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TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) er et nasjonalt   

kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser. Vi ser oral helse i et 

helhetlig perspektiv og baserer vår virksomhet på en tverrfaglig tilnærming. 

Tannleger innen forskjellige spesialiteter, tannpleiere, logopeder, fysio-

terapeut og tannhelsesekretærer samarbeider om undervisning, forskning 

og klinisk arbeid. Kommunikasjon og formidling er en viktig del av senterets 

arbeidsoppgaver. 

 

  Spiseobservasjon   
 

X-bundet hypofosfatemi 
(XLH) Symptomer og funn ved diagnosen X-bundet 
hypofosfatemi (XLH) kan være veksthemming, 
hjulbeinthet, redusert motorikk og rakitt som vil 
si deformering av knoklene.  

 

- Spising er en viktig del av livet og måltider har stor 

betydning for det sosiale fellesskapet. Samtidig er det å 

spise en kompleks aktivitet der en rekke muskler og 

nerver jobber sammen, forteller logoped Mari Stølen. 

 

Får informasjon 

- Gjennom spiseobservasjoner får vi informasjon om 

hvordan personen bruker kroppen, ansiktet og munnen. 

Vi ser på hvordan personen tygger, sitter, forhold i 

munnhulen, bevegelser personen gjør, type mat og drikke 

personen kan spise og hvor lang tid det tar. 

 

Hva er annerledes? 

For å kunne se hva som er annerledes er det nødvendig å 

vite hva som er vanlig og hva som kreves for å spise ulike 

typer mat på en effektiv og trygg måte. Les mer om hva vi 

ser etter når vi gjennomfører spiseobservasjoner ved 

TAKO-senteret på tako.no. 
  

 

 

Spiseobservasjon er en viktig del av undersøkelsene 
vi gjør av oralmotoriske funksjoner. Hva ser vi etter 
under en spiseobservasjon?   
 

 

Beinet kan være svakere enn normalt. Smerter i bein, 

ledd og muskler er vanlig. Omtrent en per 20 000 

personer har den sjeldne diagnosen XLH. XLH 

nedarves via X-kromosomet. Det er like vanlig hos 

kvinner som hos menn.  

 

Normal utvikling av beinvev, tannvev og muskler 

krever at det er mineraler tilgjengelig. Flere arvelige 

og ikke-arvelige tilstander kan påvirke hvor mye 

mineraler som er til stede i blodets serum. En av 

disse tilstandene er X-bundet hypofosfatemi. 

 

Funn i munnhulen 
Opptil fire av fem har symptomer og funn som følge 

av diagnosen. De mest merkbare er abscesser 

(betennelsesbyller) i og rundt tenner, marginal 

periodontitt (tannløsningssykdom) og svakere 

tannemalje.  

 

Kjent under ulike navn 
Diagnosen er kjent under ulike navn, blant annet X-

bundet hypofosfatemisk rakitt eller X-bundet vitamin 

D-resistent rakitt. Les mer på tako.no. 
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Orphanet TAKO-dagene 2022 
På nettportalen www.orpha.net finner du 
beskrivelser av sjeldne sykdommer, 
diagnostikk og mulige behandlinger. 

Oralmotorisk team ved TAKO-senteret 
inviterer til kurs i oralmotorikk 14. og 15. 
november i år.  
 

  

I tillegg finnes det informasjon om genetisk 

bakgrunn for sykdommer der dette er kjent. 

Du kan også finne ut om det foregår 

forskning eller kliniske utprøving av 

medikamenter for ulike diagnoser. 

 

Database 
Ønsker du kontakt med en pasient-

organisasjon for en bestemt sykdom, kan du 

finne informasjon om dette. Orphanet er en 

database som er opprettet spesifikt for 

sjeldne sykdommer.  

 

Nasjonalt ansvar 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne 

diagnoser (NKSD) har det nasjonale ansvaret 

for den norske deltagelsen i Orphanet. TAKO-

senteret er en del av NKSD. 

 

I år retter vi oppmerksomheten mot spennende 

temaer som orale uvaner, biteatferd og 

tanngnissing. 

 

Frist for påmelding 

Målgruppe for arrangementet er fagpersoner som 

jobber med barn og voksne med munnmotoriske 

vansker. Frist for påmelding er 1. november 2022. 

Du finner program og påmeldingslenke under 

nyheter på tako.no. 

 

Følg oss på Facebook 
Søker du på TAKOsenteret så finner du oss på 

Facebook.  Velger du å følge oss, så vil du få  

varsler når vi deler informasjon om forskning, 

invitasjon til studiebesøk og TAKO-dagene  

med mer. 

 

TAKO-posten  
Målet med TAKO-posten er at du skal lettere 

finne relevant informasjon om oral helse hos 

personer som har en sjelden diagnose. Send  

e-post til tako@tako.no så setter vi deg på 

distribusjonslisten vår. 

Sjelden.no  
Ønsker du å lære mer om sjeldne diagnoser? Da 

bør du ta en titt på sjelden.no som er en 

læringsportal for fagpersoner og tjenesteytere. 

Portalen har oppdaterte og relevante lærings-

ressurser med høy kvalitet uten kostnader, for 

personer som ønsker å øke sin kompetanse om 

sjeldne diagnoser. 
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