EN AF OS: Ulighed i sundhedsbehandling

Q1 Har du, eller har du haft, en psykisk
sygdom?
Besvaret: 1.183

Sprunget over: 0

Ja

Nej

Ved ikke

0%

Svarvalg

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Besvarelser

Ja

91,55%

Nej

6,85%

81

Ved ikke

1,61%

19

I alt

1.083

1.183
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Q2 Hvad er din alder?
Besvaret: 1.078

Sprunget over: 105

25 år eller
yngre

Mellem 26 og
40 år

Mellem 41 og
55 år

56 år eller
ældre

0%

10%

20%

30%

40%

Svarvalg

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Besvarelser

25 år eller yngre

16,70%

180

Mellem 26 og 40 år

46,85%

505

Mellem 41 og 55 år

29,68%

320

56 år eller ældre

6,77%

I alt

73
1.078
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Q3 Hvad er dit køn?
Besvaret: 1.078

Sprunget over: 105

Kvinde

Mand

0%

Svarvalg

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Besvarelser

Kvinde

87,85%

947

Mand

12,15%

131

I alt

1.078
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Q4 Hvilken/hvilke psykiske sygdomme har
eller har du haft?
Besvaret: 1.073

Sprunget over: 110

Manio-depressiv
(Bipolar...

Depression

Demens

Posttraumatisk
stresstilsta...
Personlighedsfo
rstyrrelse,...
ADHD
(Attention...

Angst

Spiseforstyrrel
se

Skizofreni

OCD
(Obsessive-C...

Andet

0%

10%

20%

30%

40%

Svarvalg

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Besvarelser

Manio-depressiv (Bipolar lidelse)

16,03%

172

Depression

66,92%

718

Demens

0,00%

Posttraumatisk stresstilstand (PTSD)

16,12%

173

Personlighedsforstyrrelse, f.eks. Borderline

26,28%

282

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

10,72%

115

Angst

55,36%

594

Spiseforstyrrelse

13,98%

150

Skizofreni

10,81%

116
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OCD (Obsessive-Compulsive disorder)

9,60%

103

Andet

13,05%

140

Respondenter i alt: 1.073
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Q5 Hvilke fagpersoner har du haft mest
kontakt til i forbindelse med dit
behandlingsforløb? Sæt op til tre kryds
Besvaret: 1.064

Sprunget over: 119

Praktiserende
læge

Psykolog

Psykiater

Apoteker

Tandlæge

Støtte- og
kontaktperso...

Social rådgiver

Gadeplansmedarb
ejder
Kontaktperson
på bosted
Jeg modtager
ikke behandling
0%

10%

20%

30%

40%

Svarvalg

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Besvarelser

Praktiserende læge

60,53%

644

Psykolog

53,01%

564

Psykiater

61,84%

658

Apoteker

9,21%

98

Tandlæge

6,77%

72

Støtte- og kontaktperson/bostøtte

26,41%

281

Social rådgiver

17,39%

185

Gadeplansmedarbejder

0,19%

2

Kontaktperson på bosted

6,20%

66

Jeg modtager ikke behandling

4,51%

48
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Respondenter i alt: 1.064

Nr.

Andre (angiv venligst):

Dato

1

Div. netværk og foreninger

05-10-2016 10:21

2

sygeplejerske i "lokalpsykiatrien"

05-10-2016 10:09

3

psykoterapeut

05-10-2016 10:01

4

Jobcenter

05-10-2016 09:08

5

Mentor

05-10-2016 09:02

6

sygeplejerske

05-10-2016 08:13

7

Sygeplejersker med kognitiv terreapeut uddannelse (tror jeg det hedder)

04-10-2016 23:21

8

Sygeplejerske, der arbejder i privat praksis sammen med min psykiater.

04-10-2016 22:46

9

Terapeut og sygeplejeske (2forskellige) på afdP ouh

04-10-2016 22:26

10

Mentor

04-10-2016 22:17

11

Behandling er stoppet men får hjælp i hjemmet. Jeg har også massive kognitive vanskeligheder

04-10-2016 22:09

12

Kognetiv terapeutisk gruppeterapi

04-10-2016 21:53

13

Mokal psykiatrien til samtaler

04-10-2016 21:49

14

sygehus ambulant terapiafsnit

04-10-2016 20:22

15

Gruppeterapi

04-10-2016 20:07

16

familierådgiver

04-10-2016 19:46

17

Distrikt sygeplejerske

04-10-2016 19:05

18

Fobiskolen Aarhus og Angstklinikken Risskov

04-10-2016 18:51

19

Psyk-sygepleje

04-10-2016 18:41

20

Sygeplejersker i hospitalsregi

04-10-2016 17:21

21

OPUS

04-10-2016 16:40

22

Sygeplejerske og fysioterapeut i psykiatrien

04-10-2016 15:35

23

Psykatisk afdeling

04-10-2016 14:54

24

Sygeplejerske fra distriktspsykiatrien

04-10-2016 14:21

25

folk vedr. fod indlæg.

04-10-2016 13:50

26

Lokal psykiatrien

04-10-2016 13:12

27

Mentor

04-10-2016 11:19

28

Kontaktperson døgnhus/sygehus, socialrådgiver i psykiatrien, Ergoterapeut i dagtilbud, hjemmehjælper, akutteam,
samt fysioterapeut i psykiatrisk fysioterapi, klinikassisten + tandlæge i regions/amtstandplejen (155 kr mdr)

04-10-2016 09:36

29

Sygeplejerske

04-10-2016 09:35

30

Hjemmesygeplejerske

04-10-2016 09:30

31

terapeut

04-10-2016 09:16

32

Distrikt sygeplejerske

04-10-2016 09:00

33

Psykiatrisygeplejer. Værestedsmedarbejdere.

04-10-2016 08:21

34

Psykiatisk sygeplejeske

04-10-2016 07:02

35

Terapeut

04-10-2016 06:15

36

Alkoholkonsulent

04-10-2016 03:48

37

sygeplejerske

04-10-2016 03:44
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38

Distrikts sygeplejerske

04-10-2016 01:29

39

Hjemmesygeplejerske 2 gange dgl.

04-10-2016 01:09

40

Alternativ behandling tft og kranio sakral

03-10-2016 23:57

41

Mentor

03-10-2016 22:49

42

Behandler i psykiatrien

03-10-2016 21:53

43

Psykoterapeut og Mentor (tildelt af kommunen)

03-10-2016 21:49

44

Psykoterapeuter

03-10-2016 21:25

45

sgpl i amb

03-10-2016 21:06

46

Min ægtemand

03-10-2016 19:40

47

Distriktssygeplejerske

03-10-2016 19:28

48

Jeg har ikke været i behandling for PTSD (endnu). Fik henvisning til psykolog efter angstanfald på studiet. Nu betaler

03-10-2016 19:24

jeg selv for sporadiske samtaler
49

Jordemoder og sundhedsplejerske

03-10-2016 19:15

50

Opus

03-10-2016 18:58

51

Kontaktperson på ambulatoriet for mani kg depression i Risskov

03-10-2016 18:42

52

Min Arbejdsplads

03-10-2016 18:35

53

sygeplejske

03-10-2016 18:32

54

Distriktssygeplejerske fra Lokalpsykiatrien

03-10-2016 18:01

55

Sygeplejersker

03-10-2016 17:58

56

Sygeplejerske

03-10-2016 17:43

57

Psykiatrisk sygeplejerske.

03-10-2016 17:13

58

Psykiatrisk sygeplejerske distriktpsykiatrien

03-10-2016 17:07

59

Diastrikt psykiatrien

03-10-2016 17:02

60

Distriktssygeplejrske.

03-10-2016 16:57

61

Terapeuter med forskellige tilgange bl.a. SE terapi, gestaltterapi, hypnose terapeut. Den bedste effekt er opnået

03-10-2016 16:29

udenfor det etablerede system.
62

(inkompetent) sygeplerske i distriktspsykiatrien

03-10-2016 16:22

63

Coach

03-10-2016 16:18

64

Sygeplejesker

03-10-2016 16:09

65

Mentor

03-10-2016 15:58

66

Terapeuter i behandlingstilbud

03-10-2016 15:02

67

primær person i psykiatrien

03-10-2016 14:57

68

min kontaktperson på opus er socialrådgiver

03-10-2016 14:42

69

Team i lokalpsyk og privat psykoterapeut

03-10-2016 14:40

70

Terapeuter

03-10-2016 14:35

71

Lokalpsykriatriet

02-10-2016 16:03

72

Kontaktpersoner på lokalpsykiatrisk center samt terapeuter i gruppebehandling

02-10-2016 13:12

73

Sygeplejerske

01-10-2016 22:42

74

Bispebjerg Hospital

01-10-2016 20:02

75

Hjemmevejleder serviveloven § 85

01-10-2016 08:59

76

Psykoterapeut

30-09-2016 21:45
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77

jeg modtager ikke behandling længere, selvom jeg gav udtryk for at jeg ønskede at fortsætte og med henvisning til

30-09-2016 16:26

lovgivningen, der siger, at man har krav på en psykiater, når man tager psykofarmaka, som praktiserende læger ikke
må udskive.
78

Fysioterapeut

30-09-2016 15:59

79

Psykiatrisk afdeling. Samtaler 1 gang om måneden nu, hvor at tjekke op på medicin osv

30-09-2016 14:02

80

Psykoterapeut og en psykriatrisk sygeplejerske

30-09-2016 13:53

81

Ansatte på ambulante psykiatriske afdelinger

30-09-2016 12:57

82

Plejer på Sygehuset. Samtale hver 14. dag

30-09-2016 12:47

83

teapeutisk døgn behandling

30-09-2016 08:09

84

mentor

30-09-2016 05:33

85

Terapeut (ikke psykolog-uddannet)

30-09-2016 00:13

86

Kontaktperson på Psykiatrisk Hospital.

29-09-2016 23:49

87

Sygeplejerske i distriktspsykiatrien

29-09-2016 23:12

88

Jeg modtog ikke den vilde behandling. 1 samtale med en psykiater, et par samtaler med ungerådgivningen og et par

29-09-2016 21:18

gange med fagpersoner som egentlig bare skulle vide hvad jeg fejlede osv.
89

OPUS team

29-09-2016 20:53

90

diætist

29-09-2016 20:21

91

Psykiatrisk sygeplejersker og overlæge i psykiatrien

29-09-2016 19:54

92

Sygeplejerske

29-09-2016 19:44

93

Sygeplejerske

29-09-2016 19:41

94

distrikpsykiatrisk sygeplejerske

29-09-2016 19:26

95

Mentor

29-09-2016 19:21

96

Psykoterapeut

29-09-2016 19:13

97

Sygeplejerske

29-09-2016 18:28

98

Jeg har, grundet min vel ansete familie. Ikke være i stand til at opnå den nødvendige hjælpe jeg har haft behøv for,

29-09-2016 17:15

stadig har.
99

sygeplejerske på klinik for mani og depression

29-09-2016 17:14

100

Distrikt sygeplejerske

29-09-2016 16:52

101

Psykiatrisk afdeling

29-09-2016 15:51

102

Sygeplejerske på ambulatorium

29-09-2016 15:40

103

Mentor + personalet ved indlæggelser

29-09-2016 15:37

104

Distrikt sygeplejeske

29-09-2016 15:23

105

Kontaktperson ambulatorie

29-09-2016 15:04

106

fysioterapeut

29-09-2016 14:57

107

Kontakt person på DPC

29-09-2016 14:41

108

En sygeplejeske fra psykiatrisk hospital

29-09-2016 14:40

109

Rådgivningscenter

29-09-2016 14:36

110

Sygeplejerske

29-09-2016 14:21

111

Psykoterapeut

29-09-2016 14:20

112

Mentor fra kommunen

29-09-2016 14:11

113

Sygeplejerske ved distriktspsykiatrien

29-09-2016 13:57

114

Sygeplejerske i distrikt psykiatrien da jeg fik pakkeforløb

29-09-2016 13:48
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115

frivillig mentor

29-09-2016 13:45

116

Sygeplejeske i distriktpsykiatrien

29-09-2016 13:41

117

Sygeplejersker i ambulant forløb

29-09-2016 13:33

118

Psykoterapeut, og i mindre grad min sagsbehandler (jobcenter)

29-09-2016 13:30

119

Psykoterapeut

29-09-2016 13:27

120

Indlæggelser på psyk

29-09-2016 13:19

121

Jeg har været indlagt

29-09-2016 13:04

122

Mentor, familieterapeut

29-09-2016 12:59

123

Kontaktperson i distriktspsykiatrien (psykolog i første ambulante forløb og ergoterapeut i andet ambulante forløb)

29-09-2016 12:58

124

Psykriatrisk afd.. Helsingør

29-09-2016 12:54

125

Sygeplejerske i depressions team

29-09-2016 12:45

126

Sygeplejerske jf. ambulatorie

29-09-2016 12:44

127

ungerådgivningen i Aalborg som senere fik mig henvist til Aalborg psykiatrisk hvor jeg deltog i gruppeterapi

29-09-2016 12:13

128

Sygeplejerske

29-09-2016 12:04

129

Sygehusvæsenet generelt

29-09-2016 12:01

130

jeg fik en overgang behandling, som stoppede, da jeg ikke havde råd til betalingen selv. nu vil ingen hjælpe....

29-09-2016 12:01

131

Personale på psykiatrisk afd.

29-09-2016 11:53

132

DAT-terapeut

29-09-2016 11:49

133

I dag kun praktiserende læge, siden jeg er for "rask" til anden hjælp. Min læge mener dog at jeg ville have godt af et

29-09-2016 11:38

behandlingsforløb for ocd - men penge...
134

Terapeut (Sygeplejerske) på Slagelse Psykiatrisk Klinik

29-09-2016 11:29

135

Sygeplejerske

29-09-2016 11:25

136

Sygeplejerske

29-09-2016 11:24

137

Psykiatrisk hospital

29-09-2016 11:21

138

Sygeplejerske på PD

29-09-2016 11:20

139

Distriktpsykiatri

29-09-2016 11:18

140

Meta kognitivterapi

29-09-2016 11:18

141

op-team

29-09-2016 11:18

142

Rådgiver v/ ungerådgivningen. Kognitiv terapeut

29-09-2016 11:18

143

DBC sygeplejerske

29-09-2016 11:16

144

Hjemmevejleder

29-09-2016 11:16

145

Center for spiseforstyrrelse

29-09-2016 11:15

146

og sygeplejerske på klinikken, hvor jeg er tilknyttet som patient

29-09-2016 11:08

147

Lokalpsykiatrien

29-09-2016 10:55

148

Sherpa mentor

29-09-2016 10:30

149

Psykiatrisk afd

29-09-2016 10:29

150

Sygeplejerske og socialrådgiver som primærbehandler i to forskellige ambulante tilbud.

29-09-2016 10:14

151

Med i en Social færdigheds gruppe som en del af bostøtte

29-09-2016 10:09

152

Ergoterapeut (som varetog gruppeterapi)

29-09-2016 10:07
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Q6 Modtager du eller har du modtaget
medicinsk behandling for din psykiske
lidelse?
Besvaret: 1.061

Sprunget over: 122

Ja

Nej

Ved ikke

0%

Svarvalg

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Besvarelser

Ja

91,61%

Nej

8,39%

89

Ved ikke

0,00%

0

I alt

972

1.061
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Q7 Er du blevet oplyst om
bivirkninger/følgesygdomme af
psykofarmakarelaterettil munden?
Besvaret: 972

Sprunget over: 211

Ja

Nej

Ved ikke

0%

Svarvalg

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Besvarelser

Ja

35,70%

347

Nej

60,70%

590

Ved ikke

3,60%

I alt

35
972
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Q8 Hvorfra har du modtaget/opsøgt
oplysninger om bivirkninger og andre
følgesygdomme af psykofarmaka relateret
til munden? Sæt evt. flere kryds
Besvaret: 348

Sprunget over: 835

Praktiserende
læge

Psykolog

Psykiater

Apoteker

Familie

Venner

Andre personer
med psykiske...

Indlægsseddler

Nettet

Fysisk
informations...
Jeg har ikke
modtaget/ops...

Ved ikke

Andre (angiv
venligst)
0%

10%

20%

30%

40%

Svarvalg

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Besvarelser

Praktiserende læge

28,45%

99

Psykolog

8,33%

29

Psykiater

36,78%

128

Apoteker

44,83%

156
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Familie

5,17%

18

Venner

4,60%

16

Andre personer med psykiske lidelser

17,82%

62

Indlægsseddler

56,61%

197

Nettet

29,31%

102

Fysisk informationsmateriale, fx i form af pjecer

8,91%

31

Jeg har ikke modtaget/opsøgt oplysninger om bivirkninger eller følgesygdomme

1,15%

4

Ved ikke

0,29%

1

Andre (angiv venligst)

17,82%

62

Respondenter i alt: 348

Nr.

Andre (angiv venligst)

Dato

1

Tandlæge

05-10-2016 11:55

2

Specialtandpleje

05-10-2016 10:07

3

Tandplejer

05-10-2016 06:48

4

tandlæge

05-10-2016 06:43

5

Tandlæge

04-10-2016 22:12

6

Tandlæge

04-10-2016 20:05

7

OPUS

04-10-2016 16:41

8

Min tandlæge

04-10-2016 16:05

9

Tandlæge

04-10-2016 15:27

10

min tandlæge

04-10-2016 15:25

11

Tandlæge

04-10-2016 15:06

12

Kan mærke bivirkningen selv

04-10-2016 10:57

13

Regional/amts tandplejen

04-10-2016 09:37

14

Tandlæge

04-10-2016 09:36

15

Tandlæge

04-10-2016 09:06

16

Sygeplejeske

04-10-2016 07:46

17

Tandlægen

04-10-2016 07:11

18

Tandlægen

04-10-2016 03:49

19

tandlæge

04-10-2016 01:57

20

Min uddannelse som medicinsk sygeplejerske

04-10-2016 01:11

21

tandlæge

04-10-2016 00:00

22

Behandler i psykiatrien

03-10-2016 21:55

23

Tandlægen

03-10-2016 21:50

24

tandlæge

03-10-2016 21:40

25

Kontaktperson psykiatrisk

03-10-2016 20:13

26

Tandlæge

03-10-2016 19:49

27

Min tandlæge som tjekker medicinkortets ved hver kontrol

03-10-2016 17:16
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28

Tandlæge

03-10-2016 16:38

29

Sygeplejerske og Tandlæge

03-10-2016 16:27

30

Tandlægen

03-10-2016 13:29

31

Personalet på døgnafsnittet for indlagte depressionspatienter

01-10-2016 23:43

32

Jeg er uddannet sygeplejerske, så jeg læste det i indlægssedlen med nedsat spyt

01-10-2016 17:18

33

Tandlæge

01-10-2016 12:15

34

Min tandlæge fortalte mig om bivirkningerne, da jeg selv spurgte ind til det.

01-10-2016 12:06

35

Jeg er selv farmakonom, så jeg kender bivirkningerne

01-10-2016 07:29

36

Tandlæge

01-10-2016 05:16

37

Via min uddannelse

30-09-2016 18:28

38

min tandlæge, da jeg oplyste om mit medicinforbrug

30-09-2016 16:27

39

tandlæge

30-09-2016 03:14

40

tandlæge

30-09-2016 02:04

41

Min tandlæge ved at jeg tager psykofarma og har på den baggrund, på eget initiativ, holdt øje med om min

30-09-2016 00:15

spytproduktion var normal og hvordan det påvirker mine tænder.
42

Sundhedsfaglig uddannelse

29-09-2016 22:08

43

Sygeplejerske i distriktspsykiatrien

29-09-2016 20:48

44

tandlæge

29-09-2016 17:15

45

Tandplejer

29-09-2016 15:57

46

Sygeplejere ifm psykoedukation

29-09-2016 15:35

47

Tandlæge

29-09-2016 14:46

48

Kontakt person dpc

29-09-2016 14:42

49

Sygeplejeske

29-09-2016 14:41

50

tandlægen

29-09-2016 13:09

51

Sygeplejerske

29-09-2016 12:24

52

Tandlæge

29-09-2016 11:56

53

Personale på psyk. afd.

29-09-2016 11:54

54

Tandlæge

29-09-2016 11:47

55

Tandlægen, da han fik min medicinliste

29-09-2016 11:44

56

Tandlæge

29-09-2016 11:38

57

Tandlæge

29-09-2016 11:25

58

Tandlægen

29-09-2016 11:24

59

min tandlæge, plus indlægs sedlen på pille glasset

29-09-2016 11:09

60

Tandlæge

29-09-2016 10:21

61

Tandlæge

29-09-2016 10:07

62

Tandlæge

29-09-2016 10:06
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Q9 Hvilke bivirkninger og følgesygdomme
relateret til munden er du blevet oplyst om?
Sæt evt. flere kryds
Besvaret: 337

Sprunget over: 846

Huller i
tænderne

Blænder/blister

Paradentose

Dårlig ånde

Betændelse i
tandkødet
Svært ved at
synke og tale
At din mad
ikke smager ...
Ømme, sarte og
irriterede...
Revner, sår og
svamp i og...
Jeg er ikke
blevet oplys...

Andre

0%

10%

20%
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40%

Svarvalg

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Besvarelser

Huller i tænderne

57,57%

Blænder/blister

7,72%

26

Paradentose

22,55%

76

Dårlig ånde

14,84%

50

Betændelse i tandkødet

18,40%

62

Svært ved at synke og tale

7,72%

26

13,35%

45

22,26%

75

At din mad ikke smager som den plejer
Ømme, sarte og irriterede slimhinder
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Revner, sår og svamp i og omkring mundhulen

8,61%

29

Jeg er ikke blevet oplyst om bivirkninger eller følgesygdomme

10,68%

36

Andre

8,31%

28

Respondenter i alt: 337

Nr.

Hvis andre (angiv venligst):

Dato

1

Mundtørhed

05-10-2016 11:05

2

Mundtørhed

05-10-2016 10:07

3

Mundtørhed, nedsat spytdannelse

05-10-2016 09:00

4

Tørhed i munden

05-10-2016 06:48

5

mundtørhed

05-10-2016 06:44

6

nedsat spytdannelse med huller til følge

05-10-2016 01:43

7

Mundtørhed

04-10-2016 23:58

8

tør mund, der kan gå ud over tænderne

04-10-2016 23:05

9

Tørhed.

04-10-2016 22:48

10

tørhed i munden

04-10-2016 22:34

11

Tør mund

04-10-2016 22:27

12

Mund tørhed

04-10-2016 22:14

13

mundtørhed

04-10-2016 21:18

14

At man producere mindre spyt

04-10-2016 21:10

15

Mundtørhed

04-10-2016 20:08

16

Mundtørhed

04-10-2016 20:03

17

Mundtørhed

04-10-2016 18:39

18

Mundtørhed

04-10-2016 18:32

19

Tørhed i munden.

04-10-2016 18:02

20

mundtørhed

04-10-2016 17:22

21

Tørhed i munden.

04-10-2016 16:59

22

Mundtørhed

04-10-2016 16:49

23

Vægtøgning

04-10-2016 16:42

24

Tørhed i munden

04-10-2016 15:28

25

ekstrem mundtørhed

04-10-2016 15:26

26

Mundtørhed

04-10-2016 15:18

27

Mundtørhed

04-10-2016 15:07

28

Munden tørhed

04-10-2016 15:07

29

Tør mund

04-10-2016 14:37

30

Mundtørhed

04-10-2016 14:35

31

Mundtørhed

04-10-2016 14:06

32

mundtørhed

04-10-2016 13:51

33

Mundtørhed

04-10-2016 13:15

34

Mundtørhed

04-10-2016 11:29
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35

Mundtørhed

04-10-2016 10:47

36

Tørhed i munden

04-10-2016 10:31

37

mundtørhed

04-10-2016 10:05

38

+ spændinger i kæbe og led

04-10-2016 09:39

39

Tør mund som kan beskadige tænderne

04-10-2016 09:37

40

Mundtørhed

04-10-2016 09:32

41

Primært om mundtørhed, som ud over at være generende kan lede til et hav af andre ting.

04-10-2016 09:12

42

Mundtørhed

04-10-2016 09:07

43

Mundtørhed, kan give huller i tænderne pga manglende spyt cirkulation.

04-10-2016 06:51

44

Tørhed i munden

04-10-2016 03:49

45

tør mund

04-10-2016 03:45

46

mundtørhed

03-10-2016 23:21

47

Mundtørhed

03-10-2016 23:03

48

Tørhed i munden

03-10-2016 22:00

49

Mundtørhed

03-10-2016 21:52

50

Mundtørhed

03-10-2016 21:51

51

mundtørhed

03-10-2016 21:43

52

tør mund og derved risiko for infektion

03-10-2016 21:41

53

Fik oplyst at der kunne blive noget med tænderne på sigt.

03-10-2016 21:07

54

Mundtørhed

03-10-2016 20:13

55

Mundtørhed

03-10-2016 20:04

56

Tandsten

03-10-2016 19:50

57

Mundtørhed

03-10-2016 19:49

58

Pga nedsat spytpriduktion

03-10-2016 19:44

59

mundtørhed

03-10-2016 18:56

60

Tør hed i munden

03-10-2016 18:33

61

Tørhed i munden

03-10-2016 18:08

62

Tør mund og svælg

03-10-2016 16:51

63

Mundtørhed

03-10-2016 16:32

64

Tørhed i munden

03-10-2016 16:22

65

Mundtørhed

03-10-2016 16:05

66

Mundtørhed

03-10-2016 15:04

67

mundtørhed

03-10-2016 14:59

68

Tørhed (som er årsagn til caries)

01-10-2016 23:44

69

Jeg er aldrig blevet oplyst, har altid selv måttet undersøge, og blev ofte frarådet at informere mig om bivirkniger.

01-10-2016 21:35

70

Mundtørhed

01-10-2016 20:04

71

Tørhed i munden

01-10-2016 12:16

72

Tørhed i munden

01-10-2016 05:16

73

tørhed i mund og hals

30-09-2016 23:41

74

Mundtørhed

30-09-2016 22:40
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75

kan ikke huske det, da jeg ikke har oplevet bivirkninger, og derfor ikke har opsøgt oplysninger udover at læse

30-09-2016 17:49

indlægssedler ved opstart af medicin
76

Mundtørhed som kan forårsage huller

30-09-2016 17:37

77

Jeg er blevet oplyst om, at jeg pga udtørring af munden og derved slimhinderne lettere får huller etc.

