
Psykologspesialist 
Lena Myran

Psykolog 
Ingrid Berg Johnsen

Psykologspesialist 
Jostein Paul Årøen Lein

Behandlerhåndbok 
for TOO-tannbehandlerteam



2

Behandlerhåndbok for TOO-paraplyteam



Innhold

Forord ........................................................................................................................................................................................................................5

Tilrettelagt tannhelsetilbud for mennesker utsatt for tortur, overgrep og/eller med odontofobi (TOO) ...................6

Behandlingsforløpet i Tverrfaglig team TOO .........................................................................................................................................7

Tannbehandlerteam TOO ...............................................................................................................................................................................7

Frykt, angst og odontofobi ..............................................................................................................................................................................8

Odontofobi .............................................................................................................................................................................................................10

Etiologi – årsaker til utvikling av odontofobi ..........................................................................................................................................12

Relasjonsbygging ................................................................................................................................................................................................17

Behandling ved tilrettelagt tannhelsetilbud TOO ................................................................................................................................19

Kognitiv atferdsterapi (KAT) ............................................................................................................................................................................20

Stabilisering ............................................................................................................................................................................................................24

Hvordan redde pasienter kan oppføre seg hos tannlegen ..............................................................................................................26

Tannbehandlerteamet TOOs møte med pasientene .........................................................................................................................29

Tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO) ..............................................................................................................................................................30

Konkrete verktøy i møtet med den redde pasienten ..........................................................................................................................32

Hvordan sikre at pasienten får en trygg overgang til tannbehandlerteam TOO?  ...............................................................39

Mestringsplan/selvhjelpsplan .........................................................................................................................................................................40

Avslutning ...............................................................................................................................................................................................................44

3



4

Behandlerhåndbok for TOO-paraplyteam



Forord

Gratulerer!
Når du har fått dette heftet, vil det si at du har valgt å hjelpe en pasientgruppene 
som virkelig har behov for hjelp. Dette er ikke de pasientene som opplever 
litt ubehag i tannbehandlingsituasjonen. Dette er ikke de som gruer seg 
litt i forkant, eller utsetter slike besøk i det lengste. De fleste klarer å 
gjennomføre den tannbehandlingen de har behov for, og klarer å oppsøke 
hjelp når tannsmertene inntrer. De fleste klarer også å gjennomføre nødvendig 
tannbehandling uten at dette får videre følger for dem selv. 

Pasientene vi møter gjennom TOO-tilbudet lar være å oppsøke tannklinikken 
på tross av sterke tannsmerter. De oppsøker ikke tannbehandling selv om 
smertene i munnen er så store at de sliter med å følge opp hverdagens 
forpliktelser. Hvis de kommer seg til tannklinikken, er besøket forbundet med 
så mye skam, angst og ubehag, at de sjelden er i stand til å gjennomføre 
normal behandling. Besøket kan i forkant og etterkant skape så mye vansker 
at de tenker at dette makter de aldri å gjøre igjen.  

Årsakene til denne angsten  kan være mange. Noen har en tydelig fobi  for 
tannbehandlingsituasjonen, noen har opplevd voldelige- eller seksuelle 
krenkelser og andre igjen har opplevd tortur, som kan omfatte både mentale, 
voldelige og seksuelle krenkelser og skader. 

Dette heftet er laget for at dere som tannbehandlerteam TOO skal være 
bedre rustet til  å møte denne mangfoldige pasientgruppen, og få en bedre 
forståelse av de redde pasientenes vansker og reaksjoner. Vi har erfart at man 
kan hjelpe disse pasientene hvis man møter dem på en god måte og med 
gode psykologiske verktøy. Vi håper at det å benytte dette heftet kan gi gode 
opplevelser med å hjelpe noen av dem som trenger tannbehandling mest. 

Heftet er inndelt på følgende måte: Først en beskivelse av TOO-tilbudet. 
Deretter gis innføring i odontofobi og traumeforståelse samt våre 
behandlingsmetoder. Til slutt i heftet kommer konkrete verktøy som man 
kan benytte i møte med disse pasientene. Heftet er oppbygd slik at det kan 
leses fra A til Å, eller man kan bruke det som et oppslagsverk ved behov. Vi 
anbefaler imidlertid at man har en forståelse av de første delene i heftet før 
man benytter seg av verktøyene. Vi håper og tror at det å få forståelse for 
pasientgruppen samt å benytte anbefalte verktøy i stor grad kan fasilitere en 
god tannbehandlingssituasjon, både for pasienten og tannteamet.

Lykke til! 
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Tilrettelagt tannhelsetilbud for 
mennesker utsatt for tortur, overgrep 
og/eller med odontofobi (TOO)

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 
har Helsedirektoratet siden 2012 gitt årlige tilskudd 
til etablering av tilrettelagt tannhelsetilbud TOO. 
Målet er å bygge opp behandlerteam i den offentlige 
tannhelsetjenesten, samt å øke kunnskap og samle 
erfaringer med denne pasientgruppen. Dette vil danne 
kunnskapsgrunnlag for hvordan et senere permanent 
tilbud utformes. 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter tilbyr gratis 
angstbehandling og tilrettelagt tannbehandling for 
personer som har vært utsatt for tortur, overgrep/vold 
i nære relasjoner, eller som har sterk odontofobi (sterk 
grad av tannbehandlingsangst). Det er etablert spesialteam 
(Tverrfaglig team TOO) for pasienter med behov for et 
tilrettelagt tannhelsetilbud. Teamene består av psykolog, 
tannlege og tannhelsesekretær. 

Teamene tilbyr primært angstbehandling med det formål 
at pasienten på sikt skal kunne motta tannbehandling 
på vanlig måte. De fleste av våre pasienter klarer å gå 
regelmessig til ekstern tannlege etter behandlingen hos 
oss. Tannbehandling kan tilbys av Tverrfaglig team TOO, 
men kun når dette vurderes som en hensiktsmessig 
del av angstbehandlingen.Pasienten tilbys inntil 10 
behandlingstimer, inklusive utredning. Angstbehandling 
og eventuell tannbehandling er gratis.

Behandlingstilnærmingen som tilbys er 
blant annet kognitiv atferdsterapi som er en 
veldokumentert psykologisk behandlingsform. I 
korte trekk vil vi:

 − bli kjent med pasientens historie, symptomer, 
katastrofetanker og motivasjon. 

 − bruke tid på å etablere relasjon, forklare hva 
angst er og planlegge angstbehandlingen. 

 − utforske det pasienten er redd for i trygge 
omgivelser og «lære» pasienten å motta 
tannbehandling.

 
Når angstbehandlingen avsluttes hos oss, vanligvis 
etter 5-8 timer hos tannteamet, overføres pasienten til 
«tannbehandlerteam TOO», lokale spesialtrente tannteam 
som har fått opplæring i behandling av redde pasienter. Vi i 
Tverrfaglig team TOO skal sikre at dere i paraplytannteamet 
får nødvendig informasjon om pasienten.

6

Behandlerhåndbok for TOO-paraplyteam



Behandlingsforløpet 
i Tverrfaglig team TOO

For å komme i kontakt med Tverrfaglig team TOO kan 
pasienten selv eller andre aktører ta kontakt med lokalt 
Tverrfaglig team TOO. Dette kan gjøres muntlig, skriftlig 
eller elektronisk. Alle pasienter som kontakter oss blir 
oppring av teamet for å bekrefte ønske om å benytte seg 
av tilbudet. De får informasjon om antatt ventetid og det 
foretas en vurdering av aktuelt tannbehandlingsbehov. 
Om pasienten takker ja til tilbudet blir det i første møte 
gjennomført en diagnostisk utredning av psykolog.

Dette for å avklare hvorvidt pasienten tilfredsstiller kriterier 
for å få hjelp innenfor rammene av TOO samt for å kartlegge 
behov for tilpasninger i tannbehandlingssituasjonen. 
Deretter vil pasienten delta i angstbehandling for å kunne 
mestre tannbehandling. Rammene for dette skal være 
omtrent 5-7 timer. 

I Tverrfaglig team TOO tilbys angstbehandling, 
ikke tannbehandling. Den tannbehandlingen som 
gjennomføres vil være som ledd i angstbehandlingen.  Når 
Tverrfaglig team TOO, i samråd med pasienten, vurderer 
at pasienten er klar for det, vil pasienten tilbys henvisning 
til et Tannbehandlerteam TOO.

Mot slutten av behandlingen i Tverrfaglig team TOO vil 
pasienten og behandler i Tverrfaglig team TOO skrive 
en mestringsplan sammen. Dette er en sammenfatning 
av pasientens behov og ønsker i behandling. Denne 
mestringsplanen finnes i en pasienthåndbok som pasienten 
anbefales å ta med seg første time til tannbehandlerteam 
TOO. Tverrfaglig team TOO vil også skrive en epikrise, som 
blant annet sendes til tannbehandlerteamet TOO, med 
detaljerte beskrivelser av hvilke behov og begrensninger 
den aktuelle pasienten har.

Tannbehandlerteam TOO

Når pasienten avsluttes i Tverrfaglig team TOO, er 
angstbehandlingen ferdig. Da har Tverrfaglig team TOO 
i samråd med pasienten vurdert at pasienten er klar 
for å motta tannbehandling et annet sted, ofte hos et 
tannbehandlerteam TOO.

Tannbehandlerteamene TOO skal gjennomføre 
tannbehandling med tilrettelegging og følge prinsippene 
som er beskrevet i epikrisen og mestringsplanen. 
Vi ønsker ikke at det skal drives angstbehandling i 
tannbehandlerteam TOO, eller at tannbehandlerteamene 
TOO skal være en samtalepartner for pasientene. Om 
tannbehandlerteamene TOO er usikre på om pasienten 
trenger samtalebehandling for psykiske vansker i tillegg til 

tannbehandling, kan dette drøftes med lokalt Tverrfaglig 
team TOO, eller en kan be pasienten ta kontakt med sin 
fastlege. 

Som tannbehandlerteam TOO forventes det at dere 
kjenner til hovedprinsippene for angstbehandling vi gjør 
i Tverrfaglig team TOO, samt at dere har kjennskap til 
hvordan odontofobi, traume- og torturerfaringer kan 
gjøre seg gjeldende i tannhelsesituasjonen. Det er derfor 
svært viktig at alle i tannbehandlerteamet TOO kjenner 
til innholdet i epikrisen før pasienten kommer første 
gang, og at man gjennomgår mestringsplanen med hele 
tannteamet og sammen med pasienten før oppstart av 
behandling.
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figur 2

Frykt, angst og odontofobi

Når man har en redd person til behandling er det en 
trygghet både for behandler og pasient at behandler 
har kjennskap til hva angst er og hvordan angst kjennes 
i kroppen. Dette gjør at man sammen kan møte angsten 
på en adekvat måte, og at man med trygghet kan 
videreformidle informasjon om angst til pasienten. 

