågen. Stødet får musklen til automatisk 
at slappe af, og med tiden kan kroppen lære at 
stoppe helt af sig selv.

Tandlæge Marianne Holst-Knudsen behand-
ler Susanne Bernhardt, og hun er en af de re-
lativt få tandlæger, der tilbyder behandlingen.

- Det virker både på kort og på lang sigt. Når 
patienterne har brugt apparatet i en periode, 
kan de undvære det. De stopper simpelthen 
med at skære tænder. Det skal dog bruges igen 
engang imellem for at holde vanen ved lige, el-
lers skal man begynde forfra, siger tandlægen.

GrindCare gør samtidig, at man kan se nøjag-
tig, hvilke nætter ens kæber bider ekstra me-
get. Man kan med oplysningerne derfor forsøge 
at ændre vaner, så man f.eks. er mindre stresset 
inden sengetid.

Op til 4.000 bid på en nat
- Jeg har haft en patient, der normalt havde om-
kring 500-600 bid hver nat. Det er i forvejen 
højt. En aften havde hun et skænderi med sin 
søn, og samme nat havde hun 3.000-4.000 bid. 
Da hun så det, gik hun ned til sin søn og viste 
ham tallene og sagde, at hun aldrig ville skæn-
des så voldsomt med ham igen, fortæller hun.

Behandlingen er ikke almindeligt kendt, selv-
om mange skærer tænder. GrindCare er nemlig 
taget af markedet, fordi det i øjeblikket bliver 
videreudviklet af et japansk firma. Alligevel er 
der tandlæger, der stadig har apparatet, så det 
er altså muligt at få behandlingen.