30-09-2016 16:28

78

Tør mund

30-09-2016 15:59

79

Mundtørhed

30-09-2016 14:24

80

Tørhed i munden

30-09-2016 09:10

81

Mundtørhed

30-09-2016 08:35

82

tørre slimhinder

30-09-2016 02:05

83

Skader på emaljen som følge af tørhed i munden (noget i den retning i hvert fald)

30-09-2016 00:15

84

mundtørhed

29-09-2016 23:44

85

Tørhed i munden

29-09-2016 23:41

86

For meget mundvand

29-09-2016 22:16

87

Mundtørhed

29-09-2016 22:09

88

mundtørhed

29-09-2016 21:38

89

Tørhed i munden

29-09-2016 20:48

90

Mundtørhed

29-09-2016 20:40

91

Mundtørhed

29-09-2016 19:55

92

tørhed i munden

29-09-2016 19:47

93

ekstrem tørhed i munden og smag af metal

29-09-2016 19:36

94

mundtørhed, øget tørst

29-09-2016 19:28

95

Mundtørhed

29-09-2016 18:36

96

Tørhed i munden

29-09-2016 16:57

97

Tør mund

29-09-2016 16:36

98

Mundtørhed og øget risiko for huller i tænderne

29-09-2016 15:58

99

Mundtørhed

29-09-2016 15:39

100

Tør mund

29-09-2016 15:36

101

Mundtørhed

29-09-2016 14:35

102

mundtørhed

29-09-2016 14:25

103

Mundtørhed

29-09-2016 14:11

104

Manglende mundvand

29-09-2016 13:57

105

Mundtørhed

29-09-2016 13:35

106

Tør mund

29-09-2016 13:32

107

Manglende spytproduktion

29-09-2016 12:57

108

mundtørhed

29-09-2016 12:50

109

Mundtørhed

29-09-2016 12:46

110

Mundtørhed

29-09-2016 12:43

111

Kun mundtørhed

29-09-2016 12:40

112

Mundtørhed

29-09-2016 12:27

113

Manglende spytproduktion

29-09-2016 12:24

114

Mundtørhed

29-09-2016 12:23
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115

mundtørhed

29-09-2016 12:15

116

Vigtighed af god tandhygieine

29-09-2016 12:13

117

Mundtørhed

29-09-2016 12:12

118

mundtørhed

29-09-2016 12:09

119

Intet i forhold til munden

29-09-2016 12:07

120

Blev blot informeret om at medicinen kunne give "dårlige tænder"

29-09-2016 12:06

121

Som følge af mundtørhed

29-09-2016 11:59

122

Tørhed

29-09-2016 11:53

123

Mundtørhed

29-09-2016 11:53

124

mundtørhed

29-09-2016 11:50

125

Mundtørhed

29-09-2016 11:45

126

Mundtørhed

29-09-2016 11:42

127

mundtørhed

29-09-2016 11:39

128

Ikke relevant for SSRI-antidepressiva

29-09-2016 11:38

129

Mundtørhed

29-09-2016 11:31

130

Tørhed i munden

29-09-2016 11:30

131

Mundtørhed

29-09-2016 11:24

132

Ingen

29-09-2016 11:17

133

Mundtørhed

29-09-2016 11:17

134

Mundtørhed

29-09-2016 11:11

135

Mundtørhed

29-09-2016 11:10

136

tør mund, og at jeg skærrer tænder, men har en bide skinne

29-09-2016 11:10

137

mundtørhed

29-09-2016 10:56

138

Mundtørhed

29-09-2016 10:53

139

Mundtørhed

29-09-2016 10:50

140

Mundtørhed

29-09-2016 10:48

141

Mundtørhed

29-09-2016 10:32

142

Min lugtesans er næsten forsvundet

29-09-2016 10:31

143

Mindre spytdannelse

29-09-2016 10:25

144

Mundtørhed

29-09-2016 10:05

145

Mundtørhed.

29-09-2016 10:03
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Q10 Har du tillid til, at din praktiserende
læge eller psykiater informerer dig
tilstrækkelig om bivirkninger og
følgesygdomme ved psykofarmaka?
Besvaret: 960

Sprunget over: 223

Ja

Nej

Ved ikke

0%

Svarvalg

10%
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70%

80%

90%

100%

Besvarelser

Ja

31,77%

305

Nej

53,96%

518

Ved ikke

14,27%

137

I alt

960
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Q11 Hvor i dit behandlingsforløb har du
manglet oplysninger om bivirkninger og
andre følgevirkninger af psykofarmaka?
Sæt evt. flere kryds
Besvaret: 653

Sprunget over: 530

Lægen

Tandlægen

Apotekeren

Psykologen

Psykiateren

Har ikke
manglet
Andet (angiv
venligst)
0%

10%

20%
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40%
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Svarvalg

60%

70%
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100%

Besvarelser

Lægen

70,29%

459

Tandlægen

20,67%

135

Apotekeren

19,91%

130

Psykologen

15,31%

100

Psykiateren

67,38%

440

Har ikke manglet

5,21%

34

Andet (angiv venligst)

8,12%

53

Respondenter i alt: 653

Nr.

Andet (angiv venligst)

Dato

1

De kan jo ikke liste alle eventuelle bivirkninger op, der er jo mange!

05-10-2016 11:06

2

Praktiserende læge og privatpraktiserende psykiater på bosted, ikke psykiatere osv mens indlagt

05-10-2016 10:09

3

Jeg læste selv indlægssedlerne og søgte oplysninger om præparatet på nettet.

05-10-2016 09:04

4

Læser altid indlægsseddel, i formativ

05-10-2016 09:00

5

J

05-10-2016 01:44

6

mangler mere oplysninger om, hvad jeg skal gøre ved det..

04-10-2016 23:08
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7

Lidt blandet, da det ikke lige er bivirkninger vi taler om, kun de allervigtigste.

04-10-2016 22:50

8

Læser indlægssedlen

04-10-2016 22:28

9

jeg har selvmedicineret mig selv med naturmedicin

04-10-2016 19:47

10

Depressionen gir sig udslag i aggressive angreb på tænder og hårkant. Tænderne kostede 40.000 efterfølgende.

04-10-2016 17:21

11

Bivirkninger er tabu og benægtes tit selvom de står i indlægssedlen.

04-10-2016 15:36

12

Det er kun hos tandlægen, de har oplyst mig om bivirkninger. De tror mig hos tandlægen. Det var kun, da jeg satte

04-10-2016 12:25

foden ned overfor min psykiater, at hun indrømmede, jeg er ramt af bivirkninger for nylig. Hun indrømmer ikke alle
bivirkninger. Min egen læge og personalet på mit bosted tror ikke på, jeg har bivirkninger. Jeg har været psykisk syg i
ca. 15 år
13

Min behandler, der er socialrådgiver

04-10-2016 10:53

14

Psykiatrisk sygehus

04-10-2016 10:20

15

Ved ikke

04-10-2016 10:00

16

ingen gav de oplysninger..jeg besvimede og blev indlagt akut med blod trygs fald og stort vægttab

04-10-2016 08:58

17

under indlæggelse og opstart af medicin

04-10-2016 01:58

18

Personale på psyk under indlæggelse

04-10-2016 01:31

19

Andre psykisk syge har ofte mere styr på det, end alle behandlerne etc. der, hvis de kender problemstillingen, er
ekstremt ringe, til at få den videreformidlet, til patienterne.

04-10-2016 01:14

20

Synes det er svært at svare på. Jeg har i mange år haft dårlige tænder og har nu gebis. I mine depressioner har jeg

04-10-2016 00:26

ikke orket passe mine tænder. At psykisk sygdom og dårlige tænder hænger sammen har jeg selv googlet mig lidt
frem til. Men jeg har aldrig oplevet nogle steder, at der er focus på det. De to af mine børn har også diagnosen bipolar.
Min søn mangler tænder og drømmer kun om at få gebis. Han er 26 år. Min datter på 24 har også tænder. De er
begge meget bange for at gå til tandlæge og har kun været det få gange de sidste ca. 10 år.
21

Synes at det er svært at svare på. For jeg ved ikke, om der er yderligere ting, jeg burde vide.

04-10-2016 00:02

22

Ja, det ved jeg så ikke. Jeg har tidligere været på en del forskellig psykofarmaka tidligere, men er aldrig blevet
informerer om, at det kunne have bivirkninger i forhold til min mund.

03-10-2016 22:52

23

Psykiatrisk afdeling

03-10-2016 21:31

24

Har fået oplysningerne alle steder, men de er for generelle. Har selv måttet researche for at blive klogere på området.

03-10-2016 19:52

25

Ved ikke om jeg har fået oplysninger nok?

03-10-2016 18:03

26

Tandlægen har fortalt lidt om munden

03-10-2016 17:47

27

distriktspsykiatrien

03-10-2016 16:22

28

Lægevagten

03-10-2016 14:36

29

Kontaktpersoner og kontaktlæge på lokalpsykiatrisk center

02-10-2016 13:13

30

Jeg har aldrig været hos en psykiater. Det synes jeg måske, er lidt mærkeligt.

01-10-2016 12:17

31

Ved udtrapning

30-09-2016 17:50

32

Spørger ved behov

30-09-2016 11:52

33

Jeg manglede det mest i forhold til hverdagen. Nogle gange fik jeg voldsomme bivirkninger, så jeg ikke kunne sove og
lignende... Det kunne da være dejligt, hvis jeg havde været forberedt, så jeg ikke blev bange, da det skete

30-09-2016 06:00

34

Distriktspsykiatrien

29-09-2016 20:25

35

På behandlingssteder (psykiatrien)

29-09-2016 19:56

36

distrikpsykiatrisk sygeplejerske

29-09-2016 19:29

37

Jeg ved ikke ... mine forældre har støttet mig og vurderet det meste for mig, da andre i min familie har været i samme
behandling og at mine forældre ville skåne mig for at kende til de eventuelle bivirkninger, som jeg måske slet ikke
oplever

29-09-2016 19:24

38

Det kan være svært at svare på. Jeg ved jo ikke om noget er udeladt...

29-09-2016 16:54

39

Hospital

29-09-2016 16:02
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40

Kontaktperson

29-09-2016 15:52

41

Sygeplejerske ved distriktspsykiatrien

29-09-2016 13:58

42

Sygeplejerske

29-09-2016 13:49

43

Sygeplejerske

29-09-2016 12:47

44

Psykiatrisk sygeplejerske

29-09-2016 12:23

45

har følt mig som forsøgskanin - det tog rigtig lang tid - og flere forskellige medikamenter, førend vi fandt det der var
mest tåleligt (her især i forhold til bivirkninger)

29-09-2016 11:38

46

ved ikke

29-09-2016 11:22

47

ved ikke

29-09-2016 10:47

48

Vidste ikke at jeg manglede oplysninger

29-09-2016 10:44

49

Hudlæge (jeg havde alvorlig allergisk reaktion på medicin. Fik fra alle fronter at vide at jeg havde kyssesyge

29-09-2016 10:24

50

Under indlæggelse i psykiatrien + ved ambulant behandling i psykiatrien

29-09-2016 10:15

51

Jeg kan jo selv læse dem i brugsanvisningen, og de kan ikke sige alt. Men jeg har haft vildt svært ved at trappe ud
(psykisk - kæmpe nedtur), hvilket ikke er beskrevet. Det står, som om man kun vil have fysiske symptomer. Jeg har
også talt med Lundbeck, som nægter det. Herefter har jeg fundet mange på internettet, som er i præcis samme
situation. Derfor er det vel fra medicinalindustrien, jeg har mangler de oplysninger.

29-09-2016 10:14

52

Jeg har generelt manglet psykiaterkontakt i mit forløb, og det er jo dem, der bør vide mest om psykofarmaka. Derfor

29-09-2016 10:09

har jeg manglet information.
53

Internettet, følgesedler, andre psykisk syge, har selv mærket dem uden at være blevet informeret
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Q12 Hvorfra vil du helst opsøge/modtage
vejledning om fysiske bivirkninger ved din
psykofarma? Sæt evt. flere kryds
Besvaret: 952

Sprunget over: 231

Praktiserende
læge

Psykolog

Psykiater

Apoteker

Familie

Venner

Andre personer
med psykiske...

Indlægsseddel

Nettet

Fysisk
informations...
Jeg har ikke
brug for...

Andre

Ved ikke
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90%

100%

Besvarelser

Praktiserende læge

69,43%

661

Psykolog

18,07%

172

Psykiater

68,28%

650

Apoteker

34,77%

331

Familie

2,73%

25 / 84

26

EN AF OS: Ulighed i sundhedsbehandling
Venner

2,21%

Andre personer med psykiske lidelser

15,55%

148

Indlægsseddel

42,02%

400

Nettet

24,89%

237

Fysisk informationsmateriale, fx i form af pjecer

24,58%

234

Jeg har ikke brug for vejledning

0,53%

5

Andre

1,89%

18

Ved ikke

1,89%

18

Respondenter i alt: 952
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Q13 Er du blevet informeret om,at
mundtørhed kan være en bivirkning ved
indtag af psykofarmaka?
Besvaret: 951

Sprunget over: 232

Ja

Nej

Ved ikke
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Ja

64,25%

611

Nej

32,39%

308

Ved ikke

3,36%

I alt

32
951
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Q14 I hvilken grad har du oplevet
mundtørhed i forbindelse med indtag af
psykofarma?
Besvaret: 610

Sprunget over: 573

I meget høj
grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Jeg har aldrig
taget...
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Besvarelser

I meget høj grad

25,41%

155

I høj grad

21,15%

129

I nogen grad

23,44%

143

I mindre grad

18,69%

114

Slet ikke

11,31%

69

Jeg har aldrig taget psykofarmaka

0,00%

0

I alt

610
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Q15 Hvornår blev du oplyst om, at
mundtørhed kan være en bivirkning?
Besvaret: 539

Sprunget over: 644

Før
bivirkninger...

Efter
bivirkninger...

Ved ikke
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Svarvalg
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60%

70%

80%
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Besvarelser

Før bivirkningerne opstod

47,12%

254

Efter bivirkningerne opstod

41,56%

224

Ved ikke

11,32%

61

I alt

539
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Q16 Hvem oplyste dig om, at mundtørhed
kan være en bivirkning?
Besvaret: 605

Sprunget over: 578

Praktiserende
læge

Psykiater

Apoteker

Tandlæge

Pårørende
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Besvarelser

Praktiserende læge

26,61%

161

Psykiater

37,02%

224

Apoteker

38,35%

232

Tandlæge

20,17%

122

Pårørende

8,60%

52

Respondenter i alt: 605

Nr.

Andre (angiv venligst)

Dato

1

Læste det på indlægsseddel

05-10-2016 11:08

2

Det er en del år siden at jeg stoppe med medicin så det er gået i glemmebogen

05-10-2016 10:17

3

Min kontaktperson i psykiatrien

05-10-2016 09:59

4

Vidst det i mange år.

05-10-2016 08:41

5

Sygeplejesken på afdP ouh

04-10-2016 22:29

6

Ingen. Tjek jeres survey!

04-10-2016 21:55

7

Indlægssedlen

04-10-2016 21:19

8

Læste indlægssedlen. Pga. angst for medicin får jeg opl om bivirkninger af prakt. læge fordi jeg bliver mere angst af at
læse indlægssedlen. Når jeg så oplever noget, som jeg ikke er blevet oplyst om finder jeg på at læse indlæggssedlen
og opdager først der, hvor mange bivirkninger som patienterne slet ikke får noget at vide om, og som mange læger
nægter har noget med medicinen at gøre

04-10-2016 20:11

9

Personale på psykiatrisk afdeling

04-10-2016 18:56

10

Psykolog

04-10-2016 18:37
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11

Ikke pårørende, men Indlægsseddel

04-10-2016 18:34

12

Indlægsseddel

04-10-2016 17:06

13

andre patienter/internettet/min bostøtte

04-10-2016 15:42

14

Ved en senere indlæggelse end da jeg var begyndt på Litarex. Jeg ved endnu ikke om de andre mediciner også giver
mundtørhed. Jeg spiser 7 forskellige præparater, men har krævet udtrapning på det meste

04-10-2016 12:28

15

Psykologen

04-10-2016 12:26

16

Fandt selv relevant information

04-10-2016 12:25

17

Fandt selv ud af det på nettet, efter at ha været plaget af det i lang tid.

04-10-2016 12:04

18

Indlægsseddel

04-10-2016 11:31

19

Indlægsseddel

04-10-2016 09:28

20

Indlægseddel

04-10-2016 08:32

21

Psykisk sygeplejerske

04-10-2016 08:13

22

En sygeplejeske

04-10-2016 07:49

23

Ved indlæggelse på psyk afd.

04-10-2016 06:54

24

kontaktperson under indlæggelse. hvorfor f... skal jeg vælge når svar kun er andet

04-10-2016 02:00

25

Jeg er medicinsk sygeplejerske, så det lærte jeg i studiet, lang tid før jeg selv blev syg og sat i medicinsk behandling..
Men det var opsøgende tandlæge fra Specialtandplejen, der fik mig til at gå regelmæssigt til tandlæge igen, efter 12
år, uden et eneste tandlægebesøg (havde heldigvis ingen huller, eller andre skader på tænder, tandkød etc.)

04-10-2016 01:19

26

Kan ikke helt huske om jeg har fået det at vide. Men min Mor havde det også.

04-10-2016 00:28

27

Terapeut

03-10-2016 23:22

28

Er sundhedsfaglig og kendte til det

03-10-2016 22:10

29

Indlægsseddel og behandler i psykiatrien

03-10-2016 21:57

30

sygeplejerske i amb og sengeafd.

03-10-2016 21:08

31

Indlægsseddel

03-10-2016 20:18

32

Kontaktperson psykiatrisk

03-10-2016 20:14

33

Kan ikke huske. Det er mange år siden

03-10-2016 20:11

34

Indlægsseddel

03-10-2016 20:08

35

Psykolog

03-10-2016 19:53

36

Indlægsseddel

03-10-2016 19:16

37

Jeg læste det online

03-10-2016 19:07

38

Indlægssedlen (Fejl i spørgeskema kan ikke gå videre uden at trykke på en svar mulighed - apotekeren oplyste mig

03-10-2016 18:51

ikke)
39

Indlægsseddlen

03-10-2016 18:37

40

Personale på psykiatrisk afdeling - mener jeg

03-10-2016 17:19

41

Søster - klinikassistent

03-10-2016 17:10

42

Indkægsseddel + andre med samme oplevelser

03-10-2016 17:08

43

Indlægseddel

03-10-2016 16:46

44

Sygeplejerske

03-10-2016 16:17

45

Internettet

03-10-2016 15:23

46

Nettet

03-10-2016 15:06

47

Personale ved indlæggelse

03-10-2016 14:48

48

læge ved opus

03-10-2016 14:44

31 / 84

EN AF OS: Ulighed i sundhedsbehandling
49

Kontaktperson i behandlingsteam (ergoterapeut)

03-10-2016 14:44

50

Personalet på den lukkede

03-10-2016 13:29

51

Personalet på det døgnafsnit hvor jeg var indlagt

01-10-2016 23:45

52

Indlægsseddel

01-10-2016 21:38

53

kan ikke huske

01-10-2016 17:20

54

Behandler Sygeplejske

30-09-2016 17:24

55

indlægssedlen og venner og internettet

30-09-2016 16:18

56

(skal åbenbart klikke et svar ind, selvom det ikke er gældende) Da jeg søgte på nettet efter det.

30-09-2016 13:55

57

Indlægsseddel

30-09-2016 13:04

58

indlægseddel

30-09-2016 11:15

59

Indlægsseddel

30-09-2016 06:01

60

læste om det på nettet

29-09-2016 21:22

61

Psykiatrisk sygeplejerske

29-09-2016 19:58

62

indlægssedlen

29-09-2016 19:38

63

Indlægsseddel

29-09-2016 19:08

64

Indlægsseddel

29-09-2016 17:23

65

indlægsseddel og Promedicin.dk

29-09-2016 16:56

66

Indlægssedlen

29-09-2016 16:37

67

Inhen

29-09-2016 16:35

68

Indlægsseddel

29-09-2016 15:39

69

Personale under indlæggelse

29-09-2016 15:37

70

Online

29-09-2016 15:06

71

Andre som selv har oplevet det

29-09-2016 14:45

72

Sygeplejske

29-09-2016 14:43

73

Sygeplejerske

29-09-2016 14:26

74

Indlægsseddel (og KUN den. Måtte ikke kun svar "andre"!)

29-09-2016 14:23

75

Kun fra Indlægsseddel (ikke fra andre, men skemaet kræver et kryds, før jeg kan komme videre!)

29-09-2016 14:18

76

Sygeplejerske i psykiatrien

29-09-2016 14:01

77

Søgning på nettet

29-09-2016 13:58

78

indlægsseddel

29-09-2016 13:54

79

Kontaktperson under indlæggelse.

29-09-2016 13:09

80

Indlægsseddlen til medicinen

29-09-2016 13:09

81

Læge på psyk

29-09-2016 13:04

82

indlægssedlen før jeg nævnte det for psykiateren

29-09-2016 13:01

83

Sygeplejerske

29-09-2016 12:48

84

Sygeplejerske

29-09-2016 12:26

85

Nettet

29-09-2016 12:25

86

Indlægsseddel

29-09-2016 12:06

87

Overlægen, da jeg blev udskrevet fra psykiatrisk afdeling

29-09-2016 12:05

88

Det ved jeg ikke

29-09-2016 12:02

89

Indlægsseddel

29-09-2016 12:02
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90

Personale på psyk. afd

29-09-2016 12:00

91

Sygeplejrsken

29-09-2016 11:59

92

Fandt selv ud af det

29-09-2016 11:42

93

Indlægsseddel

29-09-2016 11:39

94

Kontaktperson ved indlæggelse på psykiatrisk afdeling

29-09-2016 11:37

95

Jeg har selv læst det, på promedicin.

29-09-2016 11:36

96

Psykologerne ved OPUS i århus

29-09-2016 11:26

97

Indlægsseddel

29-09-2016 11:25

98

indlægssedlen

29-09-2016 11:00

99

Indlægsseddel

29-09-2016 10:57

100

Andre psykiske syge

29-09-2016 10:54

101

Indholdsseddel

29-09-2016 10:45

102

indlægseddel

29-09-2016 10:32

103

Indlægsseddel

29-09-2016 10:23

104

Sygeplejerske i ambulatorium

29-09-2016 10:17

105

Indlægssedlen, nettet

29-09-2016 10:12

106

Indlægsseddelen

29-09-2016 10:12

107

Husker det ikke tydeligt, måske læste jeg bare indlægssedlen..

29-09-2016 10:10

108

Indlægsseddel

29-09-2016 10:07

109

læste indlægssedlen

29-09-2016 10:06
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Q17 Er du blevet informeret om, hvordan du
håndterer mundtørhed, så du mindsker
eventuelle følgevirkninger?
Besvaret: 942

Sprunget over: 241

Ja

Nej

Ved ikke
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90%

100%

Besvarelser

Ja

28,56%

269

Nej

64,44%

607

Ved ikke

7,01%

I alt

66
942
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Q18 Hvilke informationer har du fået om
håndtering af mundtørhed? Sæt evt. flere
kryds
Besvaret: 264

Sprunget over: 919

Begræns dit
forbrug af m...
Drik vand i
stedet for s...
Sørg for god
mundhygiejne...
Børst tænderne
systematisk ...
Vær omhyggelig
i overgangen...
Brug en blød
tandbørste
Brug en mild
tandpasta me...
Undlad at
skylle munde...
Brug små
børster til...
Gå jævnligt
til...
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Besvarelser

Begræns dit forbrug af mad og drikke med sukker og syre

24,24%

64

Drik vand i stedet for saft og sodavand

48,86%

129

Sørg for god mundhygiejne hver dag

61,74%

163

Børst tænderne systematisk med små gnubbende bevægelser

8,71%

23

Vær omhyggelig i overgangen mellem tænder og tandkød

14,39%

38

Brug en blød tandbørste

17,05%

45

Brug en mild tandpasta med flour (mindst 1.400 ppm)

12,50%

33

Undlad at skylle munden efter tandbørstningen, så du får gavn af fluortandpastaens forebyggende effekt på huller

21,21%

56

Brug små børster til mellemrummene ("flaskerensere")

16,67%

44

Gå jævnligt til tandeftersyn for at forebygge og behandle sygdomme i tænderne

51,14%

135
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Respondenter i alt: 264

Nr.

Andet (angiv venligst)

Dato

1

ingen

05-10-2016 09:56

2

Brug en mundpastil

05-10-2016 08:29

3

Spis medicin mod mundtørhed

05-10-2016 07:52

4

brug medicinsk tyggegummi

05-10-2016 06:47

5

Apoteket anbegalede specielle sugetabletter

04-10-2016 23:23

6

Hav vandflaske med hele tiden fra ouh sygeplejeske. Har selv spurgt på apotek og fik sugetabletter og gele til natten

04-10-2016 22:31

7

Apotekeren foreslog noget gel

04-10-2016 21:41

8

Tyg tyggegummi, bruger tabletter, fra apoteket, til og aktiver mundspyttet

04-10-2016 20:09

9

Spis sukkerfri pastiller for at øge mundvandet.

04-10-2016 17:25

10

Tyg tyggegummi

04-10-2016 16:52

11

brug tyggegummi og syrlige bolcher, for at fremme spytproduktionen

04-10-2016 15:30

12

Tyggegummi

04-10-2016 15:20

13

specielt mundskyllemiddel og gel til tænderne

04-10-2016 15:10

14

Spis æbler

04-10-2016 14:36

15

sutte på syrlige bolcher, isterninger samt tyggegummi

04-10-2016 13:54

16

Nogle specielle "piller/bolsjer" man kan få på apoteket mod Mundtørhed

04-10-2016 13:17

17

Jeg ved det meste, men har kun angivet det, tandplejeren og tandlægen har sagt. Der burde også stå, at man skal
bruge tandtråd.

04-10-2016 12:38

18

noget man kunne købe på apoteket

04-10-2016 12:34

19

Bruge et mundskyl fra apoteket

04-10-2016 10:33

20

Fået anbefalet sugetabletter. alle rådene her på listen har jeg samlet op via almindelige råd fra tandlægen

04-10-2016 09:15

21

Tabletter og tandpasta der øger mundvand

04-10-2016 09:10

22

Tyg tyggegummi

04-10-2016 09:03

23

Ingen af delene

04-10-2016 08:23

24

Bruge spytstimulerende som man kan købe på apoteket

04-10-2016 08:13

25

Husker det ikke, det er nogle år siden, jeg havde problemet

04-10-2016 07:39

26

Piller mod mundtørhed

04-10-2016 04:56

27

Foreslået dyre sugetabletter hos apoteket

04-10-2016 03:51

28

bivirkningspiller

04-10-2016 03:47

29

daglig brug af tandtråd. brug tabletter med fluor. spray og creme til munden. drik vand hele døgnet

04-10-2016 02:02

30

Var til tandeftersyn i dag hvor jeg fik en af de små piberensere med hjem :o) De gentager altid alle rådene ...

04-10-2016 01:20

31

Købe et eller andet produkt på apoteket. Og det er super irriterende at der flere steder i dette spørge skema ikke er
mulighed for at vælge "andet". Jeg har været tvunget til 3 gange at give information der ikke passer. Fordi

03-10-2016 22:04

svarmuligheden "andet" ikke har været en option.
32

tyggegummi til at fremme spytproduktion

03-10-2016 21:44

33

sugetabeletter

03-10-2016 21:11

34

Brug gel beregnet til at mindske mundtørhed

03-10-2016 19:50

35

Benyt tyggegummi u. Sukker

03-10-2016 19:42

36

Sugetabletter mod mundtørhed, kan købes på apotek

03-10-2016 17:32

36 / 84

EN AF OS: Ulighed i sundhedsbehandling
37

Apoteket anbefalede tabletter mod mundtørhed

03-10-2016 17:18

38

Specialtandpasta på recept

03-10-2016 17:09

39

Ingen af delene

03-10-2016 16:36

40

Brug tyggegummi og nogle specielle (sukkerfrie) suttepasteller (fra tandlæge/apotek).