I likhet med dyr er menneskers kropp fra naturens 
side laget for overlevelse – vi er godt forberedt på å 
håndtere akutte farer og trusler. En viktig del av dette 
systemet er vår evne til å føle frykt. Om vi blir skremt av 
noe, reagerer kroppen automatisk ved å stenge av visse 
aktiviteter og forsterke andre. Vi kan for eksempel kjenne 
at hjertet banker kraftigere og raskere og at vi puster 
fortere. Det strømmer mer blod til hjernen, og til store 
muskelgrupper i armer og bein. Musklene forberedes på 
kamp eller flukt, mens aktiviteten i hjernen skifter fra de 
delene som hjelper oss til å tenke gjennom sammensatte 
problemer til de delene som hjelper oss til å reagere i 
livstruende situasjoner. Vi skifter fra en «hverdagstilstand» 
der vi forholder oss til dagligdagse aktiviteter, til en 
«beredskapstilstand» der vi er på vakt, klar til kamp, til 
flukt og/eller stivner helt. (se figur 1)

Kroppens alarmsystem er et adaptivt, instinktivt og 
livsviktig system. Dette systemet styres av hjernens eldre 

strukturer, og amygdala, en struktur i tinninglappen, er 
særlig involvert i å fange opp potensielle trusler og farer 
i våre omgivelser. Amygdala kan beskrives som hjernens 
brannalarm, og den kommuniserer både oppover til 
hjernebarken (som er involvert i rasjonelle avveininger) 
og nedover til hjernestammen (som har som viktigste 
oppgave å sikre vår overlevelse gjennom instinktive 
reaksjoner). Kommunikasjonskanalen ned til hjernebarken 
er særlig hurtig, slik at vi kan reagere raskt i farlige 
situasjoner. 

Den lynraske kommunikasjonen fra amygdala til 
hjernestammen utløser kroppens alarmsystem – 
kamp, flukt eller frys. Dette fører til en rekke kroppslige 
reaksjoner (se bildet). Når dette skjer vil tendensen være 
at den øvre veien stenges (altså informasjon til og fra 
hjernebarken) og vi reagerer instinktivt. Vi blir redde om 
vi plutselig støter på en bjørn i skogen, og denne redselen 
er en adekvat respons på en trussel. Det er bra å reagere 
på bjørner i skogen, og det er bra at vi reagerer svært 
kjapt. I en slik situasjon har vi mindre behov for å kunne 
utføre kompliserte matematiske utregninger (en ferdighet 
som krever stor grad av aktivitet i hjernebarken), og større 
behov for å agere hurtig og instinktivt – å komme oss 
unna og i sikkerhet (funksjoner som i større grad styres 
av hjernestammen). 

Svimmelhet, irritabilitet

Musklene spenner seg

Pusten går fortere, følelse 
av å være andpusten

Økt puls, hjertebank

Økt blodtrykk

Kvalme eller diaré

Svetting

Smerter i 
brystet

Fysiske effekter av angst
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Angst defineres ofte som en fryktreaksjon ved fravær av en 
aktuell trussel. Vår naturlige og nødvendige fryktrespons 
har blitt irrasjonell. Angst er en ubehagelig anspent 
følelse av at noe truende vil inntreffe, og er det slitsomme 
biproduktet av menneskets evne til å tenke, planlegge 
frem i tid, forestille seg scenarier, forberede handlinger, 
etc. I følge Folkehelseinstituttet vil rundt en fjerdedel av 
befolkningen i Norge rammes av en angstlidelse i løpet 
av livet, og 15 prosent i løpet av et år. De pasientene som 
er i behandling hos oss har i varierende grad utfordringer 
knyttet til angst. 

Angst eller fobi kan beskrives med en metafor: en 
innbruddsalarm som reagerer på all bevegelse. Den fanger 
opp innbruddstyven, men også vindkast i gardiner, katten 
som beveger seg gjennom rommet og blader som daler 
ned fra den visnende blomsten. Den åpenbare ulempen 
med innbruddsalarmen er at man ikke vet når det er 
falsk alarm. Vi reagerer som om det er innbrudd ved alle 
alarmene. Vi kan si at det er å realitetsinnstille denne 
alarmen angstbehandlingen tar sikte på. 

Det er viktig å kommunisere til pasientene at aktivering 
av kroppens alarmsystem ikke er farlig. Det er en livsviktig 
overlevelsesmekanisme og målet med behandlingen 
er ikke å fjerne all angst, men å lære pasienten at 
angstresponsen ikke er farlig og å trene på og erfare at 
angstresponsen kan regulere seg ned i situasjoner vi ikke 
trenger den i.

Angst består av 4 komponenter. Med 
utgangspunkt i situasjonen «møte med sulten 
bjørn» kan de 4 komponentene beskrives slik:

 − Ekstern/intern trigger – amygdala fanger opp 
faren og utløser brannalarmen (bjørn) 

 − Fysiologisk aktivering (kroppens alarmsystem 
aktiverer kamp-, flukt- eller frysrespons)

 − Kognitiv komponent (man vurderer 
situasjonen som potensielt farlig)

 − Atferdskomponent (flukt, kamp, frys eller spille 
død (underkastelse))
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Odontofobi

Beregninger viser at inntil 70 % av befolkningen opplever 
det ubehagelig å gå til tannlegen. 5-15 % har moderat 
angst mens 5 % lider av odontofobi. Det å være redd 
for tannbehandlingssituasjonen kan skyldes både frykt 
og angst. I møtet med den hardhendte og autoritære 
skoletannlegen, en situasjon mange av pasientene våre 
beskriver, er det normalt å oppleve en fryktreaksjon. Mange 
beskriver at de har opplevd store smerter, samtidig som 
de har følt seg hjelpeløse i situasjonen. Dette er en reell 
fryktsituasjon, hvor man ufrivillig blir påført smerte uten å 
kunne kontrollere situasjonen. Problemet for pasientene 
(og tannhelsepersonellet) er når pasienten får denne 
fryktreaksjonen i møte med alle dagens tannbehandlere, 
når vi vet at det å unngå smerter er et sentralt element 
i behandlingen. En tannbehandlingssituasjon er i 
utgangspunktet ikke en farlig situasjon, og fryktresponsen 
blir et problem i seg selv. Man kan derfor snakke om 
en angsttilstand. Hvis frykten er så sterk at den fører til 
unngåelse av tannbehandling, eller at man gjennomfører 
tannbehandling med voldsomt ubehag, er dette en fobisk 
angsttilstand.

En fobi er en spesifikk angstdiagnose i  klassifikasjons-
systemet for psykiske lidelser ICD-10. En fobi beskrives 
som en overdreven, vedvarende og irrasjonell frykt for 
spesifikke triggere. Odontofobi er en overdreven frykt 
for tannbehandling og er den fjerde vanligste formen 
for fobi etter flyskrekk, edderkoppfobi og klaustrofobi. 
Odontofobi kan innebære en overdreven frykt for flere 
ting, deriblant tannleger, blod eller injeksjoner. (se figur 2) 
 
Odontofobi, eller tannbehandlingsskrekk, kan defineres 
som en ekstrem og hardnakket frykt for tannbehandling. 
Den som lider av dette har gjerne hatt negative opplev-
elser ved tannbehandling i tidlig alder. Kvinner har oftere 
odontofobi enn menn, og ungdommer rapporterer oftere 
frykt enn voksne. Man er som regel mer redd for invasive 
prosedyrer som boring og injeksjoner enn ikke-invasive, 
som det å pusse på tennene eller fjerne tannstein hos 
tannhelsepersonell.

Vanlige tegn på odontofobi:

 − Bare tanken på å måtte oppsøke tannklinikken 
vil utløse sterke angst-/stressymptomer

 − Manglende søvn natten før/tiden før timer på 
tannklinikken

 − Nervøsitet som blir sterkere og sterkere mens 
man sitter på venteværelset

 − Føler seg fysisk syk (kvalm, uvel) ved tanken 
på å oppsøke tannbehandling

 − Sterk skam knytte til munnhelsen sin, frykt for 
fordømmelse eller latterliggjøring

 − Nedsatt oral helse

 − Sosial isolering

 
Mennesker med odontofobi har som oftest meget god 
innsikt i sin egen situasjon og de skammer seg ofte 
veldig over den. Odontofobien fører ofte til at man 
kommer inn i en ond sirkel av unnvikelse. Denne kalles 
unngåelsessirkelen.

Fordi en er så redd, unngås tannbehandling, noe som 
ofte fører til dårligere tenner, et større behandlingsbehov 
og økt sensitivitet i munnen. Man unngår gjerne 
tannhelsebesøket helt og holdent inntil det oppstår et 
helsemessig problem eller at det blir så smertefullt at 
tannlegebesøket blir uunngåelig. Jo nærmere en time til 
tannhelsepersonell man kommer, jo verre blir angsten og 
jo vanskeligere blir det å komme seg til avtalen. Når en 
har unngått tannlegebehandling lenge, er det vanlig at en 
også blir redd for å få vite de dårlige nyhetene - spesielt 
hvor mange hull man har, hva som må gjøres og hvor mye 
det koster. (se figur 3)
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figur 2
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Etiologi – årsaker til utvikling av 
odontofobi

Utvikling av odontofobi har flere årsaker. 
Vi deler inn hovedårsakene i biologiske-, psykologiske- og miljømessige perspektiver. (se figur 4)

Biologi
Om du har en angstlidelse, er det stor sannsynlighet for at 
andre i familien din også har det. Mange individer kan ha 
en medfødt genetisk sårbarhet for å utvikle angstlidelser, 
en biologisk sårbarhet. Disse menneskene har ofte et 
større behov for trygghet, kontroll og forutsigbarhet i alle 
situasjoner, noe som gjør tannbehandling til en større 
utfordring for disse enn for mange andre. Blant annet vet vi 
at 60 % av pasientene med blod-, skade- og injeksjonsfobi 
(BII), en undergruppe av personer med odontofobi, har 
foreldre eller søsken med samme diagnose. Mennesker 
som trenger høy grad av kontroll og forutsigbarhet 
vil ofte føle seg ekstra hjelpeløse og maktesløse i 
tannbehandlingsstolen. Denne sårbare gruppa har derfor 
lettere for å utvikle tannbehandlingsskrekk. Én vond 
episode hos tannbehandleren kan være tilstrekkelig for å 
etablere et gryende mønster med unngåelse som senere 
utvikler seg til en odontofobi. 

Psykologi
Utvikling av odontofobi kan også skyldes psykologiske 
forhold. Pasienter kan ha med seg en grunnleggende 
utrygghet og mistillit til omverdenen når de kommer til 
tannbehandling. Dette kan skyldes oppvekstvilkår eller 
traumatiserende erfaringer i oppveksten. Mange har heller 
ikke lært å tåle-, forstå-, uttrykke- eller regulere følelser 
hjemmefra og har kun strategien «unnvikelse» å ty til når 
de møter vanskelige situasjoner. Mange pasienter med 
odontofobi har også med seg et sett av katastrofetanker 
når de kommer inn til tannbehandleren. Disse tankene 
påvirker angsten og gjør tannbehandlingssituasjonen enda 
mer ubehagelig. (Mer om katastrofetanker under senere 
avsnitt.)

Miljø

Kultur 
Foreldre med odontofobi 
Traumatiske opplevelser 
Overgrep 
Mobbing

Tannlegeskrekk 
(odontofobi)

Psykologi

Relasjonelle sårbarheter 
Mestringsstrategier 
Tankebaner 
Attribusjonsmåter 
Robusthet

Biologi

Personlighet/temperament 
Modenhetsgrad 
Sårbarhet for smerter 
Somatiske tilstander 
Medfødt sunn fryktt

figur 4
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Miljø

Den hyppigst rapporterte årsaken til at pasienten 
utvikler odontofobi, er traumatiske opplevelser 
i tannbehandling. 2/3 av våre pasienter 
rapporterer traumatiske tannbehandlingsbesøk 
i barndommen som årsak til sin odontofobi. Det 
rapporteres ofte om smertefulle opplevelser 
og/eller en opplevelse av et lite følsomt og 
oppmerksomt tannteam. Innholdet i erfaringene 
varierer, men de har to ting til felles:

1. Smerte eller stort ubehag 

2. En opplevelse av manglende kontroll over 
situasjonen. 

 
Vi vet i dag at opplevelse av manglende kontroll sammen 
med angst øker smerteopplevelsen. Mange av våre 
pasienter forteller også om skremmende beretninger 
fra foreldre, søsken eller medelever og at disse er 
utgangspunktet for deres odontofobi. De lærte seg 
tidlig å ikke stole på tannhelsetjenesten og hadde med 
seg en forventning og forestilling om at tannbehandling 
er smertefullt. 1/3 av våre pasienter har også opplevd 
seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner. En 
naturlig følge av dette er utrygghet og mistillit, som særlig 
kommer til syne i situasjoner en føler seg sårbar i, som i 
en tannbehandlingssituasjon. 

Vi ser her at biologiske/genetiske-, psykologiske- og 
miljømessige årsaker til utvikling av odontofobi er 
uløselig knyttet sammen. Det engstelige barnet med 
forventinger om smerte og lite tillit til omgivelsene har 
med seg katastrofetanker om at smerten vil bli uutholdelig, 
møter det tidspressede og lite sensitive tannteamet - 
noe som kan være starten på en livslang odontofobi.
Traumeforståelse

Felles for våre pasienter er at de søkes inn til 
TOO-prosjektet grunnet angst. I noen tilfeller 
kan dette årsaksforklares med opplevelse av ett 
eller flere psykiske traumer. Når vi snakker om 
psykologisk traume, mener vi en type hendelse 
som fører til psykiske skader som plager den 
berørte i ettertid. Det finnes mange ulike 
definisjoner av traumatiske hendelser, men felles 
for de fleste er at de:

3. inntreffer plutselig, er ukontrollerbare og 
overveldende,

4. som regel vekker en ekstrem følelse av 
hjelpeløshet og redsel,

5. ofte er en trussel mot liv og helse,

6. kan føre til at du blir alvorlig skadet,

7. og/eller rammer andre slik at du blir vitne til 
alvorlig overgrep eller andres lidelse eller død.

 
Traumatiske hendelser kan føre til senskader. Hendelser 
som gjentar seg over tid, og som en ikke kan komme 
unnta, er særlig alvorlig. Når traumet blir påført av andre 
mennesker, og særlig av mennesker som står en nær, er 
det enda større sjanse for at man får store skader i ettertid. 
Når dette skjer blir det vanskelig å tro på trygghet, godhet, 
rettferdighet eller gode hensikter. Det kan bli vanskelig å 
føle at man har kontroll over livet sitt, og man kan føle 
grunnleggende hjelpeløshet og håpløshet. 

I traumelitteraturen skilles det mellom to former for 
traumatisering, enkeltstående og langvarig traumatisering.
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Enkeltstående traumatisering
Noen mennesker har opplevd enkeltstående traumer. 
Dette kan være en voldtekt, en torturhendelse, en 
naturkatastrofe eller en smertefull og skremmende 
opplevelse på tannklinikken. Mennesker som har opplevd 
dette kan få stressymptomer i tiden etter traumet, for 
eksempel økt vaktsomhet, anspenthet, lettskremthet og 
søvnløshet. Hos de aller fleste går disse plagene over 
innen seks måneder etter hendelsen, men omtrent 20 % 
av traumeoverleverne opplever at symptomtrykket forblir 
kronisk. En kan da snakke om at pasienten har utviklet 
en angstlidelse; en posttraumatisk stresslidelse (PTSD). 
Det som kjennetegner PTSD er forhøyet alarmberedskap 
og aktivering, invaderende minner (flashbacks fra 
traumeopplevelsen) og unngåelsesatferd. 

Langvarig traumatisering
Hjernen utvikles og formes av våre opplevelser og 
erfaringer gjennom hele livet. Dette gjør at vi lærer av 
erfaringer og tar med oss lærdom fra tidlig i livet, og det 
betyr også at barndomskrenkelser kan skade hjernens 
utvikling. Når barn lever under konstant trussel mot sin 
eksistens, utvikles barnets nervesystem med henblikk 
på overlevelse fremfor utforskning og læring. Barnet 
tilpasser seg sine omgivelser og har naturlig nok først 
og fremst fokus på å overleve. Barnet mister derfor 
muligheten til å leke og utforske verden, rett og slett 
fordi det er for farlig. Dette fører til et mer trusselorientert 
oppmerksomhetsfokus, mistenksomhet og mistillit til 
andres intensjoner, og dermed også sosial utrygghet. 
Gjennom årenes løp går de også glipp av mye ny læring 
og nye erfaringer.

For å få en enkel og god forklaring på hvordan traumer 
påvirker hjernen, kan man søke på «Hvordan traumer 
former barnehjernen» på Youtube.com, og se en film laget 
av Dag Ø. Nordanger.

Overaktivering
Alle mennesker er skapt for å overleve farlige situasjoner 
gjennom lynkjappe responser på fare. For at dette skal 
skje hurtig nok er det nervesystemet som styrer disse 
responsene, utenfor viljens kontroll. Den responsen som 
oftest vekkes etter at faresignalet går er den tidligere 
omtalte kamp- eller fluktresponsen (se side 8). Denne 
responsen forsøker å sikre vår overlevelse gjennom å 
flykte eller, om flukt ikke er mulig, å gjøre oss klare til å 
kjempe imot faren. 

Når hjernen, via sansene, oppfatter at vi er i fare, settes 
en rekke prosesser i gang. Det slippes ut store mengder 
hormoner i blodbanen som virker på ulike organer. Det 
gir oss mer energi. Nervesystemet øker hjerterytmen, 
blodtrykket og pustefrekvensen. Blodforsyningen økes 
i de store muskelgruppene i armer og bein, slik at skal 
kunne løpe fort eller slå hardt. Pupillene utvides, slik at du 

kan se bedre, og fordøyelsen hemmes. Reaksjoner som er 
forbundet med å gjøre deg klar til å møte fare med flukt 
eller kamp, betegner vi som overaktivering.

Underaktivering
Dessverre er det ikke alltid mulig å flykte eller kjempe imot 
fare. Om vi er i farlige situasjoner og må overgi oss til 
lidelse, er det andre typer reaksjoner enn overaktivering 
som settes i gang. Disse reaksjonene sørger for at vi føler 
mindre frykt og smerte, og på den måten får vi hjelp fra 
nervesystemet til å holde ut hendelsen med så lite smerte 
som mulig. Når hjernen, via sansene, forstår at dette er 
situasjonen, går hjertefrekvensen kraftig ned og pusten 
blir stille. Armer og bein blir slappe og kalde, og blodet 
omprioriteres til de indre organene. VI blir numne, og i 
mindre grad kjenner sansepåvirkning. Samtidig påvirkes 
bevisstheten slik at vi blir fjerne, likeglade og delvis 
forsvinner fra virkeligheten. Denne prosessen kalles 
underaktivering.

Som vi kan se, er det et helt system som aktiveres når 
vi havner i farlige situasjoner. Dette overlevelsessystemet 
er livsviktig når faren virkelig er der, men det skaper 
problemer for oss i ettertid. Traumene mennesker har 
overlevd, gjør at nervesystemet lærer at det skal reagere 
ved liknende hendelser senere for å hindre at vi blir utsatt 
for det samme igjen. Dette fører til at mange som har 
overlevd gjentatte traumatiske hendelser lever i konstant 
beredskap.

Toleransevinduet 
Toleransevinduet er et billedlig begrep på vårt 
aktiveringsnivå når vi er trygge og hvordan nervesystemet 
reagerer på fare enten ved å bli overaktivert eller 
underaktivert. (se figur 5) 

Det er stor forskjell på hvordan nervesystemet vårt 
reagerer på faresignaler. Når vi allerede er over- eller 
underaktivert, vil vi lett oppdage tegn på utrygghet 
og reagere raskt. Da har vi også lettere for å feiltolke 
situasjoner som egentlig ikke er farlige, slik at vi blir redde 
når vi egentlig er i trygghet. 

Når vi derimot ikke er over- eller underaktivert, er 
nervesystemet vårt innstilt på rolige og hverdagslige 
aktiviteter. Da reagerer vi ikke like lett på faresignaler, 
men er i stedet fokusert på å tenke, føle, lære eller å ha 
sosial kontakt. Denne «hverdagsaktiveringen» kaller vi 
toleransevinduet.

Når vi er i toleransevinduet, kan vi tenke klart og lære nye 
ting. Da kjenner vi følelsene våre og tåler dem ganske bra. 
Vi kan oppleve å være både stresset, sint og lei oss, men 
ikke på en måte som aktiverer overlevelsesreaksjonene 
våre. Å være i toleransevinduet, er ikke det samme som 
å ha det veldig bra eller å være lykkelig, men det er å tåle 
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oss selv og det som skjer på en brukbar måte.

Mennesker med traumelidelser har ofte et smalt 
toleransevindu og strever med å holde seg i det. Det skal 
lite til av stress, følelser eller vanskeligheter før de dras ut 
av toleransevinduet og inn i over- eller underaktivering. De 
kan føle seg på vakt eller i beredskap det meste av tiden. 
Dette er svært slitsomt.

Tannbehandlingssituasjonen kan utløse angst hos for alle 
pasientgruppene i TOO-prosjektet, men særlig pasienter 
med traumebakgrunn er sårbare for å havne i over- eller 
underaktivering. Dissosiasjon

Ordet dissosiasjon betyr å koble fra, oppløsning eller 
avspaltning. I traumepsykologien brukes ordet dissosiasjon 
om en tilpasning eller mestringsstrategi mennesker bruker 
for å håndtere overveldende eller svært traumatiske 
hendelser. Mange kan oppleve en følelse av uvirkelighet 

og forvirring under og like etter en traumatisk hendelse. 
For noen kan imidlertid forvirringen utvikle seg til å bli 
en mestringsstrategi ved at man holder overveldende 
hendelser adskilt fra andre deler av livet. Om et menneske 
har opplevd gjentatte traumatiske hendelser enten 
hjemme, på tannklinikken, eller andre steder, kan det ha 
vært en god overlevelsesstrategi der og da å ikke ta inn 
over seg det som skjedde. Kroppen kan ha gått inn i en 
dissosiativ underaktivering og de «flyktet» følelsesmessig 
til et annet sted. Over tid vil en slik avspaltning påvirke 
hvordan man fungerer i hverdagen. Mennesker som 
har opplevd gjentatte traumatiske hendelser, særlig 
under oppveksten og i relasjon til andre mennesker, 
har ofte dissosiative symptomer som er plagsomme. 
Hukommelsestap, kroppslige symptomer som 
nummenhet, lammelser, kribling, smerte og problemer 
med opplevelse av egen identitet er de vanligste 
symptomene. Dissosiative reaksjoner kommer alltid som 
reaksjoner på opplevd fare og de er ikke viljestyrte.

Hyperaktivering

Mobilisering (fight/flight): Uro, impulsivitet, 
kaos, aggresjon, utagering, m.m

Immobilisering: Tomhet, nummenhet, 
handlingslammelse, avstengthet, m.m
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Toleransevinduet

Hypoaktivering

figur 5
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Triggere
En traumerelatert trigger er noe som minner oss om en 
tidligere smertefull erfaring som igangsetter en reaksjon 
som ligner den overlevelsesreaksjonen vi hadde under den 
opprinnelige hendelsen. Vi kaller dette er triggerreaksjon. 
Triggerreaksjonen kommer alltid sterkere enn den aktuelle 
situasjonen i nåtid skulle tilsi.

Når vi trigges aktiveres amygdala og kroppen reagerer som 
om det er alvorlig fare på ferde. Vi makter ikke å oppfatte 
forskjell på reell fare og opplevd fare. Da kan vi reagere 
med flukt, kamp, frys eller dissosiasjon og bli overveldet av 
følelser og/eller tankemønstre det er vanskelig å komme 
seg ut av. Når en har opplevd traumer, skapes som regel 
en sterk indre frykt for minnene om hendelsen(e) og for 
bestemte følelser og kroppslige reaksjoner som følger 
dem. Vi kan bli vare for alle ting som setter oss i kontakt 
med traumeminnene, og vi gjør alt vi kan for å ikke bli 
minnet om det som skjedde. Små ting i hverdagen kan 
vekke til live minnene, og det er disse små tingene vi kaller 
triggere.

Tannbehandlingssituasjonen er ofte en slik triggersituasjon, 
da det er en situasjon mange føler seg sårbare og 
hjelpeløse i, følelser som ofte minner om følelser under 
traumatiske hendelser. De voldsomme reaksjonene 

triggerne medfører samt den smertefulle forbindelsen 
som finnes til selve traumeminnet (eller minnene), gjør 
at vi etter hvert også blir veldig redd for selve triggeren 
eller situasjonen den oppstår i, og ønsker å unngå 
dette for enhver pris. Triggeren tar oss med tilbake til 
traumeopplevelsen, og det er svært forståelig at vi ikke 
vil tilbake dit.

Når vi til stadighet unngår det vi er redd for, skjer det 
dessuten en læring som bekrefter at det vi unngår, er 
farlig. Gjennom denne læringen blir triggerne sterkere og 
mer omfattende, og de kan smitte over til nye liknende 
steder, ting og situasjoner. Eksempler på triggere kan 
være tidspunkt (tid på året, ukedag, klokkeslett), sted 
(sted der traumet fant sted eller steder som minner om 
det), ytre sanseinntrykk (lyder, lukter, visuelle inntrykk), 
indre erfaringer (tanker, følelser, fornemmelser, behov, 
drømmer), fysisk smerte eller sykdom og nære relasjoner 
(ansiktsuttrykk, stemmeleie, oppførsel, klær, alder).

Det er mye som kan trigge traumatiske minner, og 
ulike mennesker har ulike triggere. For noen pasienter 
kan altså tannbehandling være en slik trigger. Dette er 
spesielt aktuelt for mennesker som har opplevd svært 
smertefulle tannbehandlinger, overgrep eller tortur i det 
orale området.
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Relasjonsbygging

Kommunikasjon er vårt aller viktigste verktøy i møte med 
den redde pasienten, uavhengig av bakenforliggende 
årsaker for personens vansker. En god relasjonen er 
bærebjelken for et samarbeid mellom tannteam og 
pasient. Kjerneelementene i relasjonsbyggingen og ikke-
verbal kommunikasjon kan sammenfattes i følgende tre 
komponenter; ekthet, ubetinget positiv aksept og empati.

Ekthet
For det første må behandler være ekte og oppriktig i sin 
interesse for pasienten. Det er viktig å forsøke å være seg 
selv i samtalen og ikke bygge opp en kunstig profesjonell 
fasade. Det bør være samsvar mellom det du tenker eller 
opplever og det som du sier til pasienten. Det som er 
ekte er det man erfarer og opplever i øyeblikket som 
kommer ut i den umiddelbare kommunikasjonen. Å være 
gjennomsiktig overfor pasienten sin gir trygghet. Hvis 
negative følelser oppstår overfor klienten, er det bedre 
å si noe om dem og invitere til å utforske disse sammen 
med pasienten enn å forsøke å skjule dem. Ekthet er det 
et av de viktigste kjerneelementene i relasjonen fordi det 
signaliserer: «Jeg har ingen skjult agenda», «Du kan ha 
tillit til meg». Mennesker som har opplevd omsorgssvikt er 
spesielt sensitive for andres intensjoner og vil raskt avsløre 
om du er til å stole på eller ikke, og om du har en skjult 
agenda. 

Ubetinget positiv aksept
Å vise ubetinget positiv aksept gjøres ved å møte 
pasientens følelser og erfaringer på en aksepterende, 
empatisk og ærlig måte. Behandler vurderer ikke om 
pasienten har rett eller ikke, men aksepterer pasientens 
opplevelse og pasientens forestillinger. Dette betyr ikke at 
man alltid trenger å være enig, men man skal ha respekt 
for pasientens tanker og følelser. Ubetinget positiv aksept 
signaliserer:”Jeg ser deg”, ”Jeg har tid til nettopp deg, 
akkurat deg, akkurat som du er”.

Empati
Empati kan beskrives å møte den andre der den er og å 
ta del i den andres opplevelse. En behandler er nysgjerrig 
og interessert i pasientens følelser og opplevelser, og i å 
formidle tilbake til pasienten at man lytter til og tar del i 
det pasienten forteller. Å være empatisk er å forsøke å se 
verden gjennom pasientens øyne, samtidig som man også 
er i seg selv. Man blir ikke overveldet, men kan romme 
pasientens følelser. 

Nurse
Disse tre kjerneelementene; ekthet, aksept og empati 
kan uttrykkes og settes i praksis gjennom huskeregelen 
NURSE: Name it, Understand it, Respect it, Support it and 
Explore it. 

Name it: Å navngi eller å identifisere pasientens følelser 
er helt nødvendig i møte med svært redde pasienter. Hvis 
en pasient er svært bekymret eller er i en panisk tilstand, 
trenger vi å erkjenne dette. Dette er starten på å kunne 
kommunisere på en god måte med pasienten og samtidig 
tilby riktig støtte, et nødvendig empatisk ferdighetssett i 
arbeid med redde pasienter. Du kan si, “jeg oppfatter deg 
som anspent eller engstelig nå” eller “jeg får inntrykk av at 
det er noe som er ugreit for deg». Ved å navngi pasientens 
følelser signaliserer du at det er vanlig og legitimt å føle 
som pasienten gjør og at tannklinikken er en plass hvor 
vi kan snakke om vanskelige temaer og vise vanskelige 
følelser. 

Bommer du på følelsen kan pasienten rettlede deg eller 
veilede deg, og dere er uansett i gang med en konstruktive 
dialog. Husk at pasientens kritikk eller korrigering av 
deg er som kompliment å telle. Når de korrigerer deg 
betyr det at de har tillit til at du tåler korrigering og at 
du evner å «romme» dem. Bommer du på navngivelsen 
og pasienten korrigerer deg, har du en gyllen mulighet 
for å etablere et emosjonelt klima hvor det er rom for 
å feile. Ved å si: «Nå hørte jeg at det ble feil». Ved å si: 
«Jeg hadde tenkt litt på dette men skjønner at jeg tok 
feil» uttrykker du ekthet. Da vet pasientens samtidig at 
du ikke har en skjult agenda. Dette kommer godt med 
når man snakker med pasienter som har dårlige erfaringer 
med tannhelsepersonell. «Kan ikke du nå fortelle 
meg hvordan det egentlig er». Uansett, har du tatt det 
første skrittet mot å sette ord på følelsene og dermed 
hjelpe pasienten til å sammen håndtere problemet. 
 
Understand it: Gjør det klart at du forstår at situasjonen 
er vanskelig. Du kan si: “Jeg forstår at det var vanskelig 
for deg å komme hit i dag” eller “Jeg forstår at denne 
situasjonen må være svært opprørende for deg.” På den 
måten tilkjennegir du at du empatisk forstår pasientens 
emosjonelle status selv om du sannsynligvis aldri har vært 
i samme situasjon selv. Det vi kan uttale oss om er at vi 
skjønner at det har kostet å komme hit på tannklinikken, 
at de har vært nære på å avbestille time eller ikke dukke 
opp i det hele tatt. Kanskje har de sovet dårlig i natt, 
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gruet seg på venterommet. Pass deg for å gå i fella med 
å fortelle pasienten at du vet hvordan hun eller han har 
det, for det vet du ikke. «Jeg forstår hvordan du føler” 
eller “Jeg vet akkurat hvor vanskelig dette er for deg” kan 
være velmenende uttalelser, men de slår ofte feil. Om du 
gjør dette, tenker pasienten “Hvordan i alle dager skal du 
kunne forstå hvordan det er å være redd for sånne som 
deg selv?». Ektheten din trues og pasienten kan fa vansker 
med å stole på deg. Det er vanskelig å etablere tillit med 
pasienten om han/hun ikke tror du evner å forstå hvordan 
hun/han har det. 

Respekter pasienten: Kanskje den viktigste delen av 
samspillet er å formidle respekt for pasienten. Pasienten 
trenger å vite at du respekterer situasjonen de er i, deres 
emosjonelle respons på situasjonen, deres tannhelse og 
hvordan de håndterer den. Mange pasienter er svært redd 
for fordømmelse fra tannhelsepersonell og har sterk skam 
og skyldfølelse over egen orale uhelse. Man kan si noe 
som «Vi vet at det er mange årsaker til at man får dårlig 
munnhelse, vi er ikke her for å dømme deg». Man kan 
også si «jeg respekterer måten du håndterer denne svært 
vanskelige situasjonen på». «Jeg har stor ydmykhet for at 
du står i denne prosessen». «Vi anerkjenner frykten din». 
«Vi ser deg og ser at dette er svært ugreit for deg». 

Støtt pasienten: Gjør det klart for pasienten at du tilbyr 
emosjonell og praktisk støtte. Si noe sånt som, “er det 
noe mer at jeg kan gjøre for å hjelpe deg gjennom denne 
situasjonen?” Alternativt kan du si, “ikke nøl med å kontakte 
meg hvis det er noe jeg kan gjøre for å hjelpe deg.” 

Explore, utforsk: Ved å utforske pasientens perspektiv 
signaliserer du at du stiller med et åpent sinn og at du 
anerkjenner at det er mange måter å tenke på. Utforsk 
årsaker til at pasienten har blitt redd for tannhelsepersonell. 
Årsaker skal være gjengitt i epikrisen, men utforsk likevel 
pasientens opplevelse av situasjonen. «Hvordan oppleves 
dette for deg». «Hva er det du synes er verst med dette?». 
«Du er eksperten på dine opplevelser og jeg vil gjerne høre 
på hva du har å lære meg». Utforsking gjøres med åpne 
spørsmål. Hvem, hva, hvor, hvordan, hvilke. 

Ordet «hvordan» er best. Det åpner dører. «Hvordan 
opplevde du det når jeg kom brått på med sonden?». 
«Hvordan var det for deg å komme hit i dag?». «Hvordan 
ble det inni deg når jeg tok frem sprøyta?». «Hva tenkte 
du ville skje?». «Hva er det verste som kunne skjedd?». 
Ordet «hvorfor» derimot er betent.  Det kan fort høres 
anklagende ut. «Hvorfor gjorde du det, hvorfor føler du det, 
hvorfor liker du det?». Mange har hatt omsorgspersoner 
de ikke har hatt tillit til, som har utøvd dårlig omsorg 
ovenfor dem. Disse pasientene er derfor ekstra «på vakt» 
for anklager eller skuffelser. Ordet «hvorfor» tåles lettere 
av robuste og trygge mennesker men også her kan det 
fort høres anklagende ut. Hovedregelen er å unngå 
spørreordet frem til relasjonen er etablert og det kan føles 
naturlig å bruke ordet spontant.
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Behandling ved tilrettelagt 
tannhelsetilbud TOO

Alle pasienter vi møter gjennom TOO-prosjektet har 
sin historie. Under utredningen blir vi først kjent med 
denne historien, pasientens symptomer, eventuelle 
katastrofetanker og deres motivasjon for behandling. 
Gjennom utredningssamtalene etableres en relasjon 
med pasienten, en forståelse av hvorfor nettopp denne 
pasienten utviklet odontofobi og det legges en plan for 
angstbehandlingen pasienten skal gjøre sammen med 
tannteamet. Pasienten får kunnskap (psykoedukasjon) 
om hva angst er, hvordan tidligere traumeerfaringer virker 
inn på dagliglivsfungering, hvordan katastrofetanker og 
unnvikelse påvirker og opprettholder angst, samt forståelse 
av eksponering som kjernen i virksom angstbehandling. 

Det er en forutsetning at pasienten har tilstrekkelige 
kognitive ressurser til å lære og erindre behandlingen. Vi 
forsøker å unngå å igangsette behandling med pasienter 
som har mange andre behandlingsløp gående samtidig, 
da angstbehandling er krevende og vi ser at det kan bli for 
mye for en del pasienter. Når pasienten og psykologen 
sammen vurderer at pasienten vil kunne nyttiggjøre seg 
angstbehandlingen som tilbys i TOO, overføres pasienten 
til tannteamet. 

Behandlingstilnærmingene vi benytter oss av er kognitiv 
atferdsterapi og stabilisering.
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Kognitiv atferdsterapi (KAT)

Kognitiv atferdsterapi er en behandlingsmetode som vi 
kan beskrive som en top-down-metode. Vi har fokus 
på tanker, og hvordan tanker og forestillinger påvirker 
følelsene våre. Et av de viktigste bakenforliggende 
prinsippene er at når våre tanker endres så endres også 
våre følelser. 

Kognitiv atferdsterapi (KAT) og er en veldokumentert 
psykologisk behandlingsform. Når vi benytter denne 
behandlingstilnærmingen tar vi utgangspunkt i samspillet 
mellom følelser, tanker, kroppslige fornemmelser og 
atferd. KAT har fokus på aktuelle problemer og fokuserer 
i mindre grad på årsak til utvikling av psykiske lidelser. Vi 
har vårt hovedfokus på å håndtere vansker her og nå. 
Gjennom dette forsøker vi, sammen med pasienten, å 
endre negative tanker og følelser gjennom å utforske 
katastrofetanker samtidig som pasienten strukturert, 
kontrollert og gradvis eksponeres for angstfremkallende 
stimuli. Dette vil i tur endre både følelsesmessige- og 
kroppslige symptomer. 

En felles forståelse av behandlingsmål og en felles 
forståelse av hva som skal til for at vi kommer oss i mål, 
er en forutsetning for vellykket behandling. Vår oppgave 
som behandlere er å motivere pasientene til å gjennomgå 
tilrettelagt eksponering, men pasientene har også et 
ansvar for å gjennomføre og forplikte seg til behandlingen. 
Behandlingen bygger på en gjensidig respekt hvor 
pasienten selv spiller en aktiv rolle i egen behandling.

De viktigste behandlingsprinsippene
De viktigste behandlingsprinsippene i KAT er en trygg 
relasjon, psykoedukasjon om egen lidelse, kognitiv 
restrukturering (å endre tankemønster) og eksponering og 
håndtering av trygghetsatferd/sikkerhetstaferd. Beskrivelse 
av hvert av disse elementene følger under.

Relasjonen
I KAT-behandling gjennomgår pasienten gradvis 
eksponering for det han/hun har sterk angst for. En god 
og tillitsbasert relasjon til oss som behandler er avgjørende 
for å våge å begi seg ut i dette. All angstbehandling starter 
derfor med å etablere en trygg relasjon. Prinsipper for god 
kommunikasjon (empati, respekt og reflekterende lytting) 
er avgjørende verktøy i relasjonsarbeid. Pasienten må være 
trygg på at ingen tannbehandlingsprosedyrer blir påbegynt 
uten at han/hun har gitt klarsignal for dette. Vi må forvente 
at relasjonsbygging kan ta lengre tid med en pasient som 

har vært utsatt for langvarig og gjentakende overgrep. Se 
mer om relasjon i kapittelet «Relasjonsbygging».

Psykoedukasjon
Et av de viktigste prinsippene i all psykologisk behandling 
er psykoedukasjon, å gi pasientene relevant informasjon 
om egen tilstand. Psykoedukasjon tar sikte på å lære 
pasienten mest mulig om tannbehandlingsangsten, både 
hvor vanlig det er, hvordan det kan oppleves, hva som 
regulerer den og årsaken til at vi har denne angsten. 
Pasienten får også detaljerte forklaringer på prinsippene 
for behandlingen, slik at de skal oppleve behandlingen 
som forutsigbar og ha en viss grad av kontroll. Formålet 
er å lære pasientene mest mulig om sin egen sykdom og å 
forberede dem på behandlingen. Gjennom normalisering, 
innsikt og tilegnelse av nye redskaper for å håndtere 
angst, styrker vi pasientenes evne til å ta kontroll over 
egen lidelse samt reduserer skam i forbindelse med egen 
situasjon. De fleste pasientene uttrykker at de opplever 
stor nytte av informasjonen. De er lettet over at det finnes 
en forklaring på lidelsen, de opplever mer trygghet og 
mindre ensomhet når de ser at flere har det på samme 
måte, de opplever redusert skam- og skyldfølelse når de 
forstår årsakssammenhengene, og mindre frykt for den 
forestående behandlingen når de vet hva de går til.

Angstmodellen
Angstmodellen forklarer hvordan komponentene i angst 
(følelser, tanker, fysiologiske reaksjoner og atferd henger 
sammen. Vi gjennomgår denne modellen sammen 
med pasienten for å sikre at vi har samme forståelse for 
pasientens vansker. (se figur 6)

Angstkurven
«Angstkurven» er en modell som viser hvordan en normal 
fryktreaksjon arter seg. Vi bruker den for å vise pasienten 
hvordan angsten gradvis går ned når man ikke flykter fra 
situasjonen. Angstbehandling handler som nevnt om å 
undersøke og utfordre katastrofetanker, noe som er det 
motsatte av unnvikelse og det å unngå ubehaget.  Dette 
trenger pasientene å lære, igjen og igjen, først teoretisk, 
og deretter i praksis. Psykoedukasjon om eksponering 
kommer innunder dette avsnittet. (se figur 7)
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Det som terapeuten 
predikerer skal hende
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Følelser

«Redsel, panikk, sinne»

Selvforsterkende
sirkel

Katastrofetanker

«Smerten går aldri over!»

Fysiske symptom

«Hjertebank, anspenthet,
klamme hender»

figur 6

figur 7
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Kognitiv restrukturering og katastrofetanker 
For å endre pasientens opplevelse av egne tanker bruker 
vi en teknikk som kalles kognitiv restrukturering. Denne 
handler om at vi tar utgangspunkt i pasientens tolkning 
av sine angstreaksjoner og katastrofetanker og stiller åpne 
spørsmål om riktigheten av disse tolkningene. En slik 
utspørring fordrer en åpen og ikke-dømmende holdning 
til pasientens svar. Vi, som behandlere, tar ikke for gitt at 
vår forståelse er den riktige, men er oppriktig interessert i 
pasientens tolkninger. 

Katastrofetenkning er når vi forestiller oss scenarier med 
verst tenkelige utfall, utfall som er langt mer intense og 
alvorlige enn det vi i realiteten kan forvente å oppleve. 
Katastrofetenkning er noe som de fleste mennesker gjør, 
men det er spesielt fremtredende hos mennesker som 
lider av angst. 

Det vi ofte ser hos mennesker med odontofobi, er at når 
personen tenker på å gå til tannklinikken, begynner han/
hun samtidig å bekymre seg over alt som kan gå galt (for 
eksempel at nålen brekker og beveger seg til hjernen, 
man får hjertestans og dør, smerten vil aldri gå over osv). 
Mange tror at smerten blir uutholdelig eller at tannlegen 
kan ødelegge noe i munnen deres. De opplever ofte et 
sterkt kroppslig ubehag når de får disse katastrofetankene, 
og tror gjerne at angsten vil fortsette å stige inntil noe 
katastrofalt skjer (kanskje at de mister kontrollen, blir 
gale, slår til tannbehandleren, etc.). Den sterke troen på 
katastrofe opprettholder unngåelsen og øker angsten 
over tid. Unngåelsen fører til at pasienten aldri får testet 
ut hva som egentlig skjer når de utsettes for det de er 
redde for og angsten er derfor basert på antagelser. Alle 
pasientens katastrofetanker kartlegges og drøftes i samråd 
med pasienten med åpne spørsmål. 

Kan noen av disse tankene være sanne? Mange med 
odontofobi vil si: «JA!». Vi som jobber med den redde 
pasienten kan si: «Dette må vi finne ut av». Mange har 
opplevd smerter og ubehag ved tannbehandling. Det betyr 
ikke dermed at det alltid kommer til å være sånn i fremtidig 
tannbehandling. Vi ved Tverrfaglig team TOO har ennå til 
gode å oppleve at pasienten sier: «Det ble faktisk så ille 
som jeg hadde tenkt». 

Eksponering
Angstbehandling handler om å undersøke, utfordre og 
få ny erfaring og kunnskap om sine katastrofetanker 
og sitt psykiske ubehag. Dette er det motsatte av å 
unnvike ubehaget slik de fleste mennesker med angst 
har lært seg å gjøre. Alle typer angst kureres best ved å 
utsette oss for det vi er redde for ved gradvise, hyppige, 
kontrollerte og lærerike doser med ubehag i samarbeid 
med en behandler vi stoler på. Det er i dag trygt å hevde at 
kjernen i all virksom angstbehandling er å eksponere seg 
for det en er redd for. Det å utforske katastrofetankene og 
utsette oss for det vi er engstelig for (i trygge omgivelser), 
har vist seg å være svært effektivt. Når vi står i den 
angstprovoserende situasjonen, lærer hjernen og kroppen 
at dette ikke er så farlig som katastrofetankene forteller 
oss. Katastrofen inntreffer ikke og hjernen registrerer 
dette. Kroppen begynner å regulere angsten uten at vi 
trenger å benytte tidligere uhensiktsmessige strategier. 
Dette fører til at kroppen på sikt begynner å slappe av 
og angsten synker (se figur i avnsitt om angstkurve).  For 
hver gang vi repeterer øvelsen og eksponerer oss for 
situasjonen vi fryktet, jo lavere blir angsten. Det betyr at 
når vi setter oss i tannbehandlingstolen for fjerde gang, er 
angsten mindre enn første gang. Dette kalles habituering. 
Grunnlaget for habitueringen er at kroppen prøver å 
redusere energibruken der den kan. Når kroppen har fått 
en korrigerende erfaring på at situasjonen ikke var farlig, 
trenger den heller ikke å aktivere kroppens alarmsystem, 
som jo er en svært energikrevende aktivitet for kroppen. 

For noen av våre pasienter er eksponering og 
psykoedukasjon tilstrekkelig. Noen pasienter har ikke 
tilgang på sine katastrofetanker, eller har, av ulike 
årsaker, vansker med å tenke om tankene sine. Dette 
gjelder deriblant pasienter med lavere kognitiv kapasitet. 
Andre igjen har ikke vært til tannbehandling på flere 
tiår, og mangler derfor erfaringen med tannbehandling. 
Alle er imidlertid i stand til å lære gjennom erfaring; 
mennesker med demens kan lære seg kompliserte 
rebuser og barn i mors liv kan gjenkjenne sanger. Vår 
erfaring tilsier det samme, de fleste av våre pasienter 
drar nytte av eksponering så fremt de er i stand til å møte 
opp til avtalene, «lene seg inn i angsten» og ferdigstille 
behandlingen som planlagt. 
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Sikringsatferd eller trygghetsatferd
Når vi mennesker møter situasjoner som gir angst har vi 
en naturlig tendens til å forsøke å redusere angsten og 
ubehaget. Mange pasienter med tannbehandlingsskrekk 
har i flere år lært seg måter å håndtere ubehaget som 
oppstår i tannbehandlingssituasjonen på. Dette kan for 
eksempel være å benytte beroligende legemidler, stramme 
alle musklene, stå i bue i tannbehandlingsstolen, knipe seg 
i låret osv. De kan også benytte kognitiv trygghetsatferd 
som handler om å se for seg at sprøyta ikke er der, eller å 
forsøke å tenke på noe annet. Atferd som har som mål å 
redusere ubehag i angstprovoserende situasjon, kaller vi 
«trygghetsatferd» eller «sikringsatferd». 

Det hjelper ikke med mengdetrening og eksponering hvis 
pasientene benytter uhensiktsmessige mestringsstrategier 
som opprettholder angsten. For å komme angsten til 
livs er det viktig at vi er oppmerksomt til stede under 
eksponeringen, og ikke benytter trygghetsatferd. Dette 
kaller vi «å lene seg inn i angsten». Vi må altså sørge for at 
pasienten eksponerer seg uten å benytte trygghetsatferd.  
Mengdetrening er derfor viktig men det å trene riktig 
teknikk er enda viktigere. 

Smertetoleranse
Mange pasienter vil si at de har en lav smerteterskel. 
Dette stemmer ikke. Smerteterskel har vist seg å være 
svært stabil på tvers av alder, kjønn og personer. Det som 
imidlertid har vist seg å variere, har vært ulike personers 
smertetoleranse. En viktig mediator i smerteopplevelse er 
opplevelse av mangel på kontroll, noe som øker angst og 
smerte. Dette er den mediatoren vi velger å fokusere på 
her. Det å informere pasienten om at opplevd manglende 
kontroll og angst kan endre smertetoleransen er viktig, 
spesielt hvis pasienten selv bringer på bane at han/
hun er sårbar for smerte i tannbehandlingssituasjonen. 
Vi kan deretter forklare at vi ved økt kontroll i 
tannbehandlingssituasjonen og lavere angstrespons 
også vil kunne få økt smertetoleranse, som igjen vil føre 
til mindre angst. Dette vil være en god sirkel å være i, både 
for pasient og tannbehandler.
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Stabilisering

Stabiliseringsbegrepet kommer fra traumepsykologien. 
Det kan beskrives som en bottom-up-metodikk. Her 
bruker vi kroppens sansemodaliteter til å grunne pasienten 
– til å få pasienten inn i eget toleransevindu.

Stabilisering har som hovedmål å hjelpe pasienten inn 
i toleransevinduet igjen når hun/han beveger seg over 
eller under. De to viktigste behandlingsprinsippene 
innen stabiliseringsarbeid er psykoedukasjon og 
ferdighetstrening. Vi benytter stabilisering som 
intervensjon når pasientene ikke selv klarer å holde 
seg i toleransevinduet under angstbehandling og/eller 
tannbehandling. Ved bruk av stabiliseringsøvelser forteller 
vi kroppen, gjennom kroppen, at situasjonen her-og-nå 
ikke er farlig.

Psykoedukasjon
Gjennom psykoedukasjon om traumer og normale 
reaksjoner på unormale hendelser er målet todelt: 1.) Å 
lære pasientene om egne reaksjoner og 2.) å redusere 
skam, selvforakt og eventuell forvirring pasienten kan 
ha. Gjennom å lære mennesker om vanlige reaksjoner 
på traumatiske hendelser vil de få økt forståelse av eget 
symptombilde. De lærer om kroppens alarmsystem, 
hvordan triggere kan utløse dette systemet også i senere 
situasjoner der det egentlig ikke trengs, de kan lære å 
gjenkjenne triggerutløste reaksjoner, de kan lære å forutse 
hvilke situasjoner som kan trigge dem og de kan lære 
hvordan de kan håndtere disse. Et annet viktig moment er 
å normalisere reaksjonene. Dette er normale og forståelige 
reaksjoner på svært unormale hendelser, noe som har som 
mål å redusere pasientens skam, selvforakt og forvirring 

rundt egen fungering. Alle pasientens symptomer er på 
et eller annet vis forståelige som respons på traumatiske 
hendelser. Om ikke de er hjelpsomme i dag så var de det 
på et eller annet tidspunkt.

Ferdighetstrening – grunningsøvelser
Det typiske for mennesker som har vært utsatt for traumer 
er at de har symptomer i stedet for minner. Opplevelsene 
de har gjennomlevd har vært så overveldende at de 
ikke har vært i stand til å integrere dem som «vanlige» 
minner. Traumeminner kodes heller sensorsisk, som 
kroppsfornemmelser eller følelser heller enn språklig og 
sammenhengende historier. Symptomene er minnene, 
og det viktigste arbeidet i en stabiliseringsfase er å få til 
å holde symptomene (altså traumeminnene) på avstand. 
Dette gjøres ikke gjennom å unngå alle triggersituasjoner, 
men ved å ha et bevisst forhold til triggere (gjennom 
psykoedukasjon) og å ha strategier for å håndtere dem 
(gjennom for eksempel grunningsøvelser). 

Grunningsøvelser er en aktiv handling for å få personen 
tilbake til her-og-nå, tilbake inn i toleransevinduet. Når 
en pasient er enten over- eller underaktivert trenger hun/
han hjelp til å komme tilbake i toleransevinduet. Den beste 
måten å nedregulere stress på er gjennom kroppen. Dette 
fordrer en aktiv hjelper som tar kontroll over situasjonen. 
Det kan være nyttig å påminne seg selv om at pasienten 
har dårlig kontakt med «tenkehjernen», og er trolig ikke 
særlig godt i stand til å føre en samtale eller besvare 
mange spørsmål. 

Det er viktig at vi som hjelpere gjør øvelsene sammen 
med pasientene. Det er flere grunner til dette. Pasienten 
greier neppe å ta instruksjoner kun muntlig. Ved aktiv 
instruksjon og «å gjøre sammen» hjelper vi pasienten 
gjennom å koble på synssansen. Vi reduserer skam og 
eventuell flauhet gjennom at pasienten slipper å føle seg 
«beglodd». 

Det er viktig å introdusere og øve på øvelser når pasienten 
er relativt rolig. Pasienten skal lære noe nytt og trenger 
å være innenfor eget toleransevindu for å ha best mulig 
læringseffekt. Dette øker sjansen for at pasienten i større 
grad klarer å bruke øvelsen når hun/han har det vanskelig. 
Dersom pasienten ikke opplever effekt etter første forsøk, 
kan det hende effekten kommer etter flere forsøk, eller 
ved endret dosering. Det kan også hende at pasienten har 
mer nytte av en annen øvelse. Pasienter er forskjellige og 
det som hjelper for en trenger ikke nødvendigvis å hjelpe 
for en annen.
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Den individuelle toleransen kan variere i perioder hvor 
man er stresset eller føler seg sliten. Mange pasienter 
vil ikke være i stand til å si fra når de «bikker» utenfor 
toleransevinduet. Det er derfor viktig at tannteamet 
snakker med pasienten for å finne ut hvor stort hans/
hennes toleransevindu er, både i forhold til dagsform eller 
periodeform og hvordan vi som behandlere kan fange opp 
at pasienten er utenfor toleransevinduet. Mange beskriver 
at de blir stille, «frosne» eller lite kontaktbare. Det er både 
viktig og helt nødvendig at pasienten hjelper oss å forstå 
hvor stort toleransevinduet hans/hennes er, samtidig 
som vi må huske at mange pasienter ikke vet dette selv. 
De trenger at vi snakker med dem om toleransevinduet 
og spør aktivt hvor de befinner seg i det, og at enhver 
korreksjon og grensesettende aktivitet fra pasienten 
absolutt bør tolkes som et framskritt og en tillitserklæring 
heller enn kritikk. 

Det er vanlig at pasienten beveger seg utenfor 
toleransevinduet i løpet av behandlingen. Det er derfor lurt 
å ha øvd på grunningsøvelser og ha en plan for hvordan 
håndtere dette i behandling. Det gir økt trygghet både for 
tannteam og pasient om de vet hvordan tannteamet skal 
tilnærme seg når dette skjer, og hva pasienten trenger for 
å stabiliseres/reguleres inn igjen. 

Noen fakta om pust
Pusten er knyttet til det autonome nervesystemet. Det er 
en ubevisst prosess som vi har mulighet til å påvirke ved 
behov. Pust tilfører oksygen til hver eneste celle i kroppen 
og tar med seg avfallsstoffer ut. Hos friske mennesker er 
93 % av energiomsetningen avhengig av oksygen. Når 
vi puster inn sender vi oksygen til alle cellene. 70 % av 
avfallsstoffene forsvinner ved utpust. Puster vi med brystet, 
sirkulerer en halv liter blod gjennom lungene hvert minutt. 
Inviteres pusten ned i magen, får dobbelt så mye blod 
oksygen, noe som fører til roligere pust.

Stress ødelegger for den gode, rolige pusten og kan føre 
til at kroppen tror den er i fare hele tiden. Stressreaksjoner 
kan beskrives som kroppens gasspedal. Når alarmsystemet 
vårt settes i sving føres blod til muskler i armer og bein, 
hjertet slår raskere, skuldrene heises opp og kjeven 
spenner seg. Adrenalin- og kostisolnivået i kroppen øker. 
Kroppens mulighet til å bremse kan ligge i å trekke inn 
godt med luft for så å slippe den ut igjen. Får vi luften ned 
i magen er det som å tråkke på bremsen, og kroppen vil 
automatisk roe seg ned. Da aktiveres det parasympatiske 
nervesystemet som skaper en tilstand av ro og hvile. 
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Hvordan redde pasienter kan 
oppføre seg hos tannlegen

Redde pasienter kan oppføre seg svært ulikt i situasjoner 
som trigger angsten deres. Noen kan bli tydelig redde 
og anspente, noen blir sinte, noen blir triste, noen blir 
barnslige, noen kobler ut, noen skjelver, noen stivner etc. 
Angst kan ta mange former og det er ikke alltid like lett for 
behandlere å oppdage at det er angst og frykt som ligger 
bak pasientens atferd.

Pasienter som spenner seg
Mange pasienter forsøker å holde ut besøket på 
tannklinikken ved å klype seg i hendene eller i lårene, de 
tviholder i tannhelsesekretærens hånd, eller strammer 
alle kroppens muskler. Kroppen er i kampmodus, og man 
forsøker å få vekk ubehaget ved tannbehandlingen ved 
å agere på det, gjennom å opprettholde spenninger i 
kroppen – å holde kroppen klar til kamp. Hensikten er å 
minimere ubehaget som følger med redselen. Det man 
derimot oppnår er å gi amygdala (kroppens fryktsenter) 
kontinuerlig oppdatering om at situasjonen fortsatt er 
farlig. Kroppen spenner seg og gir feedback til amygdala 
om at det er viktig å holde aktiveringen opp. Amygdala 
vil derfor reagere ved å fortsatt behandle kroppen som 
om den er i en alarmsituasjon, som om kroppen er i fare. 

Svært få pasienter er klar over at de gjør dette. De opplever 
besøket på tannklinikken så skremmende og overveldende 
at det er først når det er over at de kan kjenne smerte etter 
kliping i lår eller hender. Når man møter slike pasienter er 
første steg å vennlig og empatisk gjøre dem oppmerksom 
på deres reaksjonsmønster. Det er en forståelig respons å 
spenne seg når alarmsystemet er aktivert, men på denne 
måten forsterkes også angsten og ubehaget i situasjonen. 
Ved å være avspent i situasjonen forteller pasienten sitt 
eget fryktsenter at det ikke er grunn til å være redd. 
Mange pasienter kjenner også igjen dette, ved at de sier at 
«fornuften vet at det ikke er farlig, men kroppen reagerer 
som om det er farlig». For noen pasienter kan det være 
nok å få informasjon og vennlig påminning for å greie å 
avspenne musklene. Om pasienten ikke greier å slappe 
av er det nyttig å øve på avspenningsøvelser og å bruke 
dem i stolen. 

Pasienter som avbestiller eller ikke kommer
Dette er pasienten som enten unngår å bestille time, 
som avbestiller timen sin, eller som møter opp uten å 
ville gjennomføre planlagt behandling. På samme måte 
som at det å kjempe mot en fryktrespons er adaptivt i 
møte med bjørnen, er det å flykte fra bjørnen adaptivt. 
Det er imidlertid lite hensiktsmessig å flykte fra nødvendig 
tannbehandling. Vi kaller det å flykte fra angstsituasjoner 
for unngåelse.

I møte med disse pasientene er det viktig å fortelle dem at 
unngåelsen (flukten) er en viktig opprettholdende faktor 
for angsten. Når man stadig unngår å gjøre noe man er 
redd for, er det som bensin på bålet for angsten. Vi får 
stadig bekreftelse på at situasjonen er så farlig at vi ikke 
kan utsette oss for den, og unnvikelsen opprettholder 
angsten på flere måter: 1) man får ikke avkreftet 
katastrofetanker (for eksempel knyttet til smerte eller tap 
av kontroll), 2) man får ikke erfaring med at ubehaget i 
tannbehandlingssituasjonen vil reduseres på sikt, og 3) 
man får ikke utført nødvendig tannbehandling på et tidlig 
tidspunkt, slik at tannbehandlingsbehovet kan være større 
når man først oppsøker hjelp. 

Man må sammen med pasienten se på hva man som 
tannhelsepersonell kan gjøre for å forsøke å hjelpe 
pasienten til å ikke gå i unnvikelsesfella. Et tips kan være 
å anbefale pasienten å alliere seg med en venn eller et 
familiemedlem, eller å få pasienten til å unne seg noe som 
belønning for å møte opp. Man kan også gjøre tydelige 
avtaler for hvordan man skal håndtere avbestillinger eller 
avtaler pasienten ikke møter på.
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Pasienter som fryser
Når pasienten har frys-reaksjon i tannlegestolen, kan 
dette være vanskelig å oppdage. Vi har møtt flere 
pasienter som har sagt at de har ligget i stolen og opplevd 
smertefull tannbehandling uten å klare å gi beskjed. 
Evolusjonsmessig har det i noen tilfeller vært adaptivt å 
spille død, slik at byttetur har unngått å spise deg pga en 
redsel for å spise dødt og fordervet kjøtt. Det kan være 
vanskelig å oppdage en frysreaksjon i tannlegestolen og 
man kan som tannhelsepersonellet gjøre behandling selv 
om pasienten er langt utenfor sitt toleransevindu. Dette er 
svært skremmende for pasienten og vil gjøre at angsten 
for tannbehandling øker.

Pasienter i frys er ikke kontaktbare. En måte å oppdage 
frysreaksjoner på er å stadig holde øye med pasienten og 
forsikre seg om at hun/han er kontaktbar og til stede her 
og nå. Vi anbefaler da å ta hyppige pauser i starten, og å 
undersøke verbalt om pasienten opplever behandlingen 
som okay. Pasienten må få mulighet til å svare på den 
verbale forespørselen. Det er også viktig at pasienten 
opplever det trygt å si ifra om det ikke føles greit. 

Pasienter som blir hjelpeløse 
Mange pasienter kan ha store vansker med å si fra når 
de opplever ubehag i tannbehandlingssituasjonen. Dette 
skyldes blant annet at de kan ha lært seg at det ikke nytter 
eller lønner seg å si fra og mange har også blitt ytterligere 
straffet for å forsøke å sette grenser. De har blitt utsatt 
for fysisk vold, de har kanskje blitt latterliggjort eller 
overhørt de gangene de har forsøkt å ivareta sine behov 
og sette grenser. Dette medfører en lært hjelpeløshet, 
en resignasjon mot å forsøke å endre den uholdbare 
situasjonen. Deres eneste strategi er å holde ut og lide 

seg gjennom. Disse pasientene trenger mye bekreftelse 
og trygging på at det er greit å si ifra og at vi ønsker det. 
Pasientene er kontaktbare, men de har store vansker 
med å sette grenser. De trenger hjelp til å ta pauser og 
de trenger hjelp til å kjenne etter hvordan de har det i 
situasjonen.

Pasienter som dissosierer
Om en pasient har vært utsatt for tidligere 
traumer kan pasienten bli så overveldet av angst i 
tannbehandlingssituasjonen at han/hun går inn i kraftig 
underaktivering – i dissosiasjon. Tannteamet kan se 
dette ved at mennesket vi har foran oss forandrer både 
uttrykk og væremåte. Når minner trigges, vil vi kunne se 
at det lille barnet som en gang måtte flykte inn i seg selv, 
dukke opp igjen og vi mister kontakten med den voksne 
delen av pasienten. Dette kan komme til uttrykk ved at de 
overgir seg til situasjonen. Kanskje ser vi at den rasende 
«12-åringen» dukker opp? «Jeg hater deg!». Kanskje ser vi 
den som aldri fikk sagt fra, og som hele tiden passer på at 
mennesker ikke kommer for nære? Dette er dissosiasjon, 
og mennesket foran oss (som reelt sett kanskje er 40 år 
men emosjonelt sett bare er 7 år) opplever at det – her 
og nå - er i en reell faresituasjon, der det ikke er trygt nok 
å være med hele seg. Dissosiasjon kan ta mange former. 
Pasienten kan bli nummen, stille og ikke kontaktbar, 
pasienten kan bli sint, pasienten kan få kramper. Et 
fellestrekk ved mennesker i dissosiasjon er at vi ikke får 
kontakt med dem. De svarer i liten grad på tiltale, de er 
ikke her og nå.

Dissosiasjon er ikke farlig. Det viktigste en som tannteam 
kan gjøre er å avbryte tannbehandling og heller fokusere 
på å gjøre pasienten trygg nok til å komme seg tilbake i 
toleransevinduet. Dette kan gjøres gjennom en eller flere 
av grunningsøvelsene.

Pasienter som besvimer (oftest grunnet 
blodfobi)
En annen type frys-respons er vasovagal synkope, eller 
besvimelse. Hvis man har informasjon om at pasienten har 
besvimt tidligere, er dette viktig å samtale med pasienten 
om. Man kan forklare mekanismen bak besvimelse i 
tannlegestolen, som sannsynligvis dreier seg om vasovagal 
synkope: besvimelse pga raskt blodtrykksfall. Ved å forklare 
dette og sette det inn i en ramme for angstmestring kan 
det trygge responsen for pasienten. I tillegg til dette finnes 
det effektiv behandling for vasovagal synkope, som vi 
anbefaler at man iverksetter hvis pasienten forteller om 
tidligere besvimingsepisoder, eller hvis pasienten besvimer 
i stolen under møte med dere som tannhelsepersonell. 
Dette er «applied tension» og står beskrevet senere.
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Pasienter som er mistenksomme
For pasienter som har opplevd traumer kan det være veldig 
vanskelig å stole på andre. Noen har fra barndommen 
av lært at omsorgspersoner eller andre voksne kan 
utgjøre er alvorlig fare for dem. De kan derfor ha med 
seg en grunnleggende mistillit til mennesker de møter i 
hverdagen, inkludert tannlegen. Det tar derfor ofte lang 
tid å bygge opp gjensidig tillit med disse menneskene. De 
trenger tid på å erfare at tannteamet ikke vil skade dem. 
Tannteamet kan også beskyldes for å ha onde hensikter 
(noe mange av disse pasientene har erfart at mennesker i 
autoritetsposisjoner ofte kan ha), noe som ofte vil kjennes 
svært urimelig for oss som behandlere. Da kan det være 
nyttig å påminne seg selv om at den bakenforliggende 
følelsen her er angst og utrygghet, og at pasienten svært 
sjelden har et ønske om å være «vanskelig».

Pasienter som overvåker og «leser» 
tannteamet
En viktig overlevelsesfunksjon for barn som lever med 
ustabile voksne, under omsorgssvikt og med overgrep er 
å være sensitive for andres sinnsstemninger. Dette for å 
gjøre egen tilværelse mer forutsigbar og for å kunne gjøre 
ting for å endre den andres sinnsstilstand og muligens 
forhindre eller framprovosere overgrep, noe som kan 
gi barnet en opplevelse av kontroll. Mennesker som 
har opplevd overgrep er derfor ofte svært sensitive for 
behandlerens sinnsstemning. De kan ofte merke om en er 
irritert, nedfor eller ikke helt tilstede. Dette kan oppleves 
vanskelig og/eller plagsomt for tannteamet, men det kan 
hjelpe å gi beskjed og forklaring (på et overordnet nivå) 
om en som behandler har en dårlig dag.

 
Pasienter med lav selvfølelse
Odontofobi, en svært forsømt tannhelse, angstplager eller 
traumefaringer fører ofte til lav selvfølelse, en følelse av 
å ikke være bra nok, og en følelse av å ikke være verdt 
noe. Slike pasienter kan ofte unnlate å si stopp under 
tannbehandling fordi de ikke ønsker å være til bry for 
tannbehandlerne. Det er svært viktig at man er observant 
i forhold til denne problematikken og at man tilbyr disse 
pasienter hyppige pauser. Mennesker som har vært utsatt 
for traumer har i liten grad lært seg å ta vare på seg selv, 
så det er viktig at vi som hjelpere bistår dem med det. 

Pasienter som strever med 
emosjonsregulering
Hjernen formes som av bruk og for mange pasienter har 
barndommen vært preget av å forsøke å overleve, uten 
rom for utforskning og læring gjennom lek. Mennesker 
utsatt for omsorgssvikt og/eller overgrep, har fått dårlig 
opplæring i å tåle-, forstå-, håndtere- og regulere sine 
følelser, og også sin angst. Dette kan gi et underutviklet 
reguleringssystem og et overutviklet alarmsystem 
(Dag Nordanger forklarer dette fint i sin video). Det 
underutviklede reguleringssystemet gir seg uttrykk i at 
pasientene ofte har vansker med å forstå eller snakke 
om angst eller andre følelser. De kan ha vansker med å 
uttrykke i ord hvor følelsen sitter i kroppen eller hvilke 
katastrofetanker man har og de har ofte vansker med å 
øke eller dempe egne følelsesuttrykk. 

Pasienter med få mestringsstrategier
Mennesker utsatt for langvarig traumatisering har ofte 
bare lært én strategi for å regulere vonde følelser, nemlig 
å forsøke å unngå situasjoner som vekker disse følelsene. 
Det er svært forståelig og en god strategi at et barn som 
opplever vold hjemme forsøker å unngå situasjoner der 
det står i fare for å bli utøvd vold mot. Problemet når dette 
barnet blir eldre er at det ikke har lært seg forskjell på 
ubehag det kan tåle og ubehag som blir for overveldende. 
Det er derfor viktig å hjelpe dem til å bli kjent med hvor 
mye ubehag de tåler, og å hjelpe dem med å regulere 
ubehaget. I slike tilfeller kan stabiliseringsøvelser være 
gode, da de sikter seg mot å regulere følelser ved bruk 
av kroppen. Det er svært viktig at pasientene opplever at 
personene rundt reagerer med aksept og trygghet når de 
får sterke følelsesmessige reaksjoner. Dette for å formidle 
at følelsen i seg selv ikke er farlig, at vi som hjelpere 
tåler dette og at vi kan hjelpe pasienten med å tåle det 
og. Vi som behandlere skal klare å romme pasientens 
sterke følelsesuttrykk. Det kan være hensiktsmessig at 
behandlere hele tiden minner seg selv om at pasienten 
følelsesmessig er svært «ung» og trenger mye trygghet for 
å tørre og modnes. Vi som behandlere forsøker å gi disse 
pasientene veiledning i å håndtere sterke følelser, noe som 
kan være en ny erfaring for en del pasienter.

28

Behandlerhåndbok for TOO-paraplyteam



Tannbehandlerteamet TOOs møte 
med pasientene

For tannbehandlerteamene TOO vil det første møte 
med pasienten stort sett bli initiert av Tverrfaglig 
team TOO, som spør om å få sette opp en samtale 
hos tannbehandlerteamet TOO. Da er det viktig at 
tannbehandlerteamet TOO i forkant har satt seg inn i 
pasientens historie og behov hos tanntemaet. Det er viktig 
at hele teamet gjør dette, ikke bare tannlegen. Dette er 
viktig for at man skal få til en best mulig start sammen 
med pasienten, at tannteamet har oversikt over aktuelle 
tilrettelegginger, både av psykologisk og odontologisk art. 

Pasientene er som oftest svært sårbare og redde når de 
møter tannbehandlerteamet TOO for første gang. Da er 
det er viktig å forsøke å gjøre tannklinikken til en trygg 
base allerede fra starten av. Det gjør man ved å være 
sikker på at alle medlemmene av teamet er til stede 
ved det første møtet (så pasienten får se dere og se 
at dere ikke er farlige), at dere kommer tidsnok (slik at 
pasienten vet at hun/han kan stole på dere og at ting er 
forutsigbart) og at man viser at man har tid til pasienten 
(slik at pasienten føler seg tatt på alvor og opplever et 
genuint ønske fra teamet om å hjelpe). Det er ikke 
ønskelig med forsinkelser med disse pasientene da det 
kan oppleves svært utrygt. Hvis man blir forsinket, bør man 

informere pasienten om det så raskt man kan. Kontroll 
og forutsigbarhet er viktige komponenter for at pasienten 
skal føle trygghet, noe som er en forutsetning for å få 
en god behandlingsrelasjon. Uforutsigbarhet rundt første 
møte med tannbehandlerteam TOO kan være nok til at 
pasientene slutter å møte opp. 

Det er viktig at tannbehandlerteamet TOO gjennomgår 
epikrisen og mestringsplanen sammen med pasienten, og 
viser at de har forstått innholdet i disse. Mange pasienter 
har behov for å snakke om det som er vanskelig. Det er 
imidlertid ikke slik at tannbehandlerteamene TOO skal 
fungere som «psykologer» for pasientene. Målet er å 
gjennomføre tannbehandling. Man kan likevel ta seg 
tid til å høre på pasienten i starten av timen, men det 
er viktig at pasienten skjønner at han er der for å gjøre 
tannbehandling, ikke for å snakke om vanskene sine. 
Om pasienten har en vond historie og stort behov for å 
fortelle kan tannlegen etablere kontakt med fastlegen som 
igjen kan hjelpe pasienten med henvisning til psykiatrisk 
behandling, om det er behov for det. Tannbehandlerteamet 
TOO kan også ta kontakt med lokalt Tverrfaglig team TOO 
for å drøfte saken. 
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Tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO)

Vi møter pasienter som kanskje har opplevd seksuelle 
overgrep eller tortur, pasienter som er sinte, pasienter som 
er vanskelig å behandle, pasienter som ikke møter opp, 
pasienter som man ikke får gjort stort med selv om man 
setter opp flere konsultasjoner. Vi møter pasienter som er 
mistenksomme, avvisende og tidvis nedvurderende. 

Dette er ofte vanskelig for oss behandlere. Vi er bare 
mennesker. I møte med den redde pasienten kan vi møte 
fiendtlighet, klenging, gråtetokter eller anklager om at man 
er sadist. Vi får en overføring av følelser fra pasienten, som 
vi spontant vil respondere på. Dette kalles å motoverføre. 
Motoverføring er våre reaksjoner på hva pasienten tar med 
seg inn i relasjonen. Noen ganger kan dette være positive 
følelser, som omsorg og lyst til å hjelpe, men det er like 
ofte negative følelser som håpløshet, irritasjon og sinne. 
Det er ikke et mål å bli immune mot motoverføringer. 
Da ville vi mistet vår evne til å reagere menneskelig og 
følelsesmessig på overføringene fra pasienten. Vtrenger å 
kunne respondere på hverandre for å fungere sammen med 
andre mennesker.

Å reagere følelsesmessig er menneskelig. Vanlige 
reaksjoner er å bli lei seg, bli usikker, kjefte, 
baksnakke, avvise eller trykke pasienten til sitt 
bryst. De redde pasientene kan vekke mange 
ulike reaksjoner hos oss. Mange tannleger, 
tannpleiere og tannhelsesekretærer og 
psykologer oppgir at de har opplevd:

 − Følelse av utilstrekkelighet og inkompetanse. 
«Jeg er ikke god nok for denne pasienten». 

 − Følelse av hjelpeløshet: «Jeg får ikke til å 
hjelpe denne pasienten». «Jeg aner ikke 
hvordan jeg skal gripe det an, nå har jeg prøvd 
alt! Jeg håper han ikke kommer». 

 − Følelse av frykt: «Jeg kommer til å miste 
tålmodigheten». «Jeg kommer til å be 
pasienten om å forlate kontoret mitt». 
«Jeg er redd jeg kommer til å traumatisere 
pasienten».

 − Følelse av nederlag: «Jeg får det ikke til med 
disse pasientene». «Jeg aner ikke hvorfor. Jeg 
har jo prøvd alt!»

 − Følelse av irritasjon: «Hvorfor kan de ikke bare 
ta seg sammen?» «Jeg har mer enn nok av 
betalende pasienter som klarer å holde ut i de 
20 minuttene det står på». 
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Å håndtere en situasjonen profesjonelt vil være å akseptere 
følelsene som dukker opp og være bevisst overføringene 
fra pasienten. Om en pasient er fiendtlig innstilt og 
nedvurderende til tannteamet kan man anerkjenne at 
man kjenner irritasjon og frustrasjon over pasienten. Man 
kan anerkjenne at denne pasienten gjør noe med en. Å 
håndtere dette på en profesjonell måte er ikke å ikke føle 
irritasjon. Å håndtere det profesjonelt er å undre seg over 
denne reaksjonen, og å forsøke å se forbi den og lete etter 
årsakene eller funksjonen til atferden. «Hva kan være årsaken 
til pasientens følelser eller atferd»? «Hvilken funksjon har 
denne atferden?» Det kan ligge mye mestring, kontrollbehov 
og et forsøk på å skape trygghet for seg selv på å avvise 
andre. Man slipper å risikere å selv bli avvist, man slipper å 
vente på at den som først var hyggelig skal endre karakter og 
bli slem, man slipper å være prisgitt andre og man slipper at 
andre kommer for tett på. Det kan ligge mye forsvar mot et 
skjørt selv i et avvisende og nedvurderende ytre.

Det er nyttig at tannteamet forsøker å forstå pasientens 
atferd og handlingsmønster. Kan det være opplevd 
omsorgssvikt eller overgrep (seksuelle, voldelige eller 
emosjonelle) som forklarer denne væremåten? Har han 
med seg en grunnleggende mistillit til helsepersonell på 
grunn av