
Synonym Immotile-cilia syndrom, Kartageners syndrom, Medfödd cilieorörlighet.

Beräknad 
förekomst

4-6:100 000 levande födda.

Allmänna 
symtom

Flimmerhår finns i flera av kroppens olika organ, t ex i luftvägarna (ända från näsa och 
bihålor ner till luftrören), i spermiens svans och i luktceller. Barnen kan redan från 
födseln ha problem att rensa lungorna från slem. Under de första åren är det vanligt 
med inflammationer från öron och örontrumpet liksom slemrik hosta som blir kronisk. 
Upprepade lunginfektioner leder till försämrad lungfunktion och eventuellt dålig 
syresättning. Bihåleinfektioner och nedsatt luktsinne är vanligt liksom ögonavvikelser. 
Män har ofta nedsatt fruktsamhet. Hälften av personerna med Kartageners syndrom 
har spegelvända inre organ. I dessa fall upptäcks diagnosen ofta tidigt.

Orofaciala/ 
odontologiska 

symtom

Personer med primär ciliär dyskinesi har inte mer orofaciala eller odontologiska 
problem än personer i allmänhet.

Orofacial/ 
odontologisk 

behandling

• Eftersom sjukdomen innebär att infektioner kan vara mer långdragna och 
allvarligare framför allt om lungfunktionen är påverkad bör 
tandvårdsomhändertagandet ha en tydlig inriktning på prevention. 

• Personer med primär ciliär dyskonesi bör tidigt ha kontakt med tandvården för 
bedömning och terapiplanering. 

• Vid infektioner i munhålan bör antibiotikabehandling övervägas. 
• Besök hos tandvården bör planeras in med hänsyn till när på dygnet personen 

mår bäst med tanke på medicinering och sjukdomssymtom. 

Källor MHC-basen Ovanliga diagnoser

Munhälsa och orofacial 
funktion hos personer med 
Primär ciliär dyskinesi

Rapport från frågeformulär 0 frågeformulär

ICD-10 J98.8
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Antal: 0
Åldrar:  - 

(0)

(0)

Åldersfördelning

Tilläggsdiagnoser

Medicinsk funktionsnedsättning Ja Nej Uppgift 
saknas

Medfött hjärtfel 0 0 0
Annan hjärt-kärlsjukdom 0 0 0
Epilepsi 0 0 0
Astma 0 0 0
Behov av andningsunderstöd 0 0 0
Allergi 0 0 0

Neuropsykiatrisk diagnos Ja Nej Uppgift 
saknas

ADHD/ADD 0 0 0
Autism (Inkluderar autism, Asperger 
syndrom och autistiska drag) 0 0 0

Allmän funktionsnedsättning Ja Nej Uppgift 
saknas

Utvecklingsstörning 0 0 0
Motorisk funktionsnedsättning 0 0 0
Synnedsättning 0 0 0
Hörselnedsättning 0 0 0
Kommunikationssvårigheter 0 0 0
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Om tandvård och munhälsa

Tycker du att du får den tandvård du behöver? Antal
Summa:

Hur många gånger per år brukar du besöka tandvården? Antal
Summa:

När röntgades dina tänder senast? Antal
Summa:

Sköter du dina tänder på ett bra sätt? Antal
Summa:

Vem borstar dina tänder? Antal
Summa:

Hur ofta borstas dina tänder? Antal
Summa:
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Om tandvård och munhälsa
Ja Nej Uppgift 

saknas

Har du ont från munnen? 0 0 0
Känner du dig torr i munnen? 0 0 0
Har du slagit i dina permanenta framtänder 
allvarligt någon gång?

0 0 0

Tycker du att du har ett avvikande bett? 0 0 0
Har du haft tandställning? 0 0 0
Tycker du att du har behov av 
tandreglering/tandställning?

0 0 0

Gnisslar eller pressar du tänderna på natten? Antal
Summa:

Gnisslar eller pressar du tänderna på dagtid? Antal
Summa:
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Hur det går att äta

Har du några problem med 
att äta?

Antal

Uppgift saknas 0
Summa: 0

Ja Nej Uppgift 
saknas

Hostar du dagligen i samband med måltid? 0 0 0
Får du kväljningar dagligen i samband med måltid? 0 0 0
Får du sura uppstötningar dagligen? 0 0 0
Kräks du ofta (minst 2 gånger i veckan)? 0 0 0
Har du dålig aptit? 0 0 0
Dröjer det länge innan du kan svälja en tugga? 0 0 0
Pressar du fram tungan när du skall svälja så att mat 
hamnar utanför munnen?

0 0 0

Har du svårt att tugga, dvs finfördela kosten med hjälp 
av kindtänderna?

0 0 0

Har du svårt att ta av maten från skeden med läpparna? 0 0 0
Har du problem med att mat och dryck läcker ut genom 
mungiporna?

0 0 0

Brukar mat ligga kvar i munnen efter måltiderna? 0 0 0
Får du näringstillförsel på annat sätt än via munnen? 0 0 0
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Om dregling

Dreglar du? Antal
Uppgift saknas 0

Summa: 0

Hur mycket dreglar du? Antal
Summa:

Är dregling ett problem för dig? Antal
Summa:

Är dregling ett problem för din familj eller omgivning? Antal
Summa:
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