03-10-2016 16:25

41

Tyggegummi. kan ikke kun svare andet, svarer derfor også vand i stedet for saft

03-10-2016 14:31

42

efter at have fået en del huller i tænderne pludseligt har tandlægen udskrevet noget tandpasta jeg bruger hver aften

03-10-2016 14:22

43

Xerodent - tror jeg det hedder. En apoteker foreslog det, da hun udleverede min medicin

02-10-2016 13:16

44

Spis pastiller

01-10-2016 07:04

45

apoteket anbefaler "piller" med appelsin- eller citronsmag

30-09-2016 23:48

46

Sugetabletter fra apoteket, som fremmer mundvand.

30-09-2016 17:53

47

Tyggegummi

30-09-2016 16:01

48

Jeg fik et middel der øgede spytproduktion

30-09-2016 14:27

49

drik dansk vand, der er hjælp på apoteket

30-09-2016 09:57

50

Brug af saliva gel

29-09-2016 22:12

51

Tyggegummi

29-09-2016 22:00

52

Børst tænder 3-4 gange daglig samt tabletter fra apotek

29-09-2016 20:26

53

Info om nogle piller man kunne få på apoteket der skulle hjælpe mod mundtørhed

29-09-2016 19:16

54

Jeg har kun fået at vide, at man tit får dårligere tænder, Norman får psykofarmaka

29-09-2016 18:28

55

Bolsjet/tabletter der hjælper på mundtørhed

29-09-2016 16:47

56

Spray mod mundtørhed

29-09-2016 16:00

57

Brug tyggegummi og pastiller mod mundtørhed

29-09-2016 15:51

58

Spis piller der modvirker mundtørhed - på apoteket

29-09-2016 15:34

59

Jeg har fået ordineret tandpasta med ekstra fluor

29-09-2016 15:07

60

special tandpasta, og tbl mod mundtørhed

29-09-2016 14:27

61

Piller mod mundtørhed

29-09-2016 14:18

62

Tyggetabletter der skal hjælpe med en fremprovokere spyt.

29-09-2016 13:59

63

oplysning om særlig gel, jeg kunne smøre tandkød med. dog aldrig brugt

29-09-2016 13:03

64

Bolsjer

29-09-2016 12:46

65

Apoteket nævnet en gang at man kan få noget til det.

29-09-2016 12:45

66

Bruger receptpligtig flourtandpasta

29-09-2016 12:45

67

Kunne købe nogle specielle bolcher.

29-09-2016 12:30

68

Kun at jeg kunne spise sugetabeletter

29-09-2016 12:19

69

benyt sukkerfrit tyggegummi

29-09-2016 12:12

70

At jeg skulle spise mere tyggegummi eller bolcher for at starte en spytproduktion (jeg blev tvunget til at sætte kryds

29-09-2016 12:07

ved en af ovenstående muligheder for at komme videre i spørgeskemaet, selvom jeg ikke har fået det at vide - valgte
"brug en blød tandbørste")
71

Brug af sugetabletter med fluor

29-09-2016 12:02

72

Jeg fik sådan nogle sugetabletter. Anede ikke om de andre overståede

29-09-2016 11:51

73

Mundgel (klam) eller sukkerfrit tyggegummi

29-09-2016 11:48

74

Sugetabelet mod mundtørhed

29-09-2016 11:32

75

Ingen

29-09-2016 11:32
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76

Jeg fik besked på at bruge noget gelé mod mundtørhed.

29-09-2016 11:30

77

Bruge sugetabletter mod mundtørhed fra apoteket

29-09-2016 11:28

78

haft noget gele som skal smøres på gummerne. En slags sugetabelet

29-09-2016 11:26

79

sørg for at spise tabl. der fremmer spyt

29-09-2016 11:08

80

Sugetabletter som højner spytproduktionen

29-09-2016 10:52

81

Sugetabletter der øger spyttilførslen

29-09-2016 10:35

82

piller for mundtørhed

29-09-2016 10:32

83

Sugetabeletter og sukkerfrit tyggegummi som sætter gang i spytproduktionen

29-09-2016 10:05
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Q19 I hvilket omfang har du fulgt
anvisningerne?
Besvaret: 264

Sprunget over: 919

I meget høj
grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke
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Besvarelser

I meget høj grad

14,02%

37

I høj grad

30,30%

80

I nogen grad

42,42%

112

I mindre grad

10,23%

27

Slet ikke

3,03%

8

I alt

264
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Q20 Har du oplevet, at tandproblemer har
medvirket til, at du har fået lavere
selvværd?
Besvaret: 933

Sprunget over: 250

Ja

Nej

Ved ikke
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Besvarelser

Ja

36,12%

337

Nej

56,06%

523

Ved ikke

7,82%

I alt

73
933
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Q21 Hvordan påvirkede/påvirker
tandproblemer dig?
Besvaret: 911

Sprunget over: 272

Nr.

Besvarelser

Dato

1

Jeg tænker over hvordan andre syntes mit smil ser ud.

05-10-2016 11:50

2

Meget.

05-10-2016 11:49

3

Fik en del forskellig medicin ..mine tænder blev ringere og ringere.. så endte med en kæbe der gik i lås og til sidst ku
jeg ikke engang åbne min mund ...så måtte koste 10.000 kr på at få det lavet... stadig ikke færdig.. men nu tør jeg
godt smile igen

05-10-2016 11:37

4

Det gjorde det ikke

05-10-2016 11:36

5

Har været bange for at komme til tandlæge , men har endelig fundet en jeg stoler på og føler mig tryk ved

05-10-2016 11:36

6

Har ingen tandproblemer, er meget opmærksom på det og børster og passer mine tænder.

05-10-2016 11:12

7

Jeg undgår at komme for tæt på andre mennesker, og engang imellem at sige noget...

05-10-2016 11:09

8

Jeg føler mig grim

05-10-2016 10:38

9

Jeg har ikke været hos tandlæge i mange år. Jeg har lidt smerter i tænderne, har paradentose, lange tandhals's og

05-10-2016 10:29

ikke mindst dårlig ånde.
10

Jeg har ikke råd til at gå til tandlæge, da jeg er pt. på integrationsydelse.

05-10-2016 10:24

11

Kommer ikke til tandlægen pga af dårlige tænder og det vil blive dyrt. Har ikke lyst til at havde folk tæt på pga dårlig
ånde

05-10-2016 10:19

12

Mine tænder er gule/ brune og knækker. ..

05-10-2016 10:15

13

Jeg har ikke råd til at gå til tandlægen, da jeg ikke har noget arbejde.

05-10-2016 10:12

14

Smerter i tænderne, spændinger i kæberne og intet smil

05-10-2016 10:12

15

har ikke synlige tandproblemer

05-10-2016 10:03

16

Tænder der knækker og betændelse og store smerter og er ked af at jeg ikke har råd til at gå til tandlæge

05-10-2016 10:00

17

jeg blev bekymret for at få tandkødsbetændelse

05-10-2016 09:57

18

Mine tænder smuldre og har fået blottede tandhalse. Har aldrig haft tandproblemer før jeg fik psykofarmaka.

05-10-2016 09:48

19

Ikke påvirket

05-10-2016 09:43

20

Heldigvis ikke endnu. Har ellers taget medicin i 16 år.

05-10-2016 09:25

21

Jeg har så mange huller og mine tænder knækker og gør ondt. Og skal bruge 18.000 på at få det lavet. Det er rigtig
træls

05-10-2016 09:24

22

..

05-10-2016 09:22

23

Dyrt at gå til tandlæge 4 gange pr år. Ubehageligt med dårlig lugt fra munden.

05-10-2016 09:20

24

Daglig smerte i forb med madindtag. Manglende appetit... manglende overskud til tandbørstning.

05-10-2016 09:19

25

...

05-10-2016 09:16

26

Mine tænder knækker og falder ud. Socialt og psykisk påvirkning af selvværd og selvtillid

05-10-2016 09:11

27

Har kun 5 tænder tilbage i munden

05-10-2016 09:10

28

Jeg var om jeg så må sige... ligeglad... det eneste jeg ønskede var at blive rask i min hjerne... uanset hvad "pris" jeg
måtte betale... for hvis jeg ikke blev rask, så var jeg alligevel ikke "blevet her".

05-10-2016 09:06

29

Mundtørhed er irriterende, skaber dårlig ånde, føler altid behov for fugt. Købte sugetabletter for tørhed.

05-10-2016 09:05

30

Tænderne går i stykker. Dårlig ånde

05-10-2016 09:04

31

Jeg har ikke haft tandproblemer

05-10-2016 09:01
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32

Ingen problemer

05-10-2016 08:52

33

Pas

05-10-2016 08:51

34

Jeg går til tandlæge hvert halve år.

05-10-2016 08:44

35

Ved at jeg har behov for tandlæge hjælp på grund af adskillige dårlige tænder, men har ikke råd til tandlæge
omkostningerne

05-10-2016 08:41

36

Har fået rykket 4 tænder ud, da de flækkede og gik i stykker

05-10-2016 08:34

37

smiler mindre

05-10-2016 08:31

38

Er altid tør i munden

05-10-2016 08:29

39

Når jeg har tandpine virker det negativ på min psyke, men især på min pengepung.

05-10-2016 08:22

40

Smerter og nedsat livskvalitet.

05-10-2016 08:18

41

Jeg er begyndt at smasket helt vil så mine omgivelser bliver iteret min hustru kan flyve i flint

05-10-2016 08:00

42

Mange huller

05-10-2016 07:52

43

stærke smerter

05-10-2016 07:52

44

Ingen problemer

05-10-2016 07:48

45

Jeg er begyndt at få huller i mine tænder og det har jeg ikke haft problemer med i de første 25 år i mit liv, det kom først
da jeg begyndte at få medicin

05-10-2016 07:43

46

Jeg er født med ødelagte tænder, har døjet med dem hele mit liv uden en eneste gang at modtage ordentlig
behandling, det har medført nul selværd, jeg smiler ikke, kan ikke lide at være tæt på andre pga grimme tænder og fæl

05-10-2016 07:40

ånde. Har ikke råd til at få gebis, og protese kan ikke lade sig gøre da mine daværende tandlæger har brækket mine
kæber og generelt ødelagt kæberne så meget at de ikke kan sidde fast. Mine resterende tænder gør ondt, de er fæle
at kigge på, giver kvalme, hovedpine og ofte feber så jeg er lukket inde i eget hjem.
47

Økonomiske, det er dyrt at udvikle huller, når jeg kulturelt ikke kan acceptere dårlige tænder.

05-10-2016 07:14

48

Har ingen tandproblemer

05-10-2016 07:08

49

Ikke yderligere, blot manglende indformation

05-10-2016 07:00

50

Xx

05-10-2016 06:50

51

har fået gule tænder så bryder mig ikke så meget om at smile

05-10-2016 06:49

52

Slås stadig med det.

05-10-2016 06:24

53

Spise lysten forsvinder

05-10-2016 06:24

54

Tør mund under samtale, meget dårlig ånde, selvbebrejdelse over ikke at kunne være grundig fastholdende nok

05-10-2016 06:09

grundet kognitive udfordringer/ nedsat funktion
55

Jeg mener ikke der er nogen problemer

05-10-2016 05:44

56

De er ikk så flotte som de har været

05-10-2016 05:13

57

mine tænder var rigtigt flotte og nu knækker de og er misfarvet så smiler ikke så meget

05-10-2016 04:12

58

Angstprovokerende

05-10-2016 04:11

59

Det påvirker mig ikke

05-10-2016 03:32

60

Jeg er en af de heldige, som ikke oplever nogle af de bivirkninger, som relaterer sig til mund og tænder.

05-10-2016 01:48

61

Jeg har ikke tandproblemer, men tandlægen synes jeg havde tør mund og ville høre om jeg fik anti-depressive piller.
Anede ikke det var en bivirkning før hun nævnte det.

05-10-2016 01:46

62

det er DYRT!!!!!

05-10-2016 01:45

63

Ikke

05-10-2016 00:59

64

Bekymring p.g.a. paradentose

05-10-2016 00:12

65

har ikke haft tandproblemer

04-10-2016 23:59

66

?

04-10-2016 23:51

67

Får hurtigere huller i tænderne og har ikk råd til at få det lavet

04-10-2016 23:36
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68

Det var ubehagelige. Vækkede mig om natten pga det var svært at synke

04-10-2016 23:25

69

Det er bare træls at være tør i munden, og de DYRE tabletter man kan købe, hjælper kun mens man har dem i
munden..

04-10-2016 23:14

70

Har fået lavet mange inplantater

04-10-2016 23:12

71

.

04-10-2016 23:10

72

Det er træls, og ænder med at gi en ekstra omkostning til tandlægen

04-10-2016 23:07

73

I det store hele har jeg en god tandhygiejne, men i mere belastede perioder i forbindelse med sygdom kan jeg godt
være lidt mindre omhyggelig med tandbørsten/tandtråd.

04-10-2016 22:58

74

Det har påvirket min økonomi - så længe jeg tog antidepressiver brugte jeg mange penge årligt på
tandlægebehandlinger

04-10-2016 22:57

75

Det er ikke direkte et tandproblemer, men før ofte dårlig ånde på grund af mundtørhed, selvom jeg drikker meget
vand. Da er jeg nødt til at tygge meget tyggegummi, som kan medføre lidt ondt i kæberne.

04-10-2016 22:55

76

Ved ikke

04-10-2016 22:49

77

Jeg har fået huller, og jeg har haft problemer, fordi jeg synger meget og lidt under det med mundtørhed

04-10-2016 22:43

78

Øm i munden. Har ikke lyst til at spise alle madvarer pga. gener

04-10-2016 22:37

79

Næsten ikke

04-10-2016 22:36

80

Har af og til ondt, men har ikke været ved tandlægen siden jeg blev syg og sygemeldt for nu 3,5 år siden grunden
dårlig økonomi. Har af til ondt.

04-10-2016 22:32

81

Jeg har mistet tænderne og har nu protese

04-10-2016 22:24

82

Smerter, tandlægeangst, mindre smilen

04-10-2016 22:19

83

Holder min mund hygiejne

04-10-2016 22:19

84

Smilede mindre

04-10-2016 22:14

85

Ikke det store

04-10-2016 22:12

86

Mundtørhed subj ubehag Oplever misfarvnin tænder Tænder knækker lettere

04-10-2016 22:12

87

Tendens til isolation. Mindre aktivitet ud af huset.

04-10-2016 21:56

88

...

04-10-2016 21:54

89

Påvirker ikke. Har passet godt på dem

04-10-2016 21:53

90

Der er ingen endnu

04-10-2016 21:42

91

Jeg har ikke tandproblemer

04-10-2016 21:19

92

Skal altid have noget med at drikke/skylde mund.

04-10-2016 21:14

93

ingen problem

04-10-2016 21:13

94

Man skammer sig over tidligt i livet at få rodbehandling fx. Man skammer sig over, at få hul i tænderne, når man synes
man gør hvad man kan (overskue) for at passe tænder og tandkød.

04-10-2016 21:11

95

Jeg har fået rykket tænder ud. De sidste 1½ år har jeg haft en knækket tand synligt i overmunden. Den rådner og er

04-10-2016 21:10

sort ved roden. Det hæmmer mig meget mht smil og latter. Jeg har ikke råd til tandlæge, den skal opereres ud. Og nu
med kontanthjælpsloftet får jeg da aldrig råd..
96

Fik ikke tandproblemer

04-10-2016 21:00

97

Jeg har ikke tandproblemer

04-10-2016 20:38

98

mine smukke tænder som jeg altid passede på er blevet fuldstændig ødelagt grundet psykofarmaka. Jeg er meget

04-10-2016 20:27

ked af det og kan ikke komme mig. Ingen fortalte mig. Min krop og helbred er også ødelagt men tænder er vigtige. Jeg
er bange for at jeg kan komme til at miste dem. Og så vil de ikke betale for tandlæge regninger og jeg var i tvangs
behandling. Det var dem som ødelagde mine tænder og krop men mig som skal betale regningen, og jeg har
selvfølgelig ikke nogen penge.
99

Jeg bliver bange for at miste mine tænder og at de bliver misfarvede

04-10-2016 20:25

100

Irriterende følelser

04-10-2016 20:18
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101

Jeg har huller, som jeg ikke får lavet da jeg jo også har tandlæge skræk. Det gør, at jeg sjældent smiler og er endnu
mere ramt af social angst og ikke begiver mig ud blandt andre

04-10-2016 20:12

102

Jeg tygger altid tyggegummi for at undgå mundtørhed

04-10-2016 20:11

103

Det er mest en økonomisk påvirkning. Går til regelmæssigt kontrol mindst to gange om året og har huller næsten hver
gang der skal laves.

04-10-2016 20:11

104

Har ingen

04-10-2016 20:08

105

Det påvirker mig ikke

04-10-2016 20:07

106

Ekstrem mundtørhed.

04-10-2016 20:07

107

Jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg har tandproblemer relateret til psykofarmaka, men jeg har forbigående ømhed i
tænder/tandkød og dårlig ånde.

04-10-2016 19:59

108

Galoperende parodontose

04-10-2016 19:48

109

jeg er bange for tandlæger

04-10-2016 19:48

110

Det føles som en kastrering

04-10-2016 19:43

111

Så længe jeg er smertefri!

04-10-2016 19:39

112

Mundtørhed

04-10-2016 19:39

113

Jeg tænker over hvor tæt jeg er på andre

04-10-2016 19:12

114

Det gør det ikke

04-10-2016 19:07

115

Jeg mangler tænder, som er blevet hevet ud

04-10-2016 18:57

116

Jeg skærer tænder

04-10-2016 18:46

117

Jeg er bekymret. Jeg har haft det svært, og så kommer tandhygiejne ikke øverst på listen.

04-10-2016 18:39

118

Jeg får mange huller, det koster på økonomien, og ondt i tænderne. Men har en god tandlæge jeg er tryg ved, men
først inden for de sidste to år. Inden blev mine tænder slet ikke behandlet nok ell rigtigt så havde mange smerter i
munden og tænderne

04-10-2016 18:38

119

Bruger protese i dag pga. Smuldrende tænder måske af medicin

04-10-2016 18:36

120

Jamen jeg har ikke tandproblemer. Jeg har tendens til tandsten men Dogan har det altid været og jeg har ellers stærk
emalje, aldrig haft huller.

04-10-2016 18:36

121

Jeg skærer tænder (tror det er pga medicinen), og det kan ses, at mine tænder er slidte. Desuden kan det ses, at jeg
har været meget plaget af opkastninger pga spiseforstyrrelsen.

04-10-2016 18:30

122

Jeg havde ikke lyst til at smile

04-10-2016 18:22

123

Socialt

04-10-2016 18:22

124

Det tager tid og koster penge, og det stresser mig meget i perioder.

04-10-2016 18:04

125

Knækket tænder så jeg smiler ikke så meget

04-10-2016 17:57

126

Skal købe tandpasta på recept. Ofte huller selvom tandlægen roser min tandbørstning.

04-10-2016 17:51

127

helt ødelagt

04-10-2016 17:49

128

meget tørhed i munden så drikker meget vand og ikke for meget af sodavand og andre søde drikke og børster tænder
2 gange om dagen

04-10-2016 17:46

129

X

04-10-2016 17:38

130

Smiler ikke. Og tænker meget over hvad folk tænker. Og har ikke penge til at komme til tandlægen og få lavet en
behagelIngen

04-10-2016 17:38

131

Mit tandkød bløder meget tit

04-10-2016 17:27

132

Stor irritation i dagligdagen. Svært at spise og tale og kysse med min kæreste.

04-10-2016 17:27

133

Huller i tænderne, mundtørhed

04-10-2016 17:25

134

Økonomisk - det var dyrt efterfølgende

04-10-2016 17:22

135

Negativt - men har ikke selv problemet!

04-10-2016 17:16

44 / 84

EN AF OS: Ulighed i sundhedsbehandling
136

0

04-10-2016 17:07

137

Dmit udvinde og føles at kunne spise rigtigt

04-10-2016 17:05

138

Jeg har ikke råd til at gå til tandlæge

04-10-2016 17:03

139

Føler tit at jeg har dårlig ånde. Min mund er tør som en ørken. Derfor bruger jeg altid tyggegummi og lakridspastiller.

04-10-2016 17:02

140

Smerter, holder hånden for munden når jeg griner

04-10-2016 16:53

141

Det påvirkede mig ikke psykisk..

04-10-2016 16:44

142

Får tit huller

04-10-2016 16:44

143

Tænderne flækker, smuldre, er ikke særligt pænt, man prøver at smile så lidt som muligt, så andre ikke kan se ens
dårlige tænder. Man får lavt selvværd

04-10-2016 16:44

144

Jeg har ikke tandproblemer

04-10-2016 16:41

145

Ved ikke

04-10-2016 16:14

146

Har haft huller nogen underlig steder.

04-10-2016 16:08

147

Vil ikke smile hvor jeg viser tænder

04-10-2016 15:56

148

Slet ikk

04-10-2016 15:52

149

Jeg har ikke tandproblemer

04-10-2016 15:51

150

jeg har idag protese i overmunden kæmpede med systemet i 2 år hvor jeg havde store huller i tænderne og smerter
dagligt kunne ikke tygge min mad.

04-10-2016 15:43

151

Dårlig ånde grundet mundtørhed

04-10-2016 15:38

152

Tanker kredser meget om problemet, kan snart ikke tygge min mad mere. Har ikke råd til nye tænder, kommunen er

04-10-2016 15:34

ansøgt, men jeg forventer afslag. De mener jeg bare selv kan betale 4000 pr måned i et halvt år. Jeg er
førtidspensionist uden formue, så jeg må så ende med at dø af sult.
153

Smerter, manglende appetit pga. smerter

04-10-2016 15:31

154

Jeg har ikke tandproblemer

04-10-2016 15:28

155

Ingen grad

04-10-2016 15:21

156

Jeg kommer ikke til tandlæge

04-10-2016 15:11

157

indimellem mumlende tale fordi læberne hænger fast i tænderne, og tungen driller også

04-10-2016 15:11

158

Dårligt selvværd

04-10-2016 14:56

159

Smerter og kæmpe stor frygt for tandlæger og at det økonomiske ikke gør at jeg kan få det lavet. Svært ved at spise i
den ene side af munden.

04-10-2016 14:54

160

Falder mine tænder ud.. kan andre se de er grimme.. hvad nu hvis de er bundrådne når jeg kommer til tandlægen

04-10-2016 14:53

161

Jeg bliver ked af det.

04-10-2016 14:49

162

Smuldrede tænder påvirker smilet

04-10-2016 14:37

163

Jeg smilede ikke med åben mund, stod ikke for tæt på folk, var angst for min dårlige ånde

04-10-2016 14:33

164

Tabte tænder

04-10-2016 14:32

165

Mine tænder får konstant huller og de knækker/flækker/brækker og fjernes

04-10-2016 14:24

166

Det gør de ikke.

04-10-2016 14:08

167

Tandsten og tør mund (så mund vand ik holder tænder rene)

04-10-2016 14:08

168

Jeg har ikke råd til protese.

04-10-2016 14:01

169

det er mest angsten for dårligt ånde...

04-10-2016 13:55

170

Det Gør at jeg føler ubehag at være sammen med andre og vil helst ikke snakke, da mine tænder er meget dårlige.

04-10-2016 13:52

171

Mundtørhed gør det svært at falde i søvn om aftenen. Og jeg har får let huller i tænderne nu. Jeg får dyr, receptpligtig
tandpasta, for at minimere huller i tænderne.

04-10-2016 13:46

172

Jeg har smerter, dårlige tænder så jeg ikke tør at smile.

04-10-2016 13:35
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173

Ingen tandproblemer

04-10-2016 13:27

174

Jeg har ikke haft nogen tandproblemer, til trods for psykofarmaka

04-10-2016 13:18

175

Smerter

04-10-2016 13:12

176

Mundtørhed=dårlig ånde

04-10-2016 13:11

177

Flov over at have sygdom i tænderne kun gamle mennesker får

04-10-2016 13:00

178

Gør det ikke

04-10-2016 12:57

179

Vil helst ikke have folk så tæt på de kan se mine tænder

04-10-2016 12:51

180

Ikke så meget

04-10-2016 12:49

181

blev irriteret og havde svært ved at spise

04-10-2016 12:48

182

Jeg har fået paradentose, og det kan ikke helbredes. Jeg er bekymret for om jeg skal til at gå med gebis.

04-10-2016 12:39

183

har ikke tandproblemer, men er dog nød til at gå til eftersyn hvert halve år, hvilket er en stor udgift

04-10-2016 12:34

184

Overhovedet ikke...

04-10-2016 12:32

185

Det gør ondt, og så har man ikke lyst til at smile

04-10-2016 12:27

186

Påvirker mig ikke

04-10-2016 12:25

187

Gik i lang tid med dårlige tænder og tandpine, da jeg pga sygemelding ikke havde penge til at få dem ordnet. "Sjovt"
nok fik en bekendt på kontanthjælp betalt hendes tandregning af kommunen ??

04-10-2016 12:12

188

Huller i tænderne

04-10-2016 11:32

189

Mit tandsæt er både grimt, og ikke særlig funktionsdygtigt, smerter

04-10-2016 11:21

190

Angst, socialfobi og træthed har tilbageholdt mig fra at gå til tandlæge trods huller - har fået 4 tænder trukket ud. Det
ser ikke for kønt ud.

04-10-2016 11:19

191

smiler ikke så meget som jeg ville have gjort

04-10-2016 11:18

192

Jeg ved ikke af at jeg har tandproblemer grundet medicinen

04-10-2016 11:11

193

Smerter i tænderne, ikke huller men en form for issende smerter i tænderne selvom man ikke spiser eller drikker noget

04-10-2016 11:01

194

Jeg får hurtigt ondt i mine tænder, og derfor kan jeg ikke altid børste dem om aftenen fx, fordi det gør ondt i tænderne

04-10-2016 10:55

og tandhalsene.
195

Jeg har tandlæge skræk og er utrolig flov

04-10-2016 10:53

196

Jeg har ikke tandproblemer

04-10-2016 10:49

197

Flere huller i tænder.

04-10-2016 10:34

198

Gør mest af alt man ik ønsker at smile, så man holder sig mest i baggrunden

04-10-2016 10:32

199

Udseendet og smerter

04-10-2016 10:28

200

Svært ved at tale. Tandkødsproblemer

04-10-2016 10:26

201

Jeg har tandlægeangst, så de ekstra besøg ved tandlægen går ud over min angst eller bliver udskudt i månedsvis,
men også min økonomi lider under det

04-10-2016 10:24

202

?

04-10-2016 10:22

203

Meget mundtørhed og konstant tørstig

04-10-2016 10:20

204

Påvirker mig ikke.

04-10-2016 10:19

205

de påvirker min som sådan ikke i den daglige dag

04-10-2016 10:08

206

Jeg havde ingen appetit da jeg havde depression og angst, så mine tænder var dårlig stand også - og mit tandkød.
Min tandlæge var næsten sur på mig, men jeg prøvede alt hvad jeg ku. Brugte 15.000kr på huller og tandskade..

04-10-2016 10:03

207

Det er dyrt for min økonomi

04-10-2016 09:59

208

At de efterhånden som de går i stykker ikke ser pæne ud mere, og det er bare ikke pænt

04-10-2016 09:55

209

Tandlægeskræk, dissocierer, er fraværende, angst og nonverbal i stolen, special (amts/reginal) tandlæge forstår sig
på at håndtere. Samt kan behandle i narkose hvis slet ikke jeg kan være i.

04-10-2016 09:46
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210

Har ikke haft sådanne problemer

04-10-2016 09:39

211

fik gebis

04-10-2016 09:37

212

satte kryds ved nej, oplever ingen problemer med mine tænder

04-10-2016 09:36

213

Dårlig ånde Flere huller

04-10-2016 09:35

214

Paradentose

04-10-2016 09:34

215

Det er virkeligt skamfuldt at have problemer med tænderne mv., og det er ligeledes grænseoverskridende at skulle
informere fx ens tandlæge om ens diagnose og evt. medicinering. Jeg havde en tandlæge gennem nogle år, der
næsten gav mig tandlægeskræk, fordi hun dømte mig og skældte mig ud over begyndende huller mv. i stedet for fx at
spørge venligt ind til, hvorfor det var sådan. Så havde jeg sandsynligvis fortalt det. Til dels oplevede jeg i øvrigt

04-10-2016 09:23

problemer pga. medicinen, mens jeg tog den, men i dag er det mest pga. manglende overskud og deraf følgende
dårligere mundhygiejne.
216

Indtil videre er jeg - nærmest mirakuløst - sluppet for tandproblemer, selvom jeg (når depressionen hærger værst - og
det gør den tit) ikke orker at børste tænder.

04-10-2016 09:16

217

generelt dårligere tænder, flere huller og partentose

04-10-2016 09:14

218

----

04-10-2016 09:13

219

Jeg kysser mindre og er meget opmærksom på min ånde og børster mere tænder

04-10-2016 09:11

220

Har fået et hul. Påvirker mig fordi det var dyrt at få lavet, og så har jeg paradentose men tror ikke det er pga medicin.
Er ihvertfald ikke blevet oplyst om at dette k6nne være en bivirkning. Påvirker mig også fordi det er dyrt at behandle

04-10-2016 09:05

221

Jeg smiler mindre, da mine fortænder sidder løse.

04-10-2016 09:00

222

Det ser grimt ud, gør ondt, er usundt for fordøjelsen og hele kroppen og meget dyrt at få lavet.

04-10-2016 09:00

223

÷

04-10-2016 08:37

224

Det gør mig bekymret

04-10-2016 08:35

225

.

04-10-2016 08:33

226

Det påvirker mig ikke

04-10-2016 08:31

227

Jeg mister løbende en tand, mangler pt 4 fortænder og den ene tyggeside. Har mundtørhed og deraf følgen
paradentose, og løse tænder, da jeg ikke har spytemsyner til forebyggelse. Og derfor smerter ved indtag af føde.

04-10-2016 08:27

228

Jeg har ikke oplevet tandproblemer.

04-10-2016 08:24

229

Mundtørhed og tørst

04-10-2016 08:15

230

Knækkede tænder, huller - pludselige tandproblemer

04-10-2016 08:14

231

Det er ikke et problem....endnu...

04-10-2016 08:13

232

Slet ikke

04-10-2016 08:07

233

Tandkødsbetændelse. Sarte tænder

04-10-2016 07:50

234

Det gjorde de ikke

04-10-2016 07:40

235

Er/Har altid været irriteret over mundtørheden, men har aldrig haft tandproblemer. Dog kæmper/kæmpet meget med
herpes i munden!

04-10-2016 07:22

236

Dyre tandlægeregninger, dårlig ånde.

04-10-2016 07:20

237

har tabt 6 -7 tænder i løbet af kort tid, så jeg ikke kan tygge ordenligt

04-10-2016 07:06

238

Ingen påvirkning

04-10-2016 07:00

239

Økonomisk - Skal oftere til tandeftersyn. Det er meget svært at få råd til.

04-10-2016 06:58

240

Jeg har dårlig tænder og får hullet

04-10-2016 06:29

241

Smiler med lukket mund. Mit smil og mine tænder var tidligere noget af det pæneste ved mig. Sådan er det ikke

04-10-2016 06:20

længere. Jeg er flov over mine tænder nu.
242

Er efter 16 års brug af div. forskellige medikamenter begyndt at få problemer i form af flækkede tænder og måske
huller -
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243

Jeg har i 10 år holdt mundtørheden væk med Longo Vital, som en undersøgelse lavet af en forskende tandlæge har

04-10-2016 03:52

lavet med patienter med Sjögrens syndrom , deriblandt min mor. DET VIRKER!
244

Har ikke været ved tandlægen meget lang tid, så jeg ved ikke om det har påvirket mine tænder. Det eneste jeg har

04-10-2016 03:49

opdaget i fohold til munden, er en ekstremt tørhed,
245

Jeg havde perfekte tænder før jeg begyndte på medicin. Nu er jeg tvunget til fire årlige tandeftersyn og er på grænsen
til paradentose

04-10-2016 02:04

246

Jeg har ikke tandproblemer

04-10-2016 01:32

247

Jeg er indtil videre så heldig at jeg genetisk har stærke knogler og tænder. Så udover at have bøjle på som barn, og

04-10-2016 01:23

lidt stressudløst tænderskærren, har mine tænder, tandkød, mundhygiejne etc. været uden gener. Så det er ikke
noget jeg synes påvirker mig ...
248

Smerter

04-10-2016 01:10

249

Dårlig ånde

04-10-2016 01:00

250

Jeg har altid haft mange huller. Fået tænder rykket ud. Det er bare blevet værre og værre. Jeg har formodentlig været

04-10-2016 00:56

bipolar siden mine teenageår. Men fik først diagnosen i 2006. Jeg kom til specialtandlæge i Aalborg for få år siden.
Jeg havde selv fundet ud af at det var en mulighed. Der er ingen der har oplyst mig om det. Jeg fik i fuld narkose
fjernet alle tænder i overmunden. Fik lavet fuld protese til overmunden og delprocesse til undermunden. Den til
undermunden har jeg aldrig brugt. Har ikke været der siden. Blev angst for at komme hos tandteknikkeren, som ikke
havde den samme evne til at berolige som hos tandplejeteamet. Jeg har aldrig fået tilpasset min protese ordentligt.
Henvender mig ikke til tandplejeteamet, fordi jeg synes det er fjollet at blive bange for at komme hos tandteknikkeren.
De kan jo ikke hjælpe mig igen, uden jeg skal hen til tandteknikkeren. Men jeg var i virkelig gode hænder hos
tandplejeteamet. Men min allerstørste bekymring er at mine børn ingen ordentlig hjælp får til deres tænder. Min søns
fortænder er kun stumper. Ved en psykisk diagnose burde man straks overgå til et tandplejeteam istedet for alm.
tandlæge. Og alt skal kunne foregå et sted så man ikke skal sendes til privat teknikker. P. S. Når jeg fik stærk tandpine
tog jeg panodiler og brufen. Fuld dosis. I knap en uge. Så var tanden som regel død. Engang fik jeg betændelse helt
op i kinden og var helt tyk i den ene side af ansigtet. Røg til vagtlægen og fik penicillin. En anden gang havde jeg så
stærke smerter at Panodil og brufen ikke hjalp, så jeg også måtte til vagtlæge. Jeg fik en tredie slags smertestillende,
så jeg var helt dopet. Jeg har ikke tal på de gange i mit liv jeg har haft frygtelig tandpine. Når jeg tænker på mine to
yngste gennemlever det samme bliver jeg rigtig ked af det. Men aner ikke hvad jeg skal gøre ved det.
251

Det handler primært om dels tandlægeskræk, dels frygten for den økonomiske del. Den afholder mig meget fra at gå til

04-10-2016 00:04

tandlægen.
252

Har svært ved at overskue at overholde behandlingerne, selvom jeg burde.

04-10-2016 00:02

253

Økonomisk, med alle de gange jeg skal til tandlægen. Jeg har tandlægeskræk, så kommer først afsted når det gør
ondt. Det er svært at smile helt, når perlerækken er noget plettet. Bekymringerne for hvad det næste bliver og hvor

04-10-2016 00:02

meget det så koster.
254

Jeg har brugt 100.000 kr på at få tænderne sat i stand. Jeg blev først klar over, at det skyldtes medicinen, da
skaderne var sket og jeg skiftede tandlæge.

04-10-2016 00:01

255

Føler mig syg, fattig og utiltrækkende

03-10-2016 23:23

256

Tør mund og dårlig ånde

03-10-2016 23:22

257

Jeg har ingen tandproblemer

03-10-2016 23:07

258

Det påvirker mig ikke

03-10-2016 23:03

259

Ingen problemer

03-10-2016 22:58

260

Jeg smilede mindre

03-10-2016 22:57

261

I mange år havde jeg simpelthen ikke råd til at gå til tandlægen (6 år måske). Det var jeg bestemt ikke særlig stolt af!!

03-10-2016 22:54

262

Dyr tandlæge regning

03-10-2016 22:53

263

Stress, men er også kronisk nyresyg og skal begrænse mit væskeindtag

03-10-2016 22:51

264

Mange huller

03-10-2016 22:46

265

Huller og emalje på tænder forsvinder

03-10-2016 22:27

266

Ikke i nævneværdig grad

03-10-2016 22:23

267

.

03-10-2016 22:12

268

Seriøst....jeg har lige svaret at det ikke har været et problem ??

03-10-2016 22:05
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269

Jeg har ikke råd til at gå til tandlæge og det er et stort cirkus hver gang man søger enkeltydelse, den går ikke bare
igennem første gang. Jeg har givet op at søge enkeltydelse og gå til tandlæge hver 3. Måned som tandlægen

03-10-2016 22:02

anbefaler. Det er psykisk hårdt at skulle igennem kommunen hver gang. Men det er heller ikke fedt at man
efterhånden ikke har lyst til at smile med åben mund og på sigt vil jeg måske isolere mig mere og blive endnu mindre
social... Er allerede hæmmet socialt af min angst.
270

Dårligt og føler jeg har svært ved at gøre noget ved det.

03-10-2016 21:59

271

Ingen tandproblemer

03-10-2016 21:56

272

Mundtørhed

03-10-2016 21:54

273

Det påvirker mig ikke

03-10-2016 21:54

274

Smiler ikke så meget

03-10-2016 21:51

275

.

03-10-2016 21:51

276

Jeg har ikke store tandproblemer.

03-10-2016 21:46

277

Det gør de ikke

03-10-2016 21:45

278

Har ikke tandproblemer

03-10-2016 21:42

279

Dårlig ånde

03-10-2016 21:37

280

Jeg har knækket 2 tænder. Fået rodbehanding. De knækkede tænder fik jeg lavet, men de knækkede igen efter 1 år

03-10-2016 21:34

281

Jeg forlangte en anden medicin

03-10-2016 21:17

282

Jeg har efter 10 år på medicinen mod depression og angst nu fået lavet 4 rodbehandlinger på 2 til 3 år.

03-10-2016 21:15

283

Jeg har mange skader som giver smerter og er grimme

03-10-2016 21:13

284

har ingen

03-10-2016 21:11

285

har ikke problemer

03-10-2016 21:11

286

smerter pga tænder der "smuldrer", og ind imellem smerter fra sår på tungen

03-10-2016 21:09

287

Har haft stærke smerter, tandbylder, tænder der blev trukket ud samt masser af caries

03-10-2016 21:08

288

Det er meget angstprovokerende. Jeg er så bange for at miste alle mine tænder.

03-10-2016 21:04

289

Økonomisk, mest i form af flere / højere tandlægeregninger.

03-10-2016 21:00

290

Kan ikke smile rigtigt, holder mig for munden, tager afstand fra andre.

03-10-2016 20:58

291

Ingen problemer haft

03-10-2016 20:52

292

Jeg smiler ikke så meget, griner ikke med åben mund

03-10-2016 20:46

293

Jeg mistede en masse tænder og endte med delproteser.

03-10-2016 20:38

294

Påvirker mig ikke

03-10-2016 20:35

295

Jeg svarede nej

03-10-2016 20:24

296

Jeg er så heldig at have virkelig stærke tænder fra naturens hånd, men jeg kender SÅ mange, der mangler en del
tænder og har mange huller efter mange år på psykofarmaka

03-10-2016 20:21

297

Øget nervøsitet ifht mundhygiejne (har jeg dårlig ånde? Får jeg huller? Har jeg huller? Hvad vil et tandlæge besøg

03-10-2016 20:21

koste osv). Smiler med lukket mund fordi jeg er bange for at mit smil afslører dårlige tænder.
298

Ved ikke

03-10-2016 20:20

299

Mundtørhed, dårlig ånde, blødende tandkød, paradentose

03-10-2016 20:16

300

Jeg fik ingen tandproblemer

03-10-2016 20:12

301

..

03-10-2016 20:08

302

Jeg har ikke nogen.

03-10-2016 20:04

303

Jeg har heldigvis ikke haft tandproblemer

03-10-2016 20:03

304

Blottede tandhalse med små caries-angreb mange steder

03-10-2016 19:57
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305

Har ikke tandproblemer, der påvirker mig fysisk, "kun" psykisk da det er yderst angst-provokerende at gå til tandlæge.

03-10-2016 19:56

Men jeg gør det hvert halve år til trods for det.
306

Jeg bliver mest påvirket af det økonomiske aspekt ved tandproblemer

03-10-2016 19:52

307

Har grimme tænder, det påvirker mig ved jeg ikke tør smile

03-10-2016 19:47

308

Irritation

03-10-2016 19:47

309

Har fået grimmere tænder. Har ikke råd til tandlæge så ofte som ville være bedst.

03-10-2016 19:47

310

Da jeg fik medicin havde jeg ofte huller i tænderne og tandpine. Jeg fik flere rodbehandlinger i kindtænderne. Jeg fik

03-10-2016 19:44

gode anvisninger i fht at passe på mine tænder, men havde ikke overskud på daværende tidspunkt, til at passe på
mine tænder (og min krop generelt).
311

Det påvirker mig ikke.

03-10-2016 19:41

312

Det er voldsomt dyrt at få lavet tænder, og pga min sygdom så tjener jeg ikke ret meget. Det er også svært at få

03-10-2016 19:35

passet ordentligt på tænderne når jeg har det skidt, så det bliver en ond cirkel
313

Psykisk, vil gerne beholde mine egne tænder til jeg dør/bliver gammel og har ikke råd til tandlægen

03-10-2016 19:32

314

Dårligt selvværd Holder munden lukket sammen med andre menneske

03-10-2016 19:28

315

Problemer med infektioner

03-10-2016 19:17

316

Det gør det ikke

03-10-2016 19:11

317

?

03-10-2016 19:07

318

Har ikke tand problemer

03-10-2016 18:59

319

Ingen tandproblemer her

03-10-2016 18:59

320

Jeg bliver ked af det

03-10-2016 18:58

321

Tror ikke jeg har fået nogle problemer af den tid jeg tog medicinen

03-10-2016 18:57

322

Jeg har ingen tandproblemer, så de påvirker mig ikke.

03-10-2016 18:52

323

Mine tænder blev skrøbelig og tandsten

03-10-2016 18:39

324

Jeg fik dårlige tænder

03-10-2016 18:35

325

Kan ikke spise alm mad

03-10-2016 18:33

326

Dårlig ånde (begyndene paradentose)

03-10-2016 18:17

327

Skulle have fjernet en tand uden der kom implantat i stedet for. Det var ikke nemt at acceptere, følte mig ussel.

03-10-2016 18:14

328

De forværrer min angst betydeligt i og med at det skaber mange ekstra bekymrede tanker og problemstillinger.

03-10-2016 18:11

329

Jeg har grimme tænder så jeg skjuler dem helst.

03-10-2016 18:11

330

?

03-10-2016 18:07

331

Dyr tandlægeregning

03-10-2016 18:00

332

Pga mundtørhed, er mine tænder ofte dårlige, det er meget dyrt så jeg oftevikke kan andet end at betale mad og

03-10-2016 17:50

tandlæge. Jeg er bange for at jeg lugter ud af munden. Jeg bruger special tandpastea fra tandlægen med ekstra
flour...
333

Har ikke haft problemer

03-10-2016 17:46

334

Ødelagte tænder dårlig ånde

03-10-2016 17:39

335

Jeg får et ondt i tænderne. Der brækker et stykke af en tand af. Isninger. Tandlægeskræk

03-10-2016 17:34

336

Jeg havde ikke tandproblemer :)

03-10-2016 17:19

337

Det har ikke rigtigt nogen påvirkning.

03-10-2016 17:19

338

Kræver lidt ekstra pleje, ellers ikke

03-10-2016 17:18

339

Hele tiden bevidst om det

03-10-2016 17:17

340

Meget. Har tandlægeangst oveni, og jeg ved, at jeg skal have lavet rigtig meget ved mine tænder, som så bliver

03-10-2016 17:16

meget dyrt. Så jeg opgiver på forhånd. Jeg synes det er ucharmerende og et tegn på dårlig livsstil. Men skal jo også
selv prøve at bruge de råd.
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341

Mine tænder knækker letter ind før jeg fik medicin

03-10-2016 17:15

342

Økonomisk

03-10-2016 17:14

343

Jeg fik ødelagt mine tænder p.g.a Cushings Syndrom kombineret med anti-depressiv medicin. Har måtte have min

03-10-2016 17:10

første tand trukket ud for mindre end et halvt år siden, som delvis følge af ovenstående.
344

Mit mentale overskud bliver nedsat

03-10-2016 17:09

345

Har haft store problemer med tænderne og ved, jeg kommer til at mangle i hvert fald én tand om få år. Utrolig

03-10-2016 17:07

ubehagelig tanke at skulle rende rundt med sådan et hul i munden. Men jeg ved også, jeg aldrig får en chance for at få
råd til en kunstig tand
346

Jeg har synlige huller i et par fortænder det gør ikke noget godt for min selvtillid og jeg tænker altid over ikke at smile
for meget

03-10-2016 17:06

347

Paradentose

03-10-2016 17:00

348

Ens syn udadtil,

03-10-2016 16:59

349

Måtte overvinde min tandlæge angst med fuld narkose under behandlingen

03-10-2016 16:54

350

Haft negativ indflydelse på min tandstatus

03-10-2016 16:50

351

Jeg kan ikke lide at smile så man kan se mine tænder. Jeg er meget bevidst om dårlig ånde, så bryder mig heller ikke

03-10-2016 16:49

komme tæt på folk i køer, stille samtaler osv. Det har også afholdt mig fra at begynde at date, for tanken om at skulle
kysse nogen med min mund - hvis det var mig der skulle kysse en med min mund. Av det gør ondt at skrive
352

At jeg udvikle padentose pga medicin

03-10-2016 16:48

353

Min tænder knækkede, har fået lave 8-10 tænder på godt et år.

03-10-2016 16:41

354

Jeg har ikke nogen tandproblemer

03-10-2016 16:40

355

Det påvirker også psykisk

03-10-2016 16:37

356

?

03-10-2016 16:34

357

Ikke

03-10-2016 16:34

358

Dyrt med bideskinne og at få tænder klistret sammen, når de revner ved for hårdt sammenbid... Ofte relateres
tandproblemer ikke til psykiske udfordringer

03-10-2016 16:33

359

Det gør det sværere at møde nye mennesker "frit"

03-10-2016 16:32

360

Jeg har ikke haft tandproblemer

03-10-2016 16:30

361

Jeg fik for første gang i mit liv huller i tænderne efter jeg begyndte på psykofarmica. En tand blev så ødelagt at den er

03-10-2016 16:27

blevet fjernet. Efter jeg stoppede med psykofarmica har jeg ikke længere problemer med tænderne.
362

visdomstænder gik i opløsning. Er i gang med længere behandlingsforløb hos tandlæge

03-10-2016 16:24

363

Jeg har været udsat for fysisk vold

03-10-2016 16:24

364

Smiler mindre. Har ondt. Bløder konstant fra tand kødet.

03-10-2016 16:18

365

Det på virker ikke

03-10-2016 16:17

366

Ingen problemer

03-10-2016 16:12

367

Det stressede mig i mange år, fordi det var uoverskueligt, både mentalt og økonomisk, at gå til tandlægen og få lavet

03-10-2016 16:08

de skader, der allerede var kommet. Da jeg kom over det var det en ny start, men stadig svært, mest økonomisk,
selvom jeg nu går regelmæssigt til tandlægen
368

Jeg har ikke tandproblemer. Jeg skiftede præparatet før prob opstod

03-10-2016 16:07

369

Jeg havde en død fortand, som var mørkebrun og behandlet flere gange. Jeg forsøgte altid at dække min tand med

03-10-2016 16:04

hånden, når jeg smilede. Forsøgte også at smile med lukket mund. Var dog så heldig i foråret, at blive bevilliget
tandlægehjælp af kommunen, sådan jeg kunne få fjernet min tand og erstattet den med en tandprotese, som ligner en
naturlig tand.
370

Synes mine tænder er grimme og meget slidte, - har skåret tænderom natten i mange år, men først fået en bideskinne
sent

03-10-2016 15:50

371

Har været enormt ked af det, synes det var flovt, har ikke brudt mig om at fremvise mine tænder. Påvirket selvtilliden

03-10-2016 15:26

meget
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372

Har ikke problemer

03-10-2016 15:24

373

Jeg har konstant dårlig ånde er taler derfor ikke tæt på andre mennesker

03-10-2016 15:09

374

Ikke tandproblemer decideret, kun mundtørhed

03-10-2016 15:06

375

Uha, dyrt, smertefuldt og kompliceret forløb. Jeg betaler fast 1000kr. Til min tandlæge hver måned og har indstillet mig

03-10-2016 15:04

på at skulle det resten af min tid her på jorden. Mange kroner, 2x 3leddet bro, tandpleje hver 3-4 måned, udskiftning af
plast plumper, operativ fjernelse af kindtænder efter betændelse ved rødder, ændring af spyt så jeg bruger recept
tandpasta! Smerter i nerver i øvre kæbelinie, selv efter fjernelse af tænder. Kæbeknogler for nedbrudt til implantat!
376

Bangefor om jeg kan få råd til at fåmine tænder ordnet

03-10-2016 15:03

377

Der er ingen problemer

03-10-2016 15:01

378

Har ikke tandproblemer

03-10-2016 14:55

379

At tænderne er sarte og ikke så pæne. Det føles lidt dumt at passe dem, og at de så alligevel skal ordnes. Så føler jeg
mig uhygiejnisk, og det er pinligt at tale om det, hvis nu folk tror jeg bare er doven.

03-10-2016 14:54

380

Smilet er det mest positive første hånds indtryk man giver andre mennesker. Når man endelig er glad og møder nye
mennesker så er det naturligt at smile. Men med et tandsæt der er synligt grimt er smilet noget man er meget bevidet

03-10-2016 14:51

om hvordan man fremstiller, da det viser et tydeligt mangel på pleje af tænderne. Desuden er kronisk tandpine
medvirkende til at gøre hverdagen træls. Både i hvilket mad du spiser og hvad du drikker og hvor mange
smertestillende man spiser. Desuden er smerter jo psykisk betinget i følge læger og dermed er tandpine med til at øge
følelsen af at man nok er mere psykisk belastet. Angst for tandlæger gør det heller ikke bedre, når man som jeg har
tendens til angst. Drømmen om at få ordnet tænder er stor men dybt uoverskuelig, både økonomisk og praktisk set.
Jeg mærkede en tydelig ændring i mit psykiske liv, da jeg fik briller og endelig fandt ud af at en del af min mentale og
fysiske træthed lå i et besvær med at kunne se og fokusere rigtigt. Det er sørgeligt at almindelige skavanker som
dårlige tænder og syn og hørelse og smerter bliver set som psykiske symptomer og dermed forstærker bekræftelsen i
at man er psykisk patient.
381

Dårlige tænder mht medicin og egenbetaling vedr dette

03-10-2016 14:49

382

er sikker på at mine tænders konstitution er væsentligt forværret af medicinen. hvilket har gjort at jeg få lettere huller

03-10-2016 14:48

(tror jeg) og derved får dårlig ånde. jeg kan ofte lugte når folk har huller i tænderne, kan min mor også, og hun synes at
kunne lugte at jeg har det.
383

Har ikke tandproblemer

03-10-2016 14:46

384

Har ikke haft nævneværdige problemer.

03-10-2016 14:44

385

Må gå oftere til tandlæge

03-10-2016 14:44

386

Ingen tandproblemer

03-10-2016 14:43

387

smerte!

03-10-2016 14:42

388

Jeg har ikke oplevet det

03-10-2016 14:41

389

Det gjorde det jo ikke

03-10-2016 14:41

390

Smiler helst ikke sammen med fremmede, kan forhindre at jeg taler med fremmede

03-10-2016 14:34

391

Det var meget generende især om natten.

03-10-2016 14:32

392

Dårlig ånde er ikke. Godt

03-10-2016 14:31

393

Jeg har måtte få fjernet en del af tænderne.

03-10-2016 14:28

394

mine fyldninger falder ud og mange af mine tænder er knækket så jeg har problemer med at tygge !

03-10-2016 14:28

395

Påvirker ikke

03-10-2016 14:27

396

Økonomisk er det en kæmpe udfordring. Og rent personligt irritererer det mig at ingen har oplyst mig førend

03-10-2016 14:23

tandlægen opdager at mundtørhed giver mine tænder huller. Jeg ville gerne have forebygget.
397

Har ikke tandproblemer

03-10-2016 14:22

398

Jeg har været nødt til at få en del tandkroner og har fået hevet en tand helt ud

03-10-2016 14:09

399

Jeg fik lavet mine tænder

03-10-2016 13:56

400

Ømt tandkød og isninger på tænderne. Og det har gjort ondt i dagligdagen.

03-10-2016 13:48

401

Uden påvirkning

03-10-2016 13:41
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402

Dårlig selvtillid pga frygt for dårlig ånde så undgår at tale for tæt på andre mennesker

03-10-2016 13:37

403

Jeg har paradentose men får ikke hjælp til behandling - Angst for at gå til tandlægen og økonomien forhindrer dette..

03-10-2016 13:35

404

Det gjorde det ikke.

03-10-2016 13:34

405

Det er deprimerende at tabe tænder og vide at jeg aldrig får råd til at erstatte dem. Det er meget stressende at skulle

03-10-2016 13:34

tænke på tandlæge regningen.
406

Det er lidt belastende

03-10-2016 13:33

407

Jeg lugter ud af munden. Har følelse af at læberne klistrer på tænderne

03-10-2016 13:31

408

Turde ikke smile til andre,min familie sagde hele tiden at tænderne var meget grimme pga Tand sten.

03-10-2016 13:26

409

Flere huller i tænderne. Gullige/misfarvede tænder

03-10-2016 11:24

410

Huller i tænderne, har endnu ikke haft råd til at få lavet dem alle

02-10-2016 19:37

411

Dårligt selvværd

02-10-2016 16:11

412

Jeg har ikke tandproblemer

02-10-2016 14:31

413

.

02-10-2016 13:23

414

Har ikke tandproblemer.

02-10-2016 13:16

415

Jeg har fået mange huller i tænderne pga mundtørhed, også på fortænderne hvor alle ser det. Har desuden problemer

02-10-2016 12:05

med bedøvelsen hos tandlægen pga nogen af mine præparater.
416

Har ikke påvirket mig (endnu)

01-10-2016 23:46

417

Har kke råd til tandlæge og mine tænder bliver ringere og ringere

01-10-2016 23:44

418

Det gjorde de jo ikke

01-10-2016 21:47

419

Det er ubehageligt i en tidlig alder at vide, at tænderne er/føles grimme og man ved, man har dårlig ånde. Det er en

01-10-2016 21:41

daglig konfrontation med min sygdom og min sociale status.
420

Har heldigvis stærke tænder så har ikke synlige problemer

01-10-2016 21:25

421

På ingen måde

01-10-2016 20:39

422

Det er meget ubehageligt at tænder knækker og at mangle tænder

01-10-2016 20:07

423

Det fik mig til at tænke over mine sodavandsvaner.

01-10-2016 20:04

424

jeg har jo IKKE haft tandprobelmer skrev jeg...!

01-10-2016 17:20

425

Har ikke haft problemer

01-10-2016 16:05

426

Slet ikke

01-10-2016 13:43

427

Jeg har ingen tandproblemer. Kun mundtørhed, hvilket ikke generer mig specielt meget.

01-10-2016 12:19

428

Det er meget svært for mig at gå til tandlægen, både pga angst og pga økonomi (især pga økonomi, det er meget

01-10-2016 12:11

ydmygende)
429

har mistet flere tænder, og flere sidder løst. hader det og smiler sjældent

01-10-2016 10:03

430

Jeg bliver usikker

01-10-2016 09:02

431

Mine læber kan sidde fast på tænderne så det kan være svært at snakke og så har jeg dårligere mundhygiejne pga.
Manglende spyt

01-10-2016 07:34

432

Mine tænder har været dårligere efter medicinen

01-10-2016 07:05

433

Økonomisk

01-10-2016 05:19

434

problemer med tandkødet

30-09-2016 23:49

435

Ikke i stor grad, har ikke problemer med tænder, blot blister og mundtørhed, med det er dog meget generende, især
mundtørheden

30-09-2016 22:42

436

Jeg har ingen tandproblemer endnu, men jeg har tandlægeskræk og kommer derfor ikke til tandlæge.

30-09-2016 22:41

437

Ingen problemer

30-09-2016 22:38

438

Ikke

30-09-2016 22:36
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439

Har ingen problemer

30-09-2016 22:10

440

Det gør de ikke

30-09-2016 21:57

441

Ved ikke

30-09-2016 21:47

442

Flere huller

30-09-2016 21:28

443

Meget

30-09-2016 18:50

444

Jeg har ikke haft tandproblemer, men var meget plaget af mundtørhed, som ingen rigtigt kunne hjælpe med

30-09-2016 18:31

445

Jeg har ikke tandproblemer

30-09-2016 17:53

446

Jeg er selvstændig, og i perioder hvor sygdommen har gjort forringef mit indtægtsgrundlag har jeg måttet lade huller

30-09-2016 17:53

være huller i flere år. Smerten forsvinder heldigvis når nerven er død, men så rådner tanden og som selvstændig
møder man sine kunder meget direkte og rådne tænder i munden og ekstrem dårlig ånde er ikke befordrende... Ja det
er flovt...
447

Har ikke haft tandproblemer.

30-09-2016 17:53

448

De påvirker mig meget økonomisk, men det er også hårdt at vide at ens tænder skades grundet psyken

30-09-2016 17:40

449

Det gjorde det ikke

30-09-2016 17:26

450

Har ikke lyst til at smile, sidder tit med hænderne foran munden.

30-09-2016 17:19

451

Flov over problemet.

30-09-2016 17:08

452

har svært ved at tage mig sammen til at børste tænder, bestille tid og møde op til tandlæge så sidst var 3 år siden men

30-09-2016 17:04

kom det lige igen i sidste uge... blev fulgt derned af mentor
453

Ofte må jeg have tyggegummi (v6) i munden, når jeg lægger mig til at sove ellers kan jeg ikke falde i søvn pga den
tørre mund. Jeg har mange udgifter til tandlægen.

30-09-2016 16:32

454

Har ikke haft problemer

30-09-2016 16:02

455

Tænderne er ikke så pæne mere

30-09-2016 15:25

456

Har ikke haft tandproblemer

30-09-2016 14:28

457

Store tandlægeregninger

30-09-2016 14:22

458

Jeg havde kun tandsten, så det er ikke relevant

30-09-2016 14:09

459

Jeg får tit huller, selvom jeg børster rigtig godt, bruger tandtråd og passer på med sukkerholdigt mad. Mine fortænder
er blevet tyndere og begynder nu at knække af. Udover at det bliver utroligt dyrt i længden, så er jeg meget bevist om,

30-09-2016 14:09

hvordan det ser ud og kommer til at se ud. Tænker over det hver dag
460

.

30-09-2016 13:59

461

Mundtørheden gjorde det svært at få ordentlig søvn. Måtte sove med et bolsje i kinden for at få spytproduktionen i

30-09-2016 13:56

gang, så jeg ikke vågnede op helt tør og øm i munden.
462

Har fået fuld protese.

30-09-2016 13:33

463

Men det gjorde det ikke

30-09-2016 13:23

464

Har ikke oplevet tandproblemer

30-09-2016 13:13

465

Jeg har ikke tandproblemer

30-09-2016 13:04

466

Jeg har ikke tandproblemer

30-09-2016 13:04

467

Ik påvirket

30-09-2016 13:00

468

Det er ikke sjovt at have gebis, man bliver bage for at smile. Og bange for at overmunden falder ned med et smeld.

30-09-2016 12:50

469

De påvirkede mig ikke

30-09-2016 12:02

470

Jeg har ingen tandproblemer, tror jeg ikke.

30-09-2016 11:59

471

Det er mange penge, så jeg springer over hos tandlægen. Dog ved smerter tager jeg afsted

30-09-2016 11:55

472

Jeg har ikke tandproblemer

30-09-2016 11:37

473

Angst for forlorne tænder

30-09-2016 11:17

474

Den ødelagte emalje på mine tænder, har gjort at de ser gullige ud - hvilket påvirker mig dagligt.

30-09-2016 10:37
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475

Det påvirker mig ikke andet end at jeg ikke bryder mig om at gå til tandlæge. Men jeg går der alligevel 1-2 gange om
året.

30-09-2016 10:02

476

Har ikke problemer pga medicin. Men har været flov over at have skæv tænder der bliver lettere brune

30-09-2016 09:59

477

lidt irriterende

30-09-2016 09:58

478

Jeg vil ikke møde med andre mannesker og har stopped med at smile

30-09-2016 09:48

479

Har altid haft meget gode tænder, så heldigvis har det medicin jeg har taget ikke haft den store effekt, andet end at jeg
nu efter 4 år har fået afvide at jeg skal tage mere vare på mine tænder af tandlægen.

30-09-2016 09:42

480

Skal altid have vand med mig

30-09-2016 09:27

481

Jeg har angst over at mine tænder for det værre og værre. Men som sygemeldt har jeg råd til at gå til tandlæge.

30-09-2016 09:16

Kombineret med at jeg har angst for tandlæger
482

jeg smilte mindre

30-09-2016 09:15

483

Har ikke nogen

30-09-2016 09:14

484

Jeg er meget bevidst om at det ikke ser pænt ud når jeg griner og smiler bredt

30-09-2016 09:02

485

Jeg har ingen tandproblemer

30-09-2016 09:00

486

Tager ikke den medicin mere da der var andre bivikninger der var værre

30-09-2016 08:38

487

ingen

30-09-2016 08:12

488

Ved ikke

30-09-2016 07:52

489

ingen problemer

30-09-2016 07:35

490

jeg er flov hvis jeg griner eller hvis jeg i andre situationer har åben mund, som ved sex. Det hæmmer mig, og jeg er

30-09-2016 07:22

meget bevidst omkring mine tænder
491

Det største problem omkring tand problemer har været det økonomiske i det

30-09-2016 07:20

492

Knækker kindtænder. Men andre kan ikke se det. Men har mange smerter

30-09-2016 06:59

493

Min psyke gør at der for mig er så mange andre ting at tænke på og tage stilling til at jeg ikke kan overskue

30-09-2016 06:49

overhovedet at få et tjek ved tandlægen.
494

Har ingen problemer

30-09-2016 06:18

495

Med to knækkede tænder og ikke penge til behandling er det ydmygende at mangle to tænder

30-09-2016 06:15

496

Påvirker ikke. Kun pengepungen... Men har aldrig tandproblemer udover visdomstænder og dengang, jeg brugte bøjle

30-09-2016 06:02

497

mine tænder er blevet meget dårlige og med flere huller. så lige pludselig ingen ros fra tandlægen længere.

30-09-2016 05:35

498

Skamfølelse der fører til at jeg er konstant bevidst om hvor meget af mine tænder man kan se.

30-09-2016 04:12

499

Min økonomi jeg har haft mange knækkede tænder på grund af mundtørhed og går til kontrold hver 3 måned??

30-09-2016 03:31

500

Har kun haft råd til at få dem under kontrol ved at få penge fra familie. Og alt hvad der "følger med det"

30-09-2016 03:16

501

det er dyrt og pinligt, jeg kom til tandlæge med seks huller

30-09-2016 02:09

502

Jeg har ondt i mine tænder og tandlægens arbejde på mine tænder går nemt i stykker

30-09-2016 02:01

503

Jeg har haft huller i stort set alle mine tænder. Mine tænder har mange misfarvninger, hvilket gør at jeg prøver at skjule

30-09-2016 01:32

mit smil. Det har gjort mit selvværd lavere, da jeg føler at jeg bliver nød til at skjule det, for at folk ikke skal kigge.
504

Har flotte tænder

30-09-2016 00:42

505

Det gør de ikke, da jeg heldigvis ikke oplever bivirkninger fra min psykofarma relateret til munden/tænderne.

30-09-2016 00:18

506

Værste frygt

30-09-2016 00:17

507

Kan ikke lide at smile, de er blevet grimme. Er flov over dem. Påvirker mig meget psykisk

30-09-2016 00:09

508

jeg har aldrig haft tandproblemer

29-09-2016 23:46

509

Grimme tænder, og daglige smerter så en del kost undlades. Og som syg er økonomien så hårdt ramt og med angst

29-09-2016 23:43

osv er det bare ikke det sted jeg kommer....men mest på grund af økonomien. Har allerede mistet to tænder og det er
pinligt at grine offentligt
510

Passede min tandbørstning og tandlæge besøg.

29-09-2016 23:39
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511

det gør ondt. er for dyrt at få lavet

29-09-2016 23:35

512

Jeg tror ikke jeg har været påvirket

29-09-2016 23:28

513

Er mindre smilende og tilfreds

29-09-2016 23:14

514

Har ingen problemer

29-09-2016 23:01

515

Ingen tandproblemer

29-09-2016 22:45

516

Svært at spise og stammer mig over manglende tænder

29-09-2016 22:27

517

Det påvirker mig på den måde at jeg har fået tandlægeskræk og bliver nødt til at gå til specialtandlæge

29-09-2016 22:19

518

Påvirker mig ikke

29-09-2016 22:13

519

Påvirker mig ikke :)

29-09-2016 22:12

520

ikke noget større problem

29-09-2016 22:12

521

Det kan være svært for mig at vurdere hvad der er skade fra spiseforstyrrelse og hvad der er skade fra medicin

29-09-2016 22:09

522

Har ingen

29-09-2016 22:00

523

Jeg hat rigtig dårlig tandstatus, men glemmer at børste tænder. Tandlæge tegningerne er dyre hvilke gør jeg holder

29-09-2016 21:53

mig lidt tilbage
524

Kun lidt

29-09-2016 21:41

525

at jeg ikke kan ldie at grine fordi mine tænder er grimme

29-09-2016 21:23

526

Jeg bider tænder og har knækket nogle tænder, hvilket er for tidligt

29-09-2016 21:23

527

Jeg har ikke haft tandproblemer

29-09-2016 21:22

528

Har ikke oplevet nogle.

29-09-2016 21:20

529

De påvirker mig ikke

29-09-2016 21:17

530

I min overmund har jeg tand protese

29-09-2016 20:55

531

Meget lidt. Har haft 2 huller som voksen, efter jeg er begyndt på medicin, men er ikke sikker på at det er derfor at jeg

29-09-2016 20:54

har fået hullerne.
532

Ingen tandproblemer

29-09-2016 20:52

533

Har ikke oplevet det.

29-09-2016 20:41

534

Det påvirker mig ikke . Min tandlæge siger jeg har flotte tænder .

29-09-2016 20:31

535

jeg bliver yderligere nedtrykt, stresset over tandlægeregninger, er holdt op med at gå til tandlæge da jeg ved det bliver

29-09-2016 20:30

for dyr en omgang, smerter on/off i visse tænder
536

Flov over tænderne. Bange for at miste tænder

29-09-2016 20:28

537

har ingen tandproblemer

29-09-2016 20:23

538

Er flov over mine dårlige tænder, det rammer hver gang jeg smiler

29-09-2016 20:00

539

De smuldre

29-09-2016 19:59

540

Har ikke tandproblemer

29-09-2016 19:57

541

Jeg skal gå til flere kontroller hos tandlægen. Har altid haft gode tænder og mundhygiejne, men har alligevel fået

29-09-2016 19:52

paradentose
542

Negativt

29-09-2016 19:50

543

Jeg tænker meget over om mine tænder har taget skade - også på længere sigt...

29-09-2016 19:45

544

Fik mange flere huller.

29-09-2016 19:44

545

Har ingen, men kunne ikke leve med mundtørheden, så må skifte piller et par gange...

29-09-2016 19:39

546

-

29-09-2016 19:31

547

Jeg bliver meget nervøs, for den slags kan hurtigt blive til et stort problem. Er også nervøs for det økonomiske i det

29-09-2016 19:26

548

Har ingen tandproblemer

29-09-2016 19:25
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549

Været bange for at smile og vise tænder pga. gulning og skævhed. Ikke et problem længere da det var psykisk.

29-09-2016 19:23

550

Manglende overskud og dårliger økonomi, som gør det svært at deltage i noget socialt

29-09-2016 19:17

551

Det gør det ikke

29-09-2016 19:09

552

Jeg smiler sjælendt

29-09-2016 19:08

553

I lav grad

29-09-2016 19:04

554

Ikke påvirket

29-09-2016 18:53

555

Ej

29-09-2016 18:50

556

Huller Misfarvning

29-09-2016 18:47

557

ingen tandproblemer

29-09-2016 18:47

558

vil ikke smile, har mange smerter,

29-09-2016 18:42

559

..

29-09-2016 18:31

560

Økonomisk!!!!! Det er vanvittig dyrt at få ordnet tænder!!!

29-09-2016 18:29

561

Ventet for længe med behandling pga økonomien (kontanthjælp/gensidig forsørgerpligt).

29-09-2016 18:25

562

.

29-09-2016 18:19

563

Jeg har ikke tandproblemer

29-09-2016 18:09

564

Jeg har ikke kunne smile som jeg havde lyst til. Jeg var bekymret for hvad andre ville synes om mine tænder.

29-09-2016 17:52

565

da tænderne smuldre er det svært at være sammen med andre

29-09-2016 17:26

566

Er ikke påvirket

29-09-2016 17:24

567

Tror ikk jeg har det problem. Ikk endnu ihvert fald

29-09-2016 17:16

568

Jeg har ikke råd til at få lavet alle mine tandproblemer

29-09-2016 17:12

569

Mine tænder er for nedslidte i forhold til min alder pga. Syreskader og kæbespændinger.

29-09-2016 17:06

570

Det er dyrt at få lavet, ellers påvirker det mig ikke.

29-09-2016 16:58

571

Har ikke tandproblemer

29-09-2016 16:57

572

Det påvirker mig ikke. Men pga dette spørgeskema tænker jeg at tage kontakt til min tandlæge.

29-09-2016 16:57

573

Jeg får misfarvede tænder, jeg får huller i tænderne og nogle af mine tænder er rådnet væk fordi jeg samtidig drak
meget cola...

29-09-2016 16:57

574

Jeg bliver bange, for har tandlægeskræk. Og får bekymringer ang. Betaling af tandlæge regning når pengene er små

29-09-2016 16:49

575

dårlig samvittighed

29-09-2016 16:39

576

Ingen tandproblermer

29-09-2016 16:35

577

Har ikke rigtig nogen

29-09-2016 16:26

578

Har ikke nogen tandproblemer.

29-09-2016 16:19

579

Ingen påvirkning, da mine tænder er iorden

29-09-2016 16:19

580

ingen påvirkning andet end jeg havde svært ved at få børstet tænder regelmæssigt. Jeg brugt tilgengæld en del V6

29-09-2016 16:16

tyggegumme, så jeg her ikke fået nogen følger
581

Dyrt og smertefuldt" Ydmygende

29-09-2016 16:03

582

Har fået tand protese.

29-09-2016 16:03

583

Har ikke haft tandproblemer

29-09-2016 16:01

584

Fik smerter, fik økonomiske problemer, blev flov over jeg ikke kunne vedligeholde mine tænder. Havde ikke overskud

29-09-2016 16:01

til egenomsorg.
585

Mine tænder især i overmunden smuldrer nærmest og tænderne knækker utrolig nemt

29-09-2016 15:57

586

Jeg får nemt huller i tænderne, og det er svært økonomisk at få til at hænge sammen. Så har overvejet at stoppe med

29-09-2016 15:53

medicinen, da jeg stadig bøvler med tænderne trods at jeg følger anvisningerne
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587

Jeg var bange for at folk kunne se mine dårlige tænder og om jeg måske lugtede ud af munden. Jeg blev ubehageligt
selvbevidst når jeg sammen med folk.

29-09-2016 15:50

588

Økonomisk er det et kæmpe problem.

29-09-2016 15:40

589

Jeg følte mig grim, ulækker og var sikker på, at alle andre så mig lige sådan. Det gjorde også ondt og var med til, at

29-09-2016 15:40

jeg havde et næsten konstant ubehag.
590

min mund bliver tør som sandpapir, og jeg havde i perioder da jeg tog medcin store problemer med

29-09-2016 15:39

tandkødsbetændelse.
591

Sværere at være sammen med, specielt mine nærmeste - har altid dårlig ånde...

29-09-2016 15:35

592

Har haft migræne år tilbage

29-09-2016 15:33

593

Jeg har kun haft et hul i mine tænder, før jeg fik medicin. Derefter har jeg nok fået lavet 20 huller, fjernelse af tand, da
den smuldrede væk. Jeg har derudover ikke råd til alle de dyre tandlæge regninger. Så det er faktisk svært at priotere

29-09-2016 15:33

tandlæge.
594

Tør ikke åbne munden for meget eller smile

29-09-2016 15:31

595

Mest isninger grundet tilbagetrukket tandkød.

29-09-2016 15:30

596

At jeg var/er meget bevidst om hvordan jeg ser ud når jeg smiler (grundet et tidligere ret stort overbid)

29-09-2016 15:28

597

det er træls

29-09-2016 15:25

598

Nogle gange

29-09-2016 15:22

599

Mest at jeg ikke har råd til at gå til tandlæge.

29-09-2016 15:17

600

Jeg er bange for at spise hårde ting! Er bange for at mine tænder knækker!

29-09-2016 15:11

601

-

29-09-2016 15:10

602

Nu er jeg forrvirret... handler det om tandproblemer eller psykiske lidelser???

29-09-2016 15:10

603

Jeg har ikke rigtigt haft nogle, andet end at jeg havde meget tør mund og var nød til at drikke meget vand mens jeg
spiste.

29-09-2016 15:08

604

Har meget mere tandsten

29-09-2016 15:07

605

Grimme gule tænder

29-09-2016 15:06

606

Dette har primært været i forbindelse med spiseforstyrrelse og det at gå til tandlæge. Om de ville kommentere det...det

29-09-2016 15:01

ønskede jeg ikke, men jeg læste om hvordan jeg kunne passe bedst på mine tænder. Det var at foretrække
607

Jeg har ingen problemer

29-09-2016 14:58

608

Jeg har ikke tandproblemer.

29-09-2016 14:57

609

Har heldigvis ingen

29-09-2016 14:55

610

Jeg har ingen tandproblemer

29-09-2016 14:55

611

Ingen påvirkning

29-09-2016 14:51

612

Det er irriterende at være tør i munden. Giver ubehag når man skal snakke m folk. Og dårlig ånde.

29-09-2016 14:51

613

Jeg har kun oplevet mundtørhed. Ikke problemer med mine tænder

29-09-2016 14:51

614

Huller i tænderne, svamp

29-09-2016 14:49

615

.

29-09-2016 14:45

616

Jeg er ikke som sådan påvirket af tabdproblemer.

29-09-2016 14:45

617

Ikke rigtig

29-09-2016 14:45

618

De påvirker mig ikke

29-09-2016 14:44

619

Det er hårdt at vide at jeg har problemer med tænderne, men jeg står uden mulighed for at få hjælp til det. Som

29-09-2016 14:41

kontanthjælps modtager er pengene ikke store. Det er træls at gå og ha ondt til tider.
620

Har parodontose, tabte en fortand, hvilket bevirkede at jeg fik skævt bid, hvorefter jeg tabte endnu en tand og endnu
en tand og endnu en tand, og har efterhånden svært ved at tygge. Samtidig bryder jeg mig ikke om at smile mere, da
jeg synes mine tænder er grimme.

58 / 84

29-09-2016 14:41

EN AF OS: Ulighed i sundhedsbehandling
621

Det har ikke påvirket mig

29-09-2016 14:39

622

smerter i ny og næ, knækker let, grimt smil så jeg smiler sjældent.. eller vender hovedet væk.

29-09-2016 14:39

623

Påvirkede mig ikke

29-09-2016 14:37

624

Jeg bliver drevet til vanvittige

29-09-2016 14:36

625

Forstærker min angst og grobund for tvangstanker. Tvangstænker mig til større tandproblemer end jeg har.

29-09-2016 14:34

626

ikke positivt

29-09-2016 14:33

627

Dårlig ånde, kontroltab i følelsen af ikke at kunne styre mundhygiejne, og få huller

29-09-2016 14:30

628

Jeg har ikke haft tandproblemer.

29-09-2016 14:28

629

Jeg har ingen tandproblemer

29-09-2016 14:28

630

Ingen problemer, ingen påvirkning

29-09-2016 14:28

631

Økonomisk

29-09-2016 14:28

632

Har ikke tandproblemer

29-09-2016 14:27

633

Jeg har ikke lyst til lave tandsmil og jeg har dårlig ånde. Jeg har dårlig selvtillid og selvværd

29-09-2016 14:27

634

Når, der er smerter/akutte behov gør det mig mere frustreret, bekymret, angst og stresset, end jeg er i forvejen, for har
ikke råd til at gøre noget, så enten skal de ignoreres, eller også skal min forældre betale eller låne mig pengene

29-09-2016 14:27

(igen!). Fik for flere år siden tre rodbehandlinger, som der skal kroner på, hvilket endnu ikke er sket. Men det vælger
jeg ikke at gøre, for har slet ikke råd, og der er pt ingen smerter med det, så lever fint uden. Men dog med den risiko, at
det så pludselig kan "eksplodere" i akutte behov, fordi jeg ikke gør, hvad jeg "bør"!
635

Får nemmere hul i tænderne

29-09-2016 14:26

636

Ved ik

29-09-2016 14:26

637

Ikke særlig meget. Har åbenbart en mund der selv regulerer rigtig godt på trods af at jeg ikke plejer den

29-09-2016 14:24

638

Tør tør mund og nemt til dårlig ånde.

29-09-2016 14:20

639

Intet

29-09-2016 14:19

640

Jeg smiler mindre pga af huller

29-09-2016 14:18

641

Ingen tandproblemer

29-09-2016 14:16

642

Jeg har tandlægeskræk, så det fylder meget hvis jeg skal til tandlægen.

29-09-2016 14:14

643

Uforudset dyr tur til tandlægen. Fire huller grundet medicin! Blev ked af det, overrasket og flov! Utrolig flov!

29-09-2016 14:13

644

Fordi jeg ikke altid har haft råd til den behandling som tandlægen har foreslået. Det synes jeg er pinligt og fornedrende

29-09-2016 14:13

at skulle snakke med ham om. Jeg er på førtidspension.
645

Synlige skader på tænderne, så ikke jeg havde lyst til at smile

29-09-2016 14:13

646

man vil ikke smile

29-09-2016 14:09

647

Trækker mig socialt

29-09-2016 14:08

648

Jeg fik taget hånd om problemet inden det blev et problem

29-09-2016 14:05

649

Jeg svarede nej til at have haft tandproblemer.

29-09-2016 14:05

650

Udseende og smerter

29-09-2016 14:04

651

Ikke lyst til at møde nye mennesker og snakke/grine

29-09-2016 14:04

652

Jeg bliver sur på mig selv, når mine tænder gør ondt eller min kæbe driller mig.

29-09-2016 14:02

653

Jeg synes at parantose er irriterende

29-09-2016 14:01

654

Det jeg mest lægger mærke til i hverdagen er, at jeg ikke kan forlade mit hjem uden at have tyggegummi med. Hvis jeg

29-09-2016 14:00

glemmer det, tørrer min mund fuldstændig ind.
655

Lidt generende. Ømhed, isninger.

29-09-2016 14:00

656

Smertefulde angstprovokerende og dyre!!!! Tandlægebesøg.

29-09-2016 13:59

657

Det hæmmer at få smilet frem hvis man mangler stykker af tænderne fordi de knækker af... Siger vidst sig selv.

29-09-2016 13:59
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658

Jeg kunne ikke spise uden smerter Når jeg smiler bredt kan man se mine manglede tænder, jeg har ikke råd til krone
el implantat

29-09-2016 13:57

659

slet ikke

29-09-2016 13:55

660

Min kæbe er gået af led fordi jeg skærer tænder. Det betyder jeg ikke kan spise rugbrød/havregryn/rå grøntsager. Hvis
jeg er uopmærksom kan jeg også savle lidt, fordi jeg ikke kan lukke munden helt.

29-09-2016 13:52

661

Det påvirker min økonomi og angst

29-09-2016 13:50

662

Jeg mangler alle mine kindtænder. Jeg har ikke råd til mad, jeg kan spise, og er blevet tyk og fejlernæret. Jeg ville

29-09-2016 13:46

aldrig forsøge at spise sammen med andre, er bange for at grine, og er nervøs for min sundhed.
663

Andre ser jo ens tænder også at de ikke er pæne

29-09-2016 13:44

664

Det gjorde de ikke

29-09-2016 13:43

665

Økonomisk (jeg har flere huller end før).

29-09-2016 13:37

666

Har ingen tandproblemer

29-09-2016 13:37

667

Det ved jeg ikke

29-09-2016 13:35

668

Økonomisk. Ikke råd til at gå til tandlæge.

29-09-2016 13:34

669

Jeg har ikke nogen tandproblemer.

29-09-2016 13:31

670

har paradentose og flere end normalt huller i tænderne.

29-09-2016 13:25

671

-

29-09-2016 13:25

672

Det gør det ikke.

29-09-2016 13:21

673

Ved ikke

29-09-2016 13:20

674

Ved ikke, om jeg har problemer som følge af medicin men har haft problemer med i bihuler og blev af speciallæge

29-09-2016 13:20

informeret om, at det skyldtes medicinen
675

Jeg skrev nej

29-09-2016 13:16

676

.

29-09-2016 13:16

677

Bløder ved tandbørstning

29-09-2016 13:14

678

økonomisk, hvilket selvfølgelig gør meget andet svært at overskue.

29-09-2016 13:12

679

Jeg svarede nej

29-09-2016 13:11

680

Det gjorde det ikke.

29-09-2016 13:10

681

Ved ikke

29-09-2016 13:10

682

Hele tiden til tandlæge og økonomi der derfor halter

29-09-2016 13:09

683

Jeg havde ikke råd til at få det ordnet

29-09-2016 13:08

684

Det er et økonomisk problem

29-09-2016 13:07

685

.

29-09-2016 13:06

686

Ved ikke

29-09-2016 13:06

687

Ikke problem

29-09-2016 13:04

688

Har heldigvis ikke tandproblemer

29-09-2016 13:04

689

Har ikke tandproblemer. Er i grøn gruppe og går kun til tandlæge en gang om året.

29-09-2016 13:04

690

Har ikke haft tandproblemer ifm. behandling, eller efter.

29-09-2016 13:02

691

De er Næsten rådne alle sammen . Sjov nok har jeg lige været ved Tandlægen og fået et overslag på at der skal laves

29-09-2016 13:02

for 31.000 . Jeg er raske den dag i dag . men er harm over man ikke er blevet informeret om de bivirkninger ...Og
samtidig er man ikke særlig god til at passe på sine tænder når man er syg og proppet med medicin ....Der burde
Personalet ihvertfald når man er indlag mind en om at få børstete bisserne . Nu går jeg og venter på om Kommunen
vil hjælpe mig med en engangsydelse .
692

Dårlig ånde, ved mundtørhed er ubehageligt på flere måder. Man isolerer sig.

29-09-2016 13:01

693

Jeg smilede med lukket mund. Gad ikke gøre noget ud af mig selv, når mine tænder manglede og knækkede

29-09-2016 12:59
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694

Det er meget dyrt. Dårligt får økonomien, dårlig økonomi besværliggøre mange ting hverdagen.

29-09-2016 12:57

695

Jeg kan ikke lide at gå til tandlæge pga mundtørhed og deraf følgende problemer med tandkødsbetændelse. Jeg føler

29-09-2016 12:55

at det er min egen skyld.
696

Jeg har en død fortand, der er mørkere end de andre tænder. Dette bemærkes af andre og på billeder. Dette er dog

29-09-2016 12:53

ikke relaterede til psykofarmakaen jeg har taget.
697

Det er ubehageligt at have årlig ånde hele tiden for man er bange for at der er nogen der bemærker det

29-09-2016 12:51

698

ikke så meget, det er bare en stor udgift når man er på ressourceforløbsydelse og man så har 11 huler der skal laves.

29-09-2016 12:49

699

Tørhed, problemet med at spise pga manglende spyt

29-09-2016 12:46

700

Det gør de ikke.

29-09-2016 12:46

701

Jeg ved jeg har huller, men har ikke råd til tandlæge. Frygter det kan blive værre. Og det kommer til at lugte dårligt

29-09-2016 12:46

702

Jeg får en økonomisk merudgifte pga hyppigere tandlæge besøg og pga speciale dyr tandpasta med ekstra

29-09-2016 12:46

flourtandpasta.
703

Det gjorde det ikke. Min mund er fin.

29-09-2016 12:45

704

Det er dyrt at gå til tandlæge..

29-09-2016 12:45

705

Påvirker mig ikke

29-09-2016 12:44

706

Følte mig som fiasko da jeg har stærke tænder i udgangspunktet men pludselig havde over 10 huller der skulle laves.

29-09-2016 12:44

Tandlægen sagde at det var relateret til psykofarmaka
707

Huller i tænderne. Og skøre tænder

29-09-2016 12:43

708

mange huller som måske skyldes spyt / medicin

29-09-2016 12:42

709

Som en lille gene

29-09-2016 12:36

710

.

29-09-2016 12:34

711

Ikke tandproblemer

29-09-2016 12:34

712

Det udløser angst i forbindelse med en tur til tandlægen

29-09-2016 12:34

713

Jeg har ikke haft tandproblemer

29-09-2016 12:32

714

Øm i munden

29-09-2016 12:31

715

Jeg oplevede ikke tandproblemer

29-09-2016 12:31

716

Jeg har fået paradentose og knækkede tænder

29-09-2016 12:30

717

Jeg svarede nej til det tidligere spørgsmål, måske skal i rette i spørgeskemaet?

29-09-2016 12:30

718

har mistet to kindtænder pga mundtørhed og er ked af at smile rigtigt - for så kan det ses

29-09-2016 12:27

719

Jeg har næsten ikke flere tænder tilbage i munden... Jeg smiler ikke, har svært ved at spise den mad jeg plejer at

29-09-2016 12:27

spise.
720

Det er skamfuldt at have mange huller, og at skulle have lavet så mange ting. Jeg får en følelse af uduelighed når jeg
ikke engang kan holde mine tænder i orden og må bruge alle de penge jeg har på dyre tandlægebehandlinger

29-09-2016 12:27

721

Min ånde

29-09-2016 12:26

722

Jeg har ikke haft tandproblemer, men døjer med en konstant mundtørhed, hvilket gør at jeg skal indtage væske hele

29-09-2016 12:26

tiden
723

Det har ikke påvirket mig

29-09-2016 12:26

724

Jeg mangler tænder og har ikke råd til at få dem lavet

29-09-2016 12:25

725

Altså jeg er ofte tør i munden, og jeg har nogengange smerter i tænderne, selvom min tandlæge siger at de har det fint

29-09-2016 12:24

726

I meget lav grad i form af mundtørhed

29-09-2016 12:23

727

Jeg føler mig ulækker med dårlig ånde og grimme tænder.

29-09-2016 12:20

728

Jeg skiftede medicin og oplever sjældent mundtlighed. Kun ved nervøsitet

29-09-2016 12:20

729

Smiler mindre

29-09-2016 12:18
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730

ikke nemt med det sociale når man har årlige tænder

29-09-2016 12:18

731

Har fået paradentose trods super god mundhygieine. Dyrt og træls

29-09-2016 12:16

732

Ligger mange år tilbage. Utilstrækkelig information ifm bøjlebehandling, som mundede ud i utilstrækkeligt alternativ,

29-09-2016 12:15

og endte i flere skæve tænder.
733

Ingen tandproblemer.

29-09-2016 12:14

734

Hvis jeg havde ondt, blev jeg ked af det. Jeg har også været mere tilbøjelig til at undlade at smile.

29-09-2016 12:13

735

Jeg synes det er flovt at have tandproblemer jeg"selv er skyld i" fordi jeg har bulimi

29-09-2016 12:13

736

Jeg har lettere til isninger i den ene side.

29-09-2016 12:13

737

Dyrt at få ordnet

29-09-2016 12:13

738

?

29-09-2016 12:12

739

Jeg havde mundtørhed og dårlig ånde

29-09-2016 12:12

740

Jeg har fået følsomme smertefulde tænder (isninger) samt knækket kindtand, som er trukket ud mhp indsættelse af ny

29-09-2016 12:12

tand, når jeg har råd (og det har jeg ikke). Der er intet at gøre ved isningerne i tænderne, og jeg har selv måttet lære at
tackle dette problem
741

det har endnu ikke påvirket mig.

29-09-2016 12:09

742

Selvtillid, energi, præstation

29-09-2016 12:09

743

Det påvirker mig ikke

29-09-2016 12:08

744

Vågner om natten og er helt tør i munden, sværere ved at spise maden, hvis jeg ikke drikker meget pga. lav

29-09-2016 12:08

spytproduktion.
745

-

29-09-2016 12:07

746

Har ikke haft tandproblemer

29-09-2016 12:06

747

Jeg har heldigvis ikke fået problemer med tænderne. Måske fordi jeg har passet godt på dem efter de råd jeg har

29-09-2016 12:04

fået...
748

Har ikke haft tand problemer

29-09-2016 12:03

749

Ikke så meget

29-09-2016 12:03

750

jeg har lettere ved at få huller, og er meget opmærksom på dette......tænderne er påvirket en del

29-09-2016 12:03

751

På ingen måde

29-09-2016 12:02

752

Det har ikke påvirket mig

29-09-2016 12:01

753

Flere huller, blødende tandkød

29-09-2016 12:00

754

Tør mund hele tiden, som er meget ubehageligt.

29-09-2016 12:00

755

Ikke synderligt.

29-09-2016 12:00

756

Jeg skulle gå med bøjle på grund af mine dårlige tænder, og jeg ved ikke helt, hvordan det påvirkede mig, men jeg

29-09-2016 11:59

kunne helt klart mærke det på selvværdet.
757

Har mistet en tand og synes selv der er synligt, hvilket gør jeg ikke bryder mig om at smile som før. Plus der er blottet

29-09-2016 11:59

tandhalse og misfarvninger.
758

Smertefuldt og dyrt.

29-09-2016 11:58

759

Det havde store og smertefulde konsekvenser da der opstod hurtigt huller, hvilket efterlader mig med et stort tandlæge

29-09-2016 11:56

lån.
760

Bare ked af at min er tænder er så dårlige og har mange huller.

29-09-2016 11:55

761

Jeg har ikke haft tandproblemer. Jeg har haft mundtørhed. Jeg stoppede med medicinen efter 6 måneder pga. andre

29-09-2016 11:55

bivirkninger.
762

Jeg har ikke oplevet problemer med tænderne

29-09-2016 11:55

763

Jeg har mild paradentose. Så går ofte til tandlæge. Det er dyrt og jeg bryder mig ikke om det. Jeg har trods mange års
tandlæge fravær tilbage i tiden, stadigt gode pæne tænder. Det er værd at bevare. Så hellere tandlæge frem for at

29-09-2016 11:55

miste smilet. Har altid følgeskab af veninde. Det er guld værd.
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764

.

29-09-2016 11:53

765

Jeg har fået flere huller i tænderne og jeg synes det er flovt at skulle gå til tandlæge med alle de huller. Det vil hurtigt

29-09-2016 11:53

se ud som om at jeg ikke kan finde ud af at passe på mine tænder.
766

Har fået tandproteser

29-09-2016 11:53

767

Har ikke oplevet det, så det kan jeg ikke rigtig svare på

29-09-2016 11:52

768

Smiler ikke så meget

29-09-2016 11:51

769

Det ser ikke godt ud og det gør ondt

29-09-2016 11:50

770

Jeg koncentrerer mig om aldrig at vise mine tænder, når jeg sammen med andre.

29-09-2016 11:50

771

mindre smilende pga manglende tænder

29-09-2016 11:49

772

Drikker nu masser af vand, går regelmæssigt til tandlæge

29-09-2016 11:49

773

Har ikke tandproblemer

29-09-2016 11:48

774

Gør det ikke

29-09-2016 11:45

775

De påvirkede mig ikke rigtig. Det er en meget lille bivirkning ift alle andre.

29-09-2016 11:44

776

Jeg følte mig forkert, fordi mine tænder så anderledes ud, selvom jeg gjorde mit bedste

29-09-2016 11:43

777

Har ikke nævneværdige tandproblemer

29-09-2016 11:43

778

Der gik mange år før jeg blev oplyst om mundtørhed - og da min tandlæge fik at vide, at det var forårsaget af min

29-09-2016 11:43

medicin kunne hun langt bedre forstå den øgede forekomst af huller - resultatet i dag er 2 udtrukne tænder og
væsentlige flere plomber, som kunne være forebygget langt bedre... Det har været - og er stadig - en dyr "bivirkning"
779

føler sig gammel når man mangler et par tænder

29-09-2016 11:42

780

Jeg har ikke de store tandproblemer

29-09-2016 11:42

781

Det er dyrt.

29-09-2016 11:41

782

Begrænser mig

29-09-2016 11:40

783

Kosmetisk

29-09-2016 11:40

784

Smerter. konstant bevidsthed om tænderne. At skille sig ud fra andre, for ingen forstår det.

29-09-2016 11:40

785

Følte mig grim

29-09-2016 11:39

786

-

29-09-2016 11:38

787

Har ikke problemer

29-09-2016 11:38

788

Dårligt selvværd

29-09-2016 11:37

789

Jeg går ofte til tandlæge, for at være på den sikre side.

29-09-2016 11:37

790

Ved ikke

29-09-2016 11:37

791

Det har ikke påvirket mig

29-09-2016 11:36

792

Manglende tandlæge besøg pga. dårlig økonomi

29-09-2016 11:36

793

Måtte meget til Tandlæge, tænder og tandkød blev sygt.

29-09-2016 11:35

794

Det er meget generende og ubehageligt at have mundtørhed, og ydmygende at skulle rende rundt med en vandflaske

29-09-2016 11:35

konstant.
795

Jeg har ikke haft tandproblemer

29-09-2016 11:34

796

Huller i tænderne, mundtørhed og dårlige ånde

29-09-2016 11:34

797

Jeg ser det som et ekstra problem jeg har, men det er ikke noget der gør mig ked af det. Det er bare træls jeg skal

29-09-2016 11:34

bruge ekstra penge på tandlæge, for at jeg ikke udvikler huller
798

Mundtørhed, dybe tandkødslommer, angst for parodontose

29-09-2016 11:34

799

På ingen måde.

29-09-2016 11:33

800

Har ingen prob

29-09-2016 11:33
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801

Det var bare irriterende at munden var så tør. Den gelé jeg skulle smøre på var ret ækel.

29-09-2016 11:32

802

Dårligt selvværd

29-09-2016 11:30

803

Jeg bliver bekymret for om jeg på et senere tidspunkt får store tandproblemer. Har oftere huller i tænderne og irriteret
tandkød.

29-09-2016 11:30

804

Jeg har ikke tandproblemer

29-09-2016 11:29

805

Dey påvirkede mig ikle

29-09-2016 11:29

806

Tørhed i munden

29-09-2016 11:29

807

Det har ikke påvirket mig.

29-09-2016 11:27

808

Jeg har flere huller nu og rådne tænder som skal ud, men har ikke pengene til at få det lavet

29-09-2016 11:27

809

Ingen påvirkning

29-09-2016 11:27

810

Har ikke haft skade, så ingen påvirkning

29-09-2016 11:27

811

Har ikk oplevet tand problemer

29-09-2016 11:26

812

Har heldigvis været forskånet for de store problemer, men det er en ekstra bekymring, især da jeg længe ikke har haft

29-09-2016 11:26

råd til tandlæge.
813

Har ikke haft tandproblemer

29-09-2016 11:25

814

.

29-09-2016 11:25

815

Paradentose. Forhøjet angst grundet bekymring for at miste mine tænder i en alt for tidlig alder

29-09-2016 11:25

816

Jeg kunne bare mærke mundtørheden, den gav ingen problemer.

29-09-2016 11:24

817

Ok

29-09-2016 11:23

818

Har ikke haft tandproblemer

29-09-2016 11:23

819

Jeg har fået hevet en kindtand ud

29-09-2016 11:23

820

jeg har dårlige tænder. De gør ondt er grimme. det går ud over mit selvværd da jeg føler at andre kigger på mig.

29-09-2016 11:23

821

Bliver trist og tingene virker uoverskuelig pga prisen på at få det ordnet

29-09-2016 11:23

822

De påvirker mest min økonomi... Har oplevet en væsentlig stigning i huller efter et par år med meget stor mundtørhed.

29-09-2016 11:23

823

De påvirker mig ikke

29-09-2016 11:22

824

Det gjorde det ikke

29-09-2016 11:21

825

Må oftere til tandlæge

29-09-2016 11:20

826

Har ikke store tandproblemer

29-09-2016 11:20

827

Det er dyrt. Og tandsmeter er heller ikke rare

29-09-2016 11:20

828

Jeg bliver angst ved tanken

29-09-2016 11:20

829

Jeg bliver bange for at mine tænder er dårlige men kan på samme tid ikke overskue at gå til tandlægen grundet de
høje priser

29-09-2016 11:20

830

Jeg har været meget flov over at indrømme at jeg havde tandproblemer. Også over for tandlægen, hvilket gjorde at jeg

29-09-2016 11:20

blev væk, og det selvfølgelig resulterede i uoverskueligt mange problemer. Det var først efter mange år med medicin,
min nye tandlæge fortalte at hun oplevede mange patienter på medicin med problemer med karies og skære tænder,
at jeg forstod at det ikke kun var mig der ikke kunne finde ud at at holde mine tænder.
831

Jeg har ikke haft tandproblemer (så vidt jeg ved - jeh har ikke været til tandlæge i mange år pga. min økonomiske

29-09-2016 11:19

situation, men oplever ikke nogen problemer)
832

ved ikke

29-09-2016 11:19

833

Ikke synderligt

29-09-2016 11:19

834

Ikke specielt meget

29-09-2016 11:18

835

Problemer med at tale og problemer med skrøbelige tænder

29-09-2016 11:18

836

Det er pissedyrt at få ordnet tænder :-(

29-09-2016 11:18
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837

Ingen

29-09-2016 11:17

838

.?

29-09-2016 11:14

839

Har ikke et komplet tandsæt mere. Jeg har ikke råd til tandlægen.

29-09-2016 11:13

840

Bruger bide skinne, renser tænder 2 gange om ugen, børster tænder i en go tand pasta, går til tandplejer hver 3.
måned

29-09-2016 11:13

841

Gør det ikke

29-09-2016 11:11

842

Kan ikke lide at smile

29-09-2016 11:08

843

.

29-09-2016 11:08

844

Det gør det ikke

29-09-2016 11:06

845

Mistet tre tænder

29-09-2016 11:04

846

Jeg har Inge. Tandproblemer. Jeg går hvert halve år til tandlæge til eftersyn

29-09-2016 11:03

847

De ser grimme ud hvis jeg griner for bredt. problemer med at spise

29-09-2016 11:01

848

Jeg har haft bøjle på og har derfor været meget ked af det

29-09-2016 11:00

849

jeg skulle altid have vand med. Selvom jeg har skiftet medicin har jeg stadig en flaske vand med i frygt for atblive for tør
i munden

29-09-2016 10:59

850

Ikke synderligt - gik oftere til tandlægen.

29-09-2016 10:59

851

ikke

29-09-2016 10:58

852

Det er en stor barriere i forhold til næsten al samvær med andre mennesker. Bevidstheden om at andre altid ser at

29-09-2016 10:58

mine tænder ikke er ok.
853

Bekymring, dårlig samvittighed, smerter

29-09-2016 10:57

854

Ubehageligt at have mundtørhed

29-09-2016 10:56

855

Det ved jeg ikke

29-09-2016 10:55

856

Smiler mere sjældent og snakker mindre

29-09-2016 10:53

857

Jeg syntes at det er pinligt at have dårlige tænder, der er fyldt med huller. Det virker som om man ikke børster tænder

29-09-2016 10:53

og sådan. Der ligger rigtig mange bekymringer i hvordan jeg skal få betalt for at få lavet tænder. Bekymringer jeg godt
kunne være foruden.
858

Da jeg har været fejl medicineret i 11 år har det ødelagt mine tænder, tandkød og kæbe (paradentose) hvilket jeg

29-09-2016 10:52

aldrig er blevet oplyst om og nu står jeg med en tandlæge behandling hvor jeg skal have nye tænder for de kan ikke
redde de gamle tænder og regningen skal jeg selv betale hvilket jeg ikke kan så må leve med meget grimme, løse
tænder og ekstrem dårlig ånde der gør at jeg ikke smiler med tænderne og ikke kan have folk for tæt på da jeg er
angst for de kan lugte min dårlige ånde og det gør min mindre social som ellers ikke er et problem ????
859

ved ikke

29-09-2016 10:52

860

ved ikke

29-09-2016 10:49

861

Jeg kom ikke til tandlæge ofte nok, og var derfor bekymret for hvor slemt mine tænder var - og om jeg lugtede ud af

29-09-2016 10:47

munden
862

Mindre selvtillid, har ikke lyst til at smile.

29-09-2016 10:45

863

Ingen problemer

29-09-2016 10:45

864

Mundtørhed har sikkert betydet flere huller?

29-09-2016 10:43

865

Har svært ved at smile

29-09-2016 10:39

866

Det er irriterende at man generelt ikke bare kan gå fri af bivirkninger.

29-09-2016 10:37

867

Det ser ik pænt ud og smiler ikke normalt

29-09-2016 10:36

868

?

29-09-2016 10:36

869

Skærer tænder som medfører dyre tandlægeregninger. Flere huller som følge af mundtørhed sandsynligvis.

29-09-2016 10:34

870

n

29-09-2016 10:33
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871

smerter og pardentose

29-09-2016 10:33

872

Ingen problemer

29-09-2016 10:33

873

Det gør indimellem ondt at spise pga ømt tandkød

29-09-2016 10:32

874

Har været generet af mundtørhed/haft lidt ubehag, men ellers har jeg ikke haft tandproblemer

29-09-2016 10:32

875

Jeg har ikke haft tandproblemer.

29-09-2016 10:28

876

Jeg havde ikke tandproblemer, men tandlægen oplyste og udredte om det var.

29-09-2016 10:26

877

Tænker over om jeg smiler. Om det er tydeligt, især nu jeg skal til jobsamtale.

29-09-2016 10:24

878

Jeg fik mit første hul i en tand da jeg var 33 år

29-09-2016 10:23

879

Har kun haft mundtørhed ingen skader på tænder - heldigvis. Føler mig meget heldig

29-09-2016 10:22

880

Jeg har ikke tandproblemer af betydning pga min medicin.

29-09-2016 10:22

881

Jeg har ikke tandproblemer.

29-09-2016 10:18

882

Den beskyttende emalje forsvinder ved medicinen. Medfører huller i tænderne og flere problemer som er opstået efter

29-09-2016 10:18

start af medicin i 98
883

Jeg tager ikke psykofarmaka men ssri. De mindsker spyt, hvilket jeg fik at vide hos tandlægen. Det betyder, jeg har

29-09-2016 10:17

fået mange huller i den årrække, jeg har taget disse piller. Men det er en bivirkning, der slet ikke er noget i
sammenligning med, hvad pillerne har af positiv indvirkning, så det er ok
884

Mine tænder flækkede

29-09-2016 10:15

885

Det er dyrt at få lavet huller hver gang, jeg er ved tandlægen. Jeg er nødt til at gå derhen hver halve år. Jeg er bange
for om mine tænder kommer til at holde livet ud med alle de huller og rodbehandlinger.

29-09-2016 10:15

886

Jeg kan ikke lide at smile, fordi mine tænder er grimme. Jeg har brugt mange penge på tandlæger, da jeg har huller i
praktisk talt alle tænder. Dette kunne måske have været undgået, hvis jeg havde fået korrekt information da jeg var

29-09-2016 10:14

medicineret. Jeg er ikke længere medicineret, men døjer stadigvæk med følgevirkningerne i form af ødelagte tænder
887

ikke nogen ssærskilt

29-09-2016 10:14

888

Jeg fik i en årrække Seroquel. Inden jeg begyndte på dette, havde jeg ikke et eneste hul i tænderne, men pludselig

29-09-2016 10:14

(indenfor et halvt år) skulle jeg have foretaget flere tandudtrækninger, rodbehandlinger og behandles for mindre huller i
flere andre tænder. Blandt andet knækkede min øverste hjørnetand bare af en dag. Det har kostet min venlige mormor
(heldigt jeg har sådan en) en bondegård at hjælpe mig med regningerne, så jeg i det mindste kan smile nogenlunde
pænt i hverdagen. Jeg var aldrig informeret om denne bivirkning - og mini tandlæge gav sågar min sygdom skylden:
"Når man er syg børster man jo ikke tænderne så godt." Det var ydmygende at forsøge at påstå, at jeg skam børster
mine tænder to gange om dagen, når han på grund af min sygdom (man skal jo oplyse medicin) ikke troede på hvad
jeg sagde. Jeg er meget glad for I endelig laver en undersøgelse som denne.
889

tand smerter

29-09-2016 10:13

890

Jeg har ikke oplevet tandproblemer ifm. min tidligere medicinske behandling

29-09-2016 10:13

891

Smerter i tænder og tandkød og dårlige tænder og dårlig ånde og hyppige, dyre tandlægeregninger.

29-09-2016 10:12

892

Jeg er så priviligeret at gen er udstyret med et solidt tandsæt. Derfor har jeg ikke oplevet de store problemer

29-09-2016 10:11

893

Mundtørhed er irriterende, men har det ikke så slemt længere, så jeg tænker ikke over det.

29-09-2016 10:11

894

I dag har jeg 7 tænder tilbage og resten er gebis og jeg har taget antidepressiv medicin i 21 år og håber nu jeg er på

29-09-2016 10:10

vej ud af medicinen.
895

Ingen problemer

29-09-2016 10:10

896

Jeg har følt at jeg åbenbart ikke var grundig nok og med den tanke at "jeg kan ikke engang passe mine egne tænder
heller og jeg får aldrig en tid hos den tandlæge" velvidende at det bare bliver værre men jeg får det alligevel ikke gjort.

29-09-2016 10:10

897

Jeg fik nemmere huller i tænderne.

29-09-2016 10:09

898

Er såmænd ikke påvirket af det, udover at jeg er mere obs på mine tænder fordi, jeg har begyndende paradentose.

29-09-2016 10:08

899

Ikke ret meget.

29-09-2016 10:08

900

Forud for tandlægetjek har jeg været meget nervøs for syreskader

29-09-2016 10:08

901

kun mudtørhed

29-09-2016 10:07
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902

Jeg har ikke haft en særlig stor påvirkning

29-09-2016 10:07

903

Ingen tandproblemer

29-09-2016 10:07

904

Skam

29-09-2016 10:06

905

Føler mig forkert

29-09-2016 10:06

906

Har ikke lyst til at smile

29-09-2016 10:06

907

Mine tænder er bare lidt sarte

29-09-2016 10:05

908

Jeg har ikke haft tandproblemer

29-09-2016 10:05

909

.

29-09-2016 10:05

910

Ingen

29-09-2016 10:05

911

Ved ikke

29-09-2016 10:04
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Q22 Har du på et tidspunkt fået tilbudt
henvisning til kommunens
specialtandpleje?
Besvaret: 909

Sprunget over: 274
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Q23 Hvis du har kommentarer til din
oplevelse med kommunens
specialtandpleje eller manglende
henvisning til specialtandplejen, er du
velkommen til at angive dem her:
Besvaret: 124

Sprunget over: 1.059

Nr.

Besvarelser

Dato

1

Synes det er for dårligt man ik får oplysninger eller sendt videre i systemet..og hjælp kan man ik få nogen steder .. og
mange af os har ik råd til at få det lavet

05-10-2016 11:39

2

Ja men fik at vide at jeg ikke kunne bruge dette tilbud

05-10-2016 11:37

3

Underligt jeg ikke har hørt om det. Min mund er meget "ødelagt", nok primært grundet omfattende kemo-

05-10-2016 10:30

/strålebehandling. Jeg har i 8 år fået antidepressiv medicin, jeg har aldrig vidst det også påvirker munden negativt.
4

Ville ønske at jeg få en henvisning til tandlægen. Har ikke noget imod at betale for min behandling men kan ikke få
delt regning op i mindre bidder hos alm tandlæge.

05-10-2016 10:02

5

Har selv fundet vejen til specialtandplejen. Min ansøgning dertil blev ikke anerkendt og man mødes med mistillid og
nedværdigelse "Specialtandplejen er jo KUN for folk som ikke har mulighed for at gå til normalt tandlæge f.eks pga

05-10-2016 09:37

fysisk handicap. Min ansøgning blev flere gange afvist og henvist til enkeltydelse-ansøgning. Status er at jeg STADIG
venter på svar fra dem. Sendte min ansøgning Juni. Har rykket flere gange. idag er det d. 5. Oktober. Stadig ingen
afgørelse. Har haft akut behovsiden juni. Har gennem kommunalt program været i målgruppen til at benytte
"Tandlægebussen" i odense. Nåede at komme to gange. Den ene gang fik jeg midlertidig fyldning i på ny (tænderne
skal rodbehandles), den anden gang blot et eftersyn for at se om der var nogle årsager til smerten udover de tydelige
huller der nu var midlertidigt fyldt ud. Da jeg stadig intet svar har fået fra Specialtandplejen, bad jeg om endnu et visit i
"Tandlægebussen", blot for at finde ud af at adgangen dertil er blevet skærpet fordi jeg har benyttet mig af tilbuddet,
fordi jeg ikke er 'hjemløs'/bor på, gaden. Så nu kan jeg vente yderligere med daglige tiltagende smerter på afgørelsen
fra Specialtandplejen, og sådan som jeg er blevet mødt indtil videre, tvivler jeg på keg bliver godkendt. Så hvad jeg så
vil gøre såfremtdette sker, har jeg ingen anelse om. Odense kommune svigter mig overordentligt, OGSÅ i denne
problematik.. ! Man er magtesløs... Mvh Natasja Skoven-Kuhn Natasja_kuhn@hotmail.com
6

Har kun oplevet at kommunens tandpleje forsøger at finde den billigste løsning, ikke den rigtige, via §62

05-10-2016 09:12

7

Mere obs. på følgevirkninger af medicin, det gælder al medicin. Samme problematik i forbindelse med f.eks astma

05-10-2016 09:08

medicin, ingen opysning.
8

Har mødt manglende forståelse for min situation og angst vedrørende tandlæger, bliver altid kritiseret for mine tænder
trods det at jeg gør og altid har gjort hvad jeg kunne for at passe på dem. Kan ikke bruge tandtråd, det meste af livet

05-10-2016 07:42

kunne det ikke komme igennem pga tændernes tæthed og nu ryger stump efter stump af dem hvis jeg benytter det.
9

Er ikke klar over at der findes Kommunal Specialtandpleje - ud over Skoletandplejen - er det en I mener?

05-10-2016 04:13

10

magter ikke den kamp

05-10-2016 04:12

11

det er stadig for dyrt men det eneste man kan gøre for at begrænse udgifterne når man ikke kan blive optaget i

05-10-2016 01:46

danmark
12

Ingen henvisning. Vidste ikke det var muligt !

05-10-2016 00:13

13

Øhh.. Har aldrig hørt om det..

04-10-2016 23:15

14

Jeg synes, at alle med psykiske lidelser burde få tilskud til tandpleje, da det er dyrt med tandeftersyn. Jeg går
sjældnere til tandlæge, fordi jeg synes, at det er dyrt, men samtidig burde jeg faktisk gøre det tit på grund af

04-10-2016 22:59

medicinen. Der skal meget til, før man er berettiget til specialtandplejen.
15

Jeg har specilaltandpleje idag og er meget glad for det, det er trygt at komme der

04-10-2016 22:25

16

Anede ikke det var muligt

04-10-2016 22:20

17

Hvorfor at det kun nogle der får dette tilbud

04-10-2016 21:14

18

Aner ikke der findes en sådan og det gør mig faktisk lidt sur..

04-10-2016 21:11
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19

jeg vil gerne have henvisning til specialtandplejen. er det gratis? Jeg ved slet ikke hvad det er. Jeg har tandproblemer

04-10-2016 20:29

pga deres tvangsbehandling og har ingen penge. Min email er trineoverby@gmail.com
20

Jeg vidste slet ikke at man ku få det

04-10-2016 18:58

21

Der var rigtig dårlig behandling hos kommunens specialtandpleje. De havde konstateret 12 dybe huller men ikke lavet

04-10-2016 18:41

dem på trods af jeg mange gange fortalte jeg havde smerter i tænderne. Og bl a en løs krone. Havde mest
fornemmelse af de skulle spare så meget som muligt, først efter jeg kom til en almindelig tandlæge meb med fokus på
tandlæge skræk og angst har jeg fået ordentligt hjælp. Men det kostede også meget på økonomien at få styr på mine
tænder
22

Hvem kan henvises til dette?

04-10-2016 18:04

23

Min mor har kæmpet for mig og efter 6 mdr har jeg så endelig været til tandlæge for at få et overslag på prisen

04-10-2016 17:58

24

Vidste ikke det fandtes

04-10-2016 17:52

25

Jeg anede ikke at der fandtes sådan et tilbud.

04-10-2016 17:27

26

jeg spurgte om henvisning til den da jeg hørte om den via en anden borger men fik af vide jeg ikke opfyldte kravene.

04-10-2016 15:43

27

Fik at vide af min psykiater jeg ikke var dårlig nok.

04-10-2016 15:35

28

vidste slet ikke, man kunne få en sådan henvisning

04-10-2016 15:12

29

Viste ikke at kommunen havde en specialtandpleje!!!!!!

04-10-2016 14:10

30

har ikke fået henvisning til special tandplejen..

04-10-2016 13:55

31

Kender ikke specialtandplejen

04-10-2016 13:19

32

Jeg anede ikke, at Kommunen har en specialtandpleje!

04-10-2016 12:40

33

Man bliver hurtigt udelukket igen, hvis man en enkelt gang ikke kommer. Når man har det hårdt, kan det være svært at

04-10-2016 12:29

komme udenfor døren, også når man har en tandlægetid. Det burde være mere forståeligt samt med mere opfølgning
med ny tid.
34

Som alm. lønmodtager, der var langtidssygemeldt med stress og depression var der ingen hjælp at hente.

04-10-2016 12:22

35

Har på intet tidspunkt fået tilbudet om henvisning til kommunale tandlæge eller specieltandlæge!!

04-10-2016 11:03

36

Jeg var slet ikke klar over at det eksisterede.

04-10-2016 10:55

37

Jeg vidste ikke at de eksisterede.

04-10-2016 10:03

38

Ikke kommunens men regionens specialtandpleje

04-10-2016 09:48

39

Jeg anede ikke, den findes den slags.

04-10-2016 09:23

40

Vidste desværre ikke det fandtes. Trist!

04-10-2016 09:00

41

Har aldrig hørt, at det skulle være et tilbud for mig.

04-10-2016 07:00

42

Ved ikke hvad det er.

04-10-2016 06:20

43

Anede ikke der var en sådan !!!!

04-10-2016 04:58

44

Jeg er superglad for dem, og de er den eneste grund til at jeg overhovedet går regelmæssigt til tandlæge. Den

04-10-2016 01:26

opsøgende indsats (de tog ud på værested for psykisk syge, og tilbød et hurtigt kig, og en samtale omkring
tandsundhed og hvad muligheder der er, af tilbud, inden for området) er essentiel.
45

Det fremgår af tidligere svar. Men jeg var aldrig blevet henvist, hvis ikke jeg havde opdaget det selv. Fik hjælp af
socialrådgiveren ved distriktspsykiatrien i Hjørring til at søge. Hun havde dog aldrig hørt om det før.

04-10-2016 00:59

46

Anede ikke at kommunen havde sådan en før nu. Har været i systemet on and off i ca. 10 år nu.

03-10-2016 22:55

47

Er skuffet over, at jeg nylig ved dette spørgeskema bliver opmærksom på muligheden for mere kvalificeret ta når
tandpleje

03-10-2016 22:29

48

Anede ikke at der var noget der hed kommunal specialtandpleje.

03-10-2016 22:04

49

Vidste ikke det eksisterede.

03-10-2016 21:16

50

Jeg var visiteret i min gl kommune.. i min nuværende kender de ikke noget til det.

03-10-2016 20:59

51

..

03-10-2016 20:08

52

Jeg ved slet ikke hvad det er.

03-10-2016 19:35
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53

Vidste ikke at kommunen har specialtandpleje, og hvad er det?

03-10-2016 19:32

54

Har aldrig hørt om specialtandpleje til voksne?

03-10-2016 17:51

55

Efterhånden er mine tænder blevet dårligere, og det er dyrt, ofte at skulle til tandlægen. Det betyder at jeg ikke

03-10-2016 17:37

kommer tit nok til tandlæge, som jeg burde. Har også tandlægeskræk, som heller ikke gør det lettere.
56

Jeg ville slet ikke komme af sted til tandlæge, hvis jeg ikke gik hos min specialtandpleje. De tager hensyn, og jeg føler

03-10-2016 17:21

mig tryg.
57

Jeg ville ønske, jeg kunne blive henvist. Da det måske ville give mig overskud og økonomisk overskud til at få gjort

03-10-2016 17:18

noget ved mine problemer
58

jeg synes det er forfærdeligt, at man p.g.a økonomiske vanskeligheder grundet sygdom er tvunget til at prioritere, så
nødvendige tandeftersyn undgås (jeg var ikke hos tandlægen i halvandet år, selvom jeg skal gå mindst hver 4. og

03-10-2016 17:11

helst hver 3. måned).
59

Det fungerer godt og har fået mig tilbage til tandpleje, da jeg har mulighed for at have min støtte-/kontaktperson med,

03-10-2016 17:11

der kan hjælpe med angst. De er dog ikke altid lige klar over fobier som nåle eller andet, selvom det nok burde være
noteret et sted. Dette er selvfølgelig primært, hvis der er tale om en ny tandlæge, der ikke har haft en før. Det er
generelt vigtigt at have med de samme mennesker at gøre. Det er en utryg situation, hvor angst nemt tager over.
60

Jeg anede ikke der fandtes specialtandpleje i kommunalt regi. Troede kun kontanthjælpsmodtagere kunne få tilskud til
tandlæge

03-10-2016 16:50

61

Har ikke hørt om det.

03-10-2016 16:42

62

Vidste ikke det var muligt

03-10-2016 16:34

63

Jeg tror at den blev sendt men jeg hørte intet om det. Jeg fik beskeden lm at jeg ikke skulle forvente noget, da jeg slet

03-10-2016 14:53

ikke var syg nok og man primært kun tog handicappede ind.
64

Mange oplysninger er ikke blevet fortalt og har selv måtte finde frem til det meste under den tid

03-10-2016 14:51

65

Har fået afslag fra kommunen til tilskud.

03-10-2016 14:29

66

jeg er skuffet over ikke at have fået tilbudet !!

03-10-2016 14:29

67

Jeg er slet ikke klar over at det findes!?!

03-10-2016 14:09

68

Jeg har søgt, men det er meget langsommeligt - Tønder kommune..

03-10-2016 13:36

69

Hvad er det?

03-10-2016 13:35

70

Har aldrig vist at den specialist fandtes ellers havde jeg brugt vedkommende det er helt sikkert,har nu fået hjælp
efterikke havde været hos tandlægen i 12 år.

03-10-2016 13:29

71

Der blev vurderet at jeg ikke var syg nok, feks angst, og derfor kunne bruge egen tandlæge

02-10-2016 19:38

72

Stor,mandel på henvisning

02-10-2016 16:12

73

Egentlig syntes jeg man skal kunne få tilskud til tandlægekontrol, hvis medicin giver større gener

01-10-2016 21:48

74

de er rigtig søde. men hiver bare tænder ud syntes jeg.

01-10-2016 10:04

75

Jeg har aldrig hørt om specialtandplejen

01-10-2016 05:20

76

Henvisning til tandpleje er 110% en økonomisk vurdering fra kommunens side, og som selvstændig kan man helt

30-09-2016 17:55

glemme at få hjælp, de kan kun finde kasser der passer hvis du er lønmodtager.
77

Har ikke haft behov for specialtandpleje.

30-09-2016 17:54

78

Jeg har ikke haft behov for behandling ud over almindelige tandeftersyn.

30-09-2016 17:53

79

Var det et tilbud ville jeg benytte det.

30-09-2016 16:33

80

Har aldrig hørt om specialtandplejen

30-09-2016 13:34

81

Jeg blev smidt ud på et tyndt grundlag. De påstod at jeg ikke var kronisk syg og at min fremtid ikke var opgivet og nu

30-09-2016 12:51

får jeg altså højeste pension efter gammel ordning
82

Jeg vidste ikke at man kunne få det

30-09-2016 09:17

83

jeg går hos regionstandplejen, og har fået rigtig god hjælp og vejledning der

30-09-2016 09:16

84

Jeg vidste ikke der fandtes sådan et tilbud jeg troede jeg selv skulle betale for min tandlæge, og har derfor udskudt
det.

30-09-2016 09:03
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85

Efter 15 år on and off (pt off) medicin, så er special tandpleje først noget jeg hører om nu

30-09-2016 07:21

86

Ville meget gerne

30-09-2016 06:59

87

Har aldrig hørt om specialtandpleje

30-09-2016 00:43

88

Er aldrig blevet det tilbudt. Hvilket er så ringe.

29-09-2016 23:41

89

Fint bortset fra skal til Viborg fra Thisted

29-09-2016 20:55

90

Jeg ved ikke noget om specialtandpleje i kommunen.

29-09-2016 19:52

91

Jeg synes der er for lidt information om det! Jeg fandt først ud af at det eksisterede da det var for sent mht de rådne

29-09-2016 16:59

tænder.
92

Min tandlæge ville gerne at jeg blev henvist. Hun havde svært ved at behandle mig, nogle gange kom jeg, og måtte gå

29-09-2016 16:12

igen uden at modtage behandling. Men det var lederen af det bosted jeg boede på der skulle afgøre det. Hun synes
derimod ikke jeg havde behov. Det er mærkeligt at en faggruppe som er specialiseret inden for sit fag, her tænder, og
som så mig i tandlægestolen, skal gå til en anden person, som skal vurdere sagen. Jeg undre mig.
93

Vedkommende der henviste mig, er grunden til jeg genfandt troen på systemet. Special tandplejen har også været
genial gennem hele forløbet.

29-09-2016 16:04

94

Det har jeg aldrig hørt om og ingen informere,det koster jo penge

29-09-2016 15:57

95

Jeg ville ikke gå til tandlæge fordi jeg ikke kunne overskue det, og så var jeg bange for at mine tænder var fuldstændig

29-09-2016 15:52

ødelagte.
96

Det ville ellers være dejligt

29-09-2016 15:35

97

Jeg har ikke selv haft problemer store tandproblemer i forbindelse med min medicinering, blot mundtørhed. Men jeg

29-09-2016 15:12

synes at det er træls for store mentale og tandproblemer at de skal betale så meget for både medicin og tænder.
98

Jeg ved ikke hvad specialtandplejen er eller hvem der er i målgruppen for behandling hos specialtandplejen

29-09-2016 14:51

99

Jeg har aldrig hørt om det.

29-09-2016 14:42

100

De lave ikke det man har brug for de er så kloge

29-09-2016 14:37

101

Øh... hvad er Kommunenes specialtandpleje? Har aldrig hørt om det.

29-09-2016 14:37

102

Vil bare lige notere, at jeg skal til visitationssamtale om en måned ca, så får det måske bevilget. Men selvom, det er
MEGET nemmere at lægge 150 kr om måneden for alt, og jeg i øvrigt er meget taknemmelig for den mulighed, hvis

29-09-2016 14:29

jeg får den, så er 150 kr stadig MANGE penge for mig, og overvejer faktisk lidt helt at droppe ansøgningen
103

Det tog meget lang tid før det kom på tale. Først efter 4 år med litium der giver meget mundtørhed.

29-09-2016 14:25

104

Vidste ikke den fandtes.

29-09-2016 14:21

105

Jeg vidste ikke at de havde en.

29-09-2016 14:14

106

Jeg har flere gange knækket tænder og er aldrig blevet tilbudt hjælp. Har taget psykofarmaka siden 1997

29-09-2016 13:09

107

Har fine tænder i grøn gruppe. Har ikke brug for en henvisning.

29-09-2016 13:05

108

Ja bare at man slet ikke bliver informeret om dette . Anede ikke at der var noget der hed kommunes specialtandpleje.

29-09-2016 13:04

109

Det er mange år siden, før psykiatrisk sygdom, ifm. at skulle have bøjle.

29-09-2016 13:03

110

Jeg viste ikke at der var en sådan...

29-09-2016 12:47

111

Min kommunes specialtandpleje er super professionel og enormt dygtige til at oplyse og tage hensyn under et besøg

29-09-2016 12:36

112

Jeg vidste ikke at tilbudet overhovedet eksisterede

29-09-2016 12:28

113

Det var specialtandpejen inden for psyk der rev mine tænder ud , fortryder i dag at jeg stolende på dem ...

29-09-2016 12:28

114

Har aldrig hørt om det

29-09-2016 11:43

115

intet at bemærke/ikke relevant

29-09-2016 11:41

116

Jeg ved ikke hvad det er

29-09-2016 10:58

117

Vidste slet ikke at sådan en fandtes og det var en mulighed for at de evt kunne lave behandlingen. Troede at de "bare"
havde en tandlæge konsulent der traf beslutninger på kontoret ud fra indsendte papire

29-09-2016 10:53

118

Har ikke hørt om tilbuddet.

29-09-2016 10:49
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119

Jeg ville helt sikkert ha haft glæde af og ha special tandlæge henover i forhold til min tænder, da jeg begyndte og få

29-09-2016 10:40

medicin.
120

Ved ikke, hvad det er

29-09-2016 10:16

121

Jeg er begyndt at gå der for nylig og er ok tilfreds, selvom deres idé om et fint smil, synes at være af lavere standard

29-09-2016 10:16

(hvad skal en psykisk syg egentlig med implantater) end andre steder.
122

Ekstrem dårlig tandpleje. Dårlig hygiejne. Ingen tandrensning.

29-09-2016 10:12

123

Jeg har ingen hjælp fået jeg har måtte betale det hele selv og det er jeg da ærgrelig over da jeg ikke selv har valgt at
få 4 svære depressioner.

29-09-2016 10:11

124

Anede ikke kommunen havde en specialtandpleje.

29-09-2016 10:11
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Q24 Har du oplevet stigmatisering på
baggrund af din diagnose/diagnoser?
Besvaret: 992

Sprunget over: 191

Ja

Nej

Ved ikke
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65,63%

651

Nej

20,16%

200

Ved ikke

14,21%

141

I alt

992
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Q25 Hvor har du oplevet stigmatisering?
Sæt evt. flere kryds
Besvaret: 649

Sprunget over: 534

I forhold til
mediernes...
På min
arbejdsplads...
Hos min
praktiserend...

Hos tandlægen

På apoteket

Blandt venner
og/eller...
I forhold til
denmåde,...

Ved ikke
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Besvarelser

I forhold til mediernes omtale af psykisk sygdom

75,96%

493

På min arbejdsplads/uddannelsesinstitution

41,76%

271

Hos min praktiserende læge

28,81%

187

Hos tandlægen

6,78%

44

På apoteket

6,32%

41

Blandt venner og/eller familie

65,33%

424

I forhold til denmåde, politikere omtaler psykisk sygdom

70,11%

455

Ved ikke

1,23%

Respondenter i alt: 649

Nr.

Andet (angiv venligst)

Dato

1

Jeg var 47 år da jeg blev ramt af PTSD, havde haft et helt normalt liv inden, normalt og godt både i forhold til job,

05-10-2016 10:33

socialliv mv. Jeg har ofte oplevet, folk forventer min intiligens er forsvundet i forbindelse med PTSD og kognitive
udfordringer.
2

Min yngst søn skole. Er holdt op med at oplyse om min skrøbelighed pga fordomme.

05-10-2016 10:22

3

Det har taget 7 år for mig at få tilkendt fleksydelse/ret til fleksjob. Jeg har oplevet at det tager ca 2 år for folk med

05-10-2016 10:14

somatiske sygdomme.
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4

Hos kommunen

05-10-2016 09:37

5

efterfølgende på rygklinikken, hvor det var vigtigt at få fokus på en angssygdom, som ligger 10 år tilbage

05-10-2016 09:02

6

Bekendte.

04-10-2016 23:01

7

Ved indlæggelse på somatisk afsnit

04-10-2016 22:59

8

Ved nye arbejdsgivere

04-10-2016 22:33

9

Sagsbehandler

04-10-2016 22:21

10

Forsikringsøjemed

04-10-2016 22:14

11

Forsikring selskab

04-10-2016 22:13

12

På hospital og ved speciallæger

04-10-2016 21:13

13

I kontakt til kommunen, selvom kontakten handler om mine børn, som har ADHD og autisme

04-10-2016 21:12

14

Overalt meget slemt

04-10-2016 20:30

15

Hos speciallæge, fertilitetsbehandling

04-10-2016 20:08

16

Sundhedsplejerske

04-10-2016 20:07

17

Blev ikke undersøgt i første omgang, for en alvorlig tarmsygdom, da mine mavesmerter nok var psykiske, da jeg jo
havde en diagnose

04-10-2016 18:59

18

Fremmede, når jeg fortæller, jeg er psykisk syg

04-10-2016 18:46

19

I somatikken. Endte med,at være tæt på at dø grundet manglende behandling af fysisk sygdom. Lægerne blev ved at

04-10-2016 18:45

sige jeg var indbildt syg på trods af voldsomme smerter. 10 år kæmpede jeg mrd lægerne før jeg fik hjælp. Det viste
sig jeg havde em alvorligt syg nyre,men ingen opdagede det. Kun min psykiater troede på mig, men han kunne heller
ikke komme igennem til lægerne. Jeg endte med at være ved st dø mellem hænderne på dem og endte på intensiv.
20

I forhold til at tegne ulykkesforsikring

04-10-2016 17:24

21

Jeg har to gange kommet til lægen (to forskellige praktiserende læger) med en fysisk sygdom, men blev ikke taget

04-10-2016 16:44

seriøst.
22

da jeg første gang søgte hjælp til tandlæge fik jeg af vide at det var min egen skyld at jeg havde misvedligeholdt mine
tænder.

04-10-2016 15:45

23

Statsforvaltning

04-10-2016 15:39

24

I forhold til behandlingen af sager hos kommunen.

04-10-2016 15:32

25

Partner

04-10-2016 14:25

26

Af læger på sygehusene. Man bliver ikke taget seriøs. Jeg gik i et år med en alvorlig mave sygedom hvor jeg gang på

04-10-2016 13:13

gang skullr hører det var psykisk. De fandt heldigvis til sidst ud af jeg virkelig var syg.
27

Beboere i mit forrige boligområde jagtede mig og råbte efter mig. Kommunen hjalp mig ikke med at finde en ny bolig,
selvom jeg bad om hjælp, så det endte med at jeg forlod min lejlighed og blev hjemløs d. 21. februar 2011

04-10-2016 12:43

28

Det er svært om ikke umuligt at blive taget seriøst i sundhedssektoren, jeg oplever at min oplevelse af min krop ikke
regnes får noget efter at jeg har fået en psykisk diagnose nu er alt åbenbart nok "bare" psykisk har fleks oplevet at

04-10-2016 10:54

blive henvist til psykiater på hold i ryggen
29

Banken ville ikke have mig som kunde pga adresse på den lukkede ellers ingen belæg, forsikringer kan jeg ikke få,
end ikke indbosforsikring, fordi de ikke gider lave bare den ene, mand smed mig ud hvis indlagt igen, beholdte barn og

04-10-2016 09:58

lejlighed, jeg adresse på den lukkede, alene og ingen sted at bo, mistet forældremyndighed i retten, x været gal over
jeg stod frem i medier osv med kunst, pædagogerderimod i søns børnehave sendte sødt brev, i job som kunstlærer
måtte jeg ikke fortælle om baggrund, nu førtidspensionist. Angstanfald på somatisk sygehus til jeg varmelarme, troede
jeg frøs, afvist og ikke givet informationer ved praktiserende læge og på sygehus. Tandlæge oplevede jeg også talte
nedsættende om mig men havde ikke selv ord, så skred.
30

jobcenter

04-10-2016 09:56

31

Ift. at søge arbejde, på hospitaler til behandling for 'fysiske' sygdomme, eksistensen af og den officielle støtte til hele

04-10-2016 09:27

området med de såkaldt funktionelle lidelser.
32

Ved sygesikringen Danmark og andre forsikringer...

04-10-2016 09:02

33

Neurolog stoppede migræneundersøgelse, fordi hun troede jeg bare søgte opmærksomhed.

04-10-2016 07:22
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34

Under indlæggelse og behandling af fysiske sygdomme

04-10-2016 01:33

35

Hos omgivelserne - ikke nære venner, men andre som reagerer uforstående eller ved at trække sig lidt (uden rigtigt at

04-10-2016 00:05

sige noget)
36

hos neurokirrurg, måtte bede egen læge henvise til anden uden at angive depression

03-10-2016 23:24

37

Kommunen

03-10-2016 23:23

38

Min sagsbehandler på Jobcentret

03-10-2016 23:09

39

På kommunen! Gentagne gange.

03-10-2016 22:55

40

Indlæggelse i forbindelse med fysisk sygdom

03-10-2016 22:31

41

på min datters skole

03-10-2016 22:00

42

Singletilværelsen

03-10-2016 21:56

43

PAM

03-10-2016 21:52

44

Sagsbehandleren

03-10-2016 20:23

45

I Kommunen af sagsbehandlere i familieafdelingen.

03-10-2016 19:34

46

Behandlere

03-10-2016 19:00

47

På hospitalet af en læge som skulle udrede mig for Tarm problemer. Han sagde ret hurtigt at han kunne se at jeg
havde været indlagt på psykiatrisk afd. - og talte derefter kun om mine tarmproblemer som om deckom af min

03-10-2016 19:00

psykiske tilstand ...
48

Arbejder desværre ikke mere, men heg opkever at folk ikke forstår mine begrænsninger

03-10-2016 17:53

49

Hos de neurologer jeg er undersøgt hos vedr piskesmæld

03-10-2016 17:24

50

På somatiske afdelinger, når jeg har været henvist til behandling for fysiske sygdomme.

03-10-2016 17:20

51

Uvidende mennesker

03-10-2016 17:19

52

Henrik Day-Poulsen og andre "medie"-personer, som er med til at stigmatisere psykisk syge i stedet for at hjælpe

03-10-2016 17:12

dem.
53

På jobcenteret i høj grad - ubehageligt høj grad

03-10-2016 16:51

54

Jeg oplever tit at min diagnose bringes op i forbindelse med psysisk sygdom. Både ved egen læge, vagtlæge og på
skadestue. Som om jeg bare er hysterisk og overdriver mine symptomer for at få opmæksomhed.

03-10-2016 16:30

55

Af personalet på Aalborg Psykiatrisk Afd. under min 5 ugers indlæggelse.

03-10-2016 16:06

56

I kommunalt regi fra sagsbehandler og team

03-10-2016 15:07

57

Sygehus og andre speciallæger, det hele skyldes bare at man er psykisk syg og ser alle problemer og smerter! Min

03-10-2016 15:06

bare røv, de har bare ikke været dygtige nok!
58

Jobcenteret

03-10-2016 14:54

59

Også igennem mit kommunale forløb

03-10-2016 14:53

60

har intet arbejde og er heller ikke igang med en uddannelse, ellers ville der jo nok også være noget stigmatisering der

03-10-2016 14:49

61

Mig selv, egenopfattelse

03-10-2016 14:46

62

Især på sygehus i forbindelse med min fysiske sygdom

03-10-2016 14:35

63

hos sagsbeh. i kommunen !

03-10-2016 14:32

64

på hospitalet. jeg har udover en psykisk lidelse fået stillet en kronisk fysisk diagnose. bivirkninger til den medicin jeg
skal tage bliver fejet af som specifik for mig, fordi jeg har angst. bliver bla svimmel af medicinen. og får koldsved

03-10-2016 14:25

65

Socialrådgiver og andre i kommunen

03-10-2016 13:34

66

Er blevet kaldt hypokonder da min læge ikke kunne finde ud af jeg havde adhd,det står stadig mine papirer og gør min
ked af det,jeg var syg.

03-10-2016 13:31

67

Hos psykologer (fik at vide at jeg bare skulle tage mig sammen af den ene behandler jeg har været hos)

01-10-2016 23:47

68

Fremmede mennesker på sociale medier

01-10-2016 21:42

69

På sociale medier. F.eks. når folk skriver at Adhd ikke findes. Så bliver jeg meget ked af det.

01-10-2016 09:04
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70

Under behandling af fysisk sygdom på Hospitalet

30-09-2016 22:11

71

Er du psykisk syg tager ingen det du siger alvorligt, du er jo syg der hvor tanker foregår, altså er dine betragtninger

30-09-2016 17:56

utilregnelige...
72

er blevet afvist at melde sag om neglekt fordi der var gået mere end 2 år siden skaden blev mig forvoldt selvom

30-09-2016 17:08

vagtlæge og egen læge udførte grov neklekt af mig og de symptomer jeg nævnte...kunne have været død af
forgiftning, men alligevel har de afvist min sag...prøver nu at anke fordi jeg ikke psykisk har været i stand til at klage i
de sidste to år...psykisk handicap bør være ligestillet med fysiskt...foruden jeg ikke vidste om tidsfristen...havde fået at
vide den var tre
73

ovenstående kryds ved tandlæge var ved en tidligere tandlæge

30-09-2016 16:35

74

Kommunen. Da jeg var sygemeldt og måtte på uddannelsesstøtte

30-09-2016 14:11

75

Det møder man næsten alle steder, man kommer, hvor det bliver nævnt.

30-09-2016 13:57

76

Ved indlæggelse på somatisk sygehus

30-09-2016 13:35

77

Forsikringsbranchen

30-09-2016 13:05

78

Eksmand

30-09-2016 11:59

79

At opleve den stigmatisering gør at jeg stigmatiserer mig selv. Jeg har adopteret omgivelsernes stigmatisering, hvilket
giver mit selvhad øget styrke, og den oplevelse at mit selvhad har "ret" i, at jeg er intet værd og kun en byrde for

30-09-2016 07:29

samfundet.
80

I dele af psykiatrien.

30-09-2016 00:20

81

i et karrierekursus da jeg var på dagpenge

29-09-2016 23:48

82

På mine børns skole

29-09-2016 23:44

83

Psykiatre g andet lægefagligt personale

29-09-2016 23:30

84

Kiliniske behandlingssystem

29-09-2016 23:15

85

Jeg er blevet råbt af på gaden af folk jeg ikke kender på grund ar efter selvskade

29-09-2016 22:21

86

I forbindelse med graviditet

29-09-2016 22:13

87

nye bekendskaber. Derfor holder jeg for det meste min diagnose hemmelig

29-09-2016 22:13

88

Personale i psykiatrien

29-09-2016 21:43

89

Kommune

29-09-2016 19:57

90

På skadestuen.

29-09-2016 19:47

91

samtaler mellem folk i køen i Fakta (lignende situationer i samfundet)

29-09-2016 19:33

92

Hos ortopædkirurg da jeg skulle have undersøgt albuen for en evt operation og han spurgte om min antidepressive

29-09-2016 18:34

medicin nu også var nødvendig. Han mente jeg skulle gå til yoga istedet og få et bedre selvværd.. Jesus Christ. ..
93

Jobcenter!!!

29-09-2016 16:01

94

I forhold til mennesker jeg møder, som jeg i forvejen ikke kender

29-09-2016 15:55

95

I mødet med tilfældige mennesker, fx til en koncert. Jeg er ikke bange for, at fortælle om det, men jeg oplever ofte at
folk har en holdning på baggrund af mediernes hårde historier, i stedet for reel viden.

29-09-2016 15:42

96

På hospitalet. Både i psykiatrien og somatriklen.

29-09-2016 15:32

97

På hospitaler, når man fejler noget somatisk. Oplever ikke at blive taget alvorligt, og at de ikke hører på ens

29-09-2016 14:30

symptomer, men altid tilskriver det noget psykisk.
98

Hos fremmede

29-09-2016 14:30

99

Jobcenter

29-09-2016 14:28

100

Kun min teamleder, resten af arbejdespladsen helt ok, superflinke og ærlige omkring det.

29-09-2016 14:22

101

Mig selv

29-09-2016 13:53

102

Selvstigmatisering

29-09-2016 13:43
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103

F.eks. i forhold til at regeringen ikke afsætter nær ligeså mange penge til psykiske sygdomme som de gør til de

29-09-2016 13:40

fysiske sygdomme - tværtimod mener jeg at de har skåret i budgettet til psykiatrien. Det til trods for, at en stor del af
befolkningen har psykiske lidelser som kræver behandling. Især angst er i fremgang som depression var det for år
tilbage. Flere og flere bukker under med stress. Kontanthjælpsloftet der træder i kraft pr 1/10 er ligeledes en
underkendelse af, at psykiske lidelser er en realitet i vores samfund - og man bliver jo ikke rask af at blive fattigere...
dejligt at I vil forsøge at få mere fokus på dette oversete og yderst vigtige område :)
104

På somatisk hospital

29-09-2016 13:15

105

indenfor selve det psykiatriske systemet mellem forskellige afdelinger.

29-09-2016 13:13

106

blandt personale i psykiatrien.

29-09-2016 13:07

107

I det kommunale system. Især i min rolle som mor

29-09-2016 13:03

108

I forhold til kontakten med kommunen

29-09-2016 12:53

109

Vagtlægen

29-09-2016 12:47

110

Kommunens sagsbehandling og ved besøg på akutafdelingen, mente de at min spiserørsbrok var psykisk ustabilitet

29-09-2016 12:36

111

På somatiske sygehuse

29-09-2016 12:30

112

På somatisk skadestue samt ambulance

29-09-2016 12:08

113

Psykiatrisk sygehus, sengeafd.

29-09-2016 11:56

114

i mødet med andre mennesker (ej venner eller familie)

29-09-2016 11:44

115

På sygehuset.

29-09-2016 11:37

116

På debatfora og dating på nettet

29-09-2016 11:31

117

På hospitalet

29-09-2016 11:30

118

General uvidenhed om skizofreni (aka, det er ikke flere personligheder)

29-09-2016 11:27

119

Reumatolog

29-09-2016 11:26

120

Sygehuset

29-09-2016 11:26

121

Pengeinstitutter

29-09-2016 11:24

122

Sladder i lokalområdet

29-09-2016 11:18

123

I parterapi kunne psykologen ikke se udover min diagnose.

29-09-2016 11:01

124

På jobcentrene

29-09-2016 10:54

125

Kommunens ansatte har allerede stemplet en som farlig fordi man har en diagnose.

29-09-2016 10:39

126

Folk som er misundelige på at man modtager førtidspension og har lov til at går hjemme istedet for at være på et

29-09-2016 10:39

stressende job.
127

Hos Kommunen

29-09-2016 10:35

128

Det har taget mig 10 år at færdiggøre min kandidatgrad (jeg er færdig til Januar) på grund af mange indlæggelser. Jeg

29-09-2016 10:20

er bange for det kommer til at påvirke min jobsøgning at have været uden for arbejdsmarkedet og under uddannelse i
så mange år, hvad enten jeg fortæller om min sygdom - eller lader som om der ikke er en lødig grund.
129

Hospitalet, ved indlæggelse og efterfølgende udredning, dog uden svar på føleforstyrrelser og smerter

29-09-2016 10:16

130

Blandt bekendte og nye bekendtskaber

29-09-2016 10:16

131

Hos kommunen da jeg ville i Fleksjob. De så/ ser utroligt meget på diagnose og meget lidt på at man kan komme ud

29-09-2016 10:13

af en diagnose
132

Hos socialrådgiveren både på handicap området og i jobcenteret

29-09-2016 10:13

133

Har mistet mit job min identitet ja alt

29-09-2016 10:12
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Q26 På hvilken måde, har du oplevet at
blive stigmatiseret på grund af din psykiske
sygdom? Sæt evt. flere kryds
Besvaret: 648

Sprunget over: 535

Der bliver
talt anderle...

Jeg bliver
behandlet...

Der bliver
ikke afsat n...

Der bliver
kigget...
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Besvarelser

Der bliver talt anderledes til mig

65,28%

423

Jeg bliver behandlet anderledes

78,24%

507

Der bliver ikke afsat nok tid til mig

27,01%

175

Der bliver kigget anderledes på mig

57,72%

374

Respondenter i alt: 648

Nr.

Hvis andet (angiv venligst)

Dato

1

Folk tager afstand.. som om de tror man smitter

05-10-2016 11:42

2

Jeg bliver ikke tage alvorlig som person

05-10-2016 10:23

3

Jeg mistede mit job

05-10-2016 09:59

4

udstødt af familien

05-10-2016 09:25

5

Bliver oftere tillagt ansvar for sociale problemer end før min diagnose

05-10-2016 09:14

6

Uforstående chefer, der i tale gør problemet værre.

05-10-2016 09:10

7

Folk forstår virkelig ikke depression... den uendelige sorte udmattelse... fraværet af energi... det var meget

05-10-2016 09:09

udmattende at folk ikke forstod at an "peptalk" intet positivt gjorde for min situation.
8

Angstsygdom som jeg er rask for bliver blandet ind i andre nuværende helbredsproblemer, uden det har relevans.

05-10-2016 09:03

Føler mig stemplet
9

Bliver valgt fra til job...

05-10-2016 04:16

10

Det bliver ikke taget alvorligt

05-10-2016 00:00
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11

Læger tager mig ikke seriøst - hun er osse sådan lidt sart

04-10-2016 23:27

12

Jeg fik ikke tilstrækkelig smertelindring efter et kompliceret brud, fordi sygeplejerskerne mente at jeg nok var lidt sart.
(Jeg tænkte at de hvde set antidepresiverne i min medicinliste)

04-10-2016 23:01

13

Generel manglende forståelse

04-10-2016 22:34

14

Bliver ikke taget alvorligt

04-10-2016 22:21

15

Jeg kunne ikke få krydsning forsikring, fordi jeg har været indlagt med depression

04-10-2016 22:14

16

bliver valgt fra mange steder

04-10-2016 21:15

17

Jeg har oplevet et par gange, at når de så jeg havde haft en svær depression, så røg jeg (og mine smerter) omgående

04-10-2016 21:14

over i en anden kasse, som ikke krævede så meget 'omhyggelighed'. Det var tydeligt...
18

Jeg bliver nedgjort, at jeg ikke opfører mig som andre

04-10-2016 20:41

19

Ubehagelige mennesker og jeg ved jo at jeg bliver behandlet anderledes. jeg var jo ikke altid syg så man ved jo at

04-10-2016 20:31

alting har ændret sig nu efter man er blevet syg
20

De tager ikke mine fysiske symptomer seriøst grundet min historik med angst og skizofreni

04-10-2016 18:42

21

Lægerne tog ikke min fysiske sygdom seriøst. De mente jeg var hypokonder.

04-10-2016 16:49

22

Nogle mennesker vælger en helt fra

04-10-2016 14:26

23

Man bliver sat i bås v offentlige instanser

04-10-2016 13:12

24

Folk har vendt mig ryggen og vil slet ikke tale med mig. Se også forrige om beboerne i mit boligområde. Personalet på
mit bosted opfører sig som om, de bestemmer over os beboere mere end at de har en omsorgsfunktion

04-10-2016 12:46

25

Jeg bliver ikke taget alvorlig

04-10-2016 10:55

26

Jeg har skiftet læge en del gange, fordi de generelt bortforklarer de fleste fysiske symptomer med "det er nok

04-10-2016 10:26

psykisk"og så bliver man ikke undersøgt!
27

Folk ignorerer mig

04-10-2016 10:01

28

at min hjertelidelse nok ikke er så slem men det blot er i mit hoved

04-10-2016 09:57

29

Jeg bliver ikke troet eller taget alvorligt.

04-10-2016 09:28

30

Lige hvad der er i vejen er det nok bare nerver og sarthed

04-10-2016 09:04

31

Jeg er blevet fyret fra min arbejdsplads

04-10-2016 08:37

32

psykisk sygdom bliver bragt op og brugt son forklaring for fysiske lidelser (senere diagnostiseret). Når det ikke er

04-10-2016 01:42

relavant og påvirker min behandling negativt, der går år før jeg får en henvisning jeg har behov for. Min praktiserende
læge blander sig unødvendigt i min psykiatriske behandling og omtaler mit psykiske helbred uden at kende noget til
det og lytter ikke til hvad der bliver sagt. De rådgiver også stik imod hvad mit psykiatriske team mener som kender mig
gennem mange år. Alt det fordi jeg kommer ind med fysiske problemer som min diskusprolaps og en knude i brystet
som lægen sagtens kunne mærke. Jeg bringer ikke selv min psykiske situation op med dem da jeg ikke har behov for
deres hjælp på det område.
33

Medierne og politikerne focuserer på enkelttilfælde. Jeg føler mig sag i bås, som om alle psykisk syge er ens.

04-10-2016 01:03

34

blev ikke taget alvorlig

03-10-2016 23:24

35

Hos tandlægen oplever jeg, at de tror jeg er angst for at gå til tandlæge og skal tales til meget forsigtigt

03-10-2016 21:47

36

fysisk gener bliver negligeret og slået hen som psykosomatiske.

03-10-2016 21:17

37

Jeg fik lavet tandkroner som var så korte at de lignede knækkede tænder, og en enkelt krone lignede slet ikke en

03-10-2016 20:40

mennesketand og strittede så meget ud at jeg ikke kunne lukke munden ordentligt.
38

Negative forventninger til min person/mine kompetencer. Problemfokus rettet mod individet i stedet for hhv omgivelser

03-10-2016 20:26

og forhistorie
39

Sagsbehandleren talte ned til mig, og behandlede mig som om jeg havde lav intelligens

03-10-2016 20:24

40

Fysiske symptomer tages ikke alvorligt men tilskrives psyken. Man tager ikke højde for graden af recovery i mødet

03-10-2016 20:23

med mig
41

Mange tog afstand da jeg havde det allerværst.

03-10-2016 19:47
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42

På mit gamle studie er rektor blandt undervisere citeret for at sige "at skolen har mange svage studerende og at
kreative er overfølsomme", da knap 50% tog orlov eller var sygemeldt fra min årgang ml. BA og MA. Den fralagde sig

03-10-2016 19:28

ethvert medansvar for dårligt miljø.
43

Min læge troede ikke på mig, før jeg tog en veninde med til konsultationen.

03-10-2016 19:21

44

Der bliver talt ned til en

03-10-2016 17:25

45

Udefrakommende kan være lidt bange for mig

03-10-2016 17:20

46

Jeg bliver ikke taget seriøst

03-10-2016 17:12

47

Alt bliver fejet ind under gulvtæppet psykisk syg, og hænger stadig ved efter at der er styr på denne del. Fastholdelse.

03-10-2016 16:37

Ikke set på om der kan ligge andre ting til baggrund for evt fysiske ting.
48

Der blev sagt af personalet på Aalborg Psykiatrisk Afd. om jeg ikke snart skulle op af den seng, det kunne ikke hjælpe

03-10-2016 16:08

noget at ligge der. Nu skulle jeg komme ned i opholdsstuen og være social.
49

Jeg bliver vurderet uegnet på baggrund af psykisk sygdom uden at se på nutiden.

03-10-2016 14:56

50

Jeg bliver ikke informeret om min tilstand, der tales til mig som var jeg et barn, jeg bliver ikke undersøgt for min

03-10-2016 14:38

fysiske sygdom efter jeg fik mine psykiske diagnoser. Jeg føler at jeg med de psykiske diagnoser er blevet til et 2.
rangs menneske, der ikke har ret til behandling længere (som jeg fik FØR min psykiske diagnose) Uanset hvad jeg
kommer til lægen med er standard-svaret: "det er noget du tror, det er noget der foregår inde i dit hoved eller Din
oplevelse er ikke reel, det er din psyke, der får dig til at opleve sådan". Har efterhånden opgivet, og prøver at forene
mig med tanken om at mit liv ikke har samme værdi som andres, men det er bestemt ikke nemt!!!
51

oplever at blive talt ned til ,særligt af sagsbeh. i komm. !

03-10-2016 14:35

52

som skrevet før så overhøres mine symptomer på eventuelle bivirkninger og kategoriseres som : Angst

03-10-2016 14:26

53

Jeg bliver udelukket fra potentielle jobmuligheder, fordi der ikke er nogen arbejdsgiver der vil vælge kandidaten med
sygom. Er svært at tale om fordi det ikke er særlig positivt emne, hvilket mystificerer ens situation og får folk til at

01-10-2016 23:48

holde afstand.
54

Ekskluderet fra grupper, og bliver ikke tager seriøst når jeg snakker

30-09-2016 22:44

55

Masser af mistede ordre, man tør ikke bruge mig

30-09-2016 17:57

56

jeg blev afvist og de symptomer på alvorlige bivirkninger, besvimmelse og høj feber på 41 i ugevis og konstant opkast
og smerter og gule øjne blev ignoreret selvom jeg gjorde opmærksom på det hos egen læge...vidste ik engang det var

30-09-2016 17:14

bivirkninger...til jeg endelig blev indlagt med leverbetandelse grundet jeg ik ku tåle medicin......på hospitalet i Hillerød
havde vagtlæge mere travlt med at se cykelløb i tvet i det tilstødende lokale med åben dør og få mig sendt ud igen
end at lytte til mine symptomer og tage dem alvorligt... der var ingen andre i ventelokalet hos vagtlægen på det
tidspunkt...kun mine forældre og jeg... efter jeg var besvimmet med høj feber... han var ifølge min journal klar over min
borderline så jeg tror han ligesom mange læger har det ikke tog mig alvorligt pga. dehumaniseringen der ofte
forefindes i systemet af personer med min diagnose... pga. uvidenhed og stigma omkring den...og almen
menneskelede vel sagtens...har det ik så godt undskyld hvis jeg vrøvler...kunne skrive meget mere...men har det ik til
det... hejhej
57

Min forhenværende læge kaldte mig hypokonder, jeg droppede hende, da hun ved en underlivsundersøgelse tog
prøve for kønssygdom tiltrods for at jeg ikke havde bedt om dette. Jeg sagde, at min mand ikke var mig utro, hvortil

30-09-2016 16:40

hun svarede: Du skulle bare vide, hvem der bliver overrasket. Det var grænsen. Jeg har en anden ok læge i dag i
samme lægehus.
58

Set ned på, ringeagtet, stemplet som en der ikke kan håndtere de opgaver jeg bliver stillet overfor.

30-09-2016 12:02

59

Jeg har skulderproblemer (måske en af grundene til noget af depressionen) og da jeg kom til min praktiserende læge,
ville han ikke snakke med mig om smerten, men kun om, hvordan jeg havde det, for han troede ikke på, det var en

30-09-2016 06:05

rigtig smerte (jeg betaler så selv for min anden operation, der sker 11.10.2016)
60

Generelt har folk en hel del forestillinger om, hvordan "sådan nogle som mig" er.

30-09-2016 00:21

61

jeg føler jeg skal skjule det og fortæller det derfor kun til nærmeste venner, familie og mine behandlere. Jeg er bange

29-09-2016 23:52

for at det kunne have en stor negativ konsekvens for min karriere efter uddannelse hvis jeg omtalte det frit, ex overfor
fremtidig arbejdsplads eller kolleger. Man bliver set som om man ikke er roboust, mangler vilje.. som om det er ens
egen skyld, at man er en belastning og at man bør tage sig sammen osv.
62

Folk trækker sig fra svære samtaler

29-09-2016 23:16

63

skepsis,

29-09-2016 22:15

64

Taler ned til en

29-09-2016 19:58
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65

forskelsbehandling ved ansættelsessamtaler og på arbejdspladsen

29-09-2016 19:35

66

Der bliver sat spørgsmålstegn ved om jeg nu også er syg. Om behandlingen virkelig er nødvendig. .

29-09-2016 18:35

67

Venner har valgt en fra. Lægen vælger at focusere på din psykiatriske diagnose, selv om du kommer ind med noget
helt andet. Der kan blive sagt, nå har du en personlighedsforstyrrelse. Det havde Anders Brevig også. Generalisering,

29-09-2016 16:20

gør intet godt for nogen, og medierne gør sit til at være med til at skabe dette billed.
68

Bliver af nogle behandlet som en patient

29-09-2016 16:04

69

Alle tror, de "forstår der" og at de "kender det med, at have "en dårlig dag". Mine problemer devalueres og gøres til

29-09-2016 15:44

problemer, som alle mennesker har.
70

På apoteket begyndte de at snakke som om jeg var ubegavet, da jeg sagde at jeg også havde en recept på

29-09-2016 15:02

antipsykotisk. De slog over i det øjeblik...
71

Man bliver sat i en bås fyldt med fordomme.

29-09-2016 14:46

72

Kommentarer om at skulle tage sig sammen, komme videre, hive op i sig selv og lignende.

29-09-2016 14:44

73

Fik at vide, det nok skyldes min sygdom jeg følte forskelsbehandling i afd.

29-09-2016 14:23

74

Jeg er blevet kronisk fysisk handicappet, da man mente, jeg var hypokonder, og derfor ikke behandlede et i første

29-09-2016 13:55

omgang behandlingsmuligt problem. Jeg fik at vide, jeg vsr hypokonder og spillede skuespil, da jeg i virkeligheden
havde en blodprop (er nu i livslang behandling med marevan). Specieltabdplejen ville ikke være behjælpelige med at
prøvr at søge om at få erstattet mine ryddede kindtænder, da jeg "nok bare ville få angst af en protese" (komplet
vrøvl). Da jeg gik til min egen læge fordo jrg var depressiv, vsr svaret "vrøvl, det sidder bare i dit hoved" (øhh...). Blev
afvist da jeg følte mig selvmordstruet, fordi mit fysiske handicap ikke tillod mig at tage en taxa til ca 800 kroner hver vej
til psykiatrisk skadestue for at hente en pille, jeg havde derhjemme - da jeg næste morgen havde prøvet men ikke
lykkedes, var der slet intet efterspil.Jeg kom derfor til at føle, at det VAR ligegyldigt, om jeg gjorde det.
75

Jeg har oplevet en læge kigge nedværdigende på mig og spørge; "jamen, er du ked af det, eller hvad?", efter at jeg

29-09-2016 13:48

havde forsøgt at forklare min stress/angst/depression (senere blevet diagnosticeret med evasiv
personlighedsforstyrrelse), og til sidst var brudt sammen i gråd. Herefter var vedkommende fortsat nedværdigende i
sin tale til mig, og mente ikke at jeg "bare sådan lige kunne få en henvisning (til visitation, udredning og efterfølgende
behandling) - det til trods for at lægen jeg havde talt med tidligere i forløbet sagde at døren altid var åben, hvis jeg fik
brug for netop dette. Dybt nedværdigende og ubehagelig oplevelse. Har ikke været ved lægen siden efter den
behandling.
76

Medierne syntes jeg er den helt store synder. Jeg ved ikke om de bare ikke ved bedre eller om egoismen for lave en

29-09-2016 13:47

god historie tager over, istedet for tænke på den generalisering de laver, når de om taler psykisk syge. Medierne
skaber frygt for psykiatrien, det kan mærkes i dagligdagen.
77

Da jeg var blevet rask, sagde min tidligere læge til mig. at det kunne være at jeg skulle søge psykiater igen. fordi han

29-09-2016 13:34

troede på mine mavesmerter. senere hen vidste det sig, at der var noget galt med min mave. Lægen er ikke længere
min læge!
78

Er på et tidspunkt hos min praktiserende læge, da jeg har en spiseforstyrrelse og får at vide, at jeg jo er

29-09-2016 13:30

normalvægtigt, så hun stiller spørgsmålstegn ved hvorfor jeg er kommet.
79

Der er for mange myter om skizofreni fx i den offentlige debat. Også medicinrelateret overvægt dømmes hårdt og med

29-09-2016 13:12

alt for lidt forståelse
80

Lægesekretæren kan være forudindtaget om, at jeg stadig sover længe og ikke er raskmeldt, efter jeg har fået det

29-09-2016 13:11

bedre og været i job igen. At jeg ikke bliver set som et helt menneske med ressourcer, og atde ser symptomer og
diagnose først i psykiatrien. Har også oplevet det omvendte, at folk har troet på mig. At min værste fjende er
selvstigma.
81

Mistede mange venner fordi de ikke vidste ;hva der skedte med mig og de ikke vidste hva det handlede om ...Jeg
havde jo ikke brækket benet og man kunne ikke se på mig hvor syg jeg var.

29-09-2016 13:06

82

Man bliver opgivet på forhånd

29-09-2016 12:53

83

Fik at vide at jeg bare skulle tage mig sammen

29-09-2016 12:47

84

Folk har misforstået min sygdom og anser mig nogle gange som dum

29-09-2016 12:28

85

Negligering fordi arb. Pladsens behov har været det altafgørende; har du ikke kunne arbejde over eller med flere
opgaver, så du bare ikke god nok.

29-09-2016 12:16

86

min psykke trætter, mig meget det er svært at forstå, så jeg bliver talt meget ned til og kaldt doven, selv om jeg gør
mit bedste. Da man ikke kan sel på folk hvornår de har brug for pauser o.l bliver der ikke sat nok tid af, til at holde de

29-09-2016 12:01

pusterum der skal til
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87

kusine sagde: når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling kan vi ikke være venner mere ( hun er lærer og har

29-09-2016 11:47

derudoversundhedsfaglig uddannelse)
88

Nogen forventer at jeg kan mindre (fx ift uddannelse) fordi jeg har diagnoser

29-09-2016 11:35

89

Der bliver ikke talt til mig. Bliver undgået.

29-09-2016 11:34

90

Lægen forbinder almen sygdom med noget psykisk, som om hun tror at det bare er psyken der "driller"

29-09-2016 11:33

91

Bliver afvist

29-09-2016 11:32

92

Man bruger min lidelse som undskyldning for at negligere mig og tale hen over hovedet på mig

29-09-2016 11:20

93

At blive det på som svag pga diagnose.

29-09-2016 11:06

94

Kolleger har ikke spurgt ind til mit problem (arbejdsrelateret stress og udbrændthed), søskende lader som om der ikke
er noget,. kolleger, arbejdsgiver, politikere antyder at det er min egen skyld, at jeg bare kunne have ladet være med at

29-09-2016 11:04

gøre så meget ud af mit arbejde
95

Bliver fravalgt, det kan være at de ikke regner mig for lige så vigtig eller ikke ved hvordan de skal omgåes "sådan en
som mig"

29-09-2016 10:56

96

Jeg føler mig anderledes. Der bliver decideret talt ned til mig.

29-09-2016 10:21

97

At jeg skulle bevise igen og igen at jeg ikke var bindegal da jeg ønskede at komme i fleksjob. Tit blev jeg spurgt - hvad

29-09-2016 10:15

med et skånejob. Men nu var det altså et fleksjob jeg ønskede. Det tog 2½ år før jeg endeligt blev visiteret.
98

Bliver ganske enkelt ofte ikke taget alvorligt. Selvom min læge skriver jeg er veluddannet og intelligent.

29-09-2016 10:15

99

Folk kan være meget dømmende, og i enkelte tilfælde har jeg været ude for, at folk simpelthen tror at jeg er sindssyg.

29-09-2016 10:09
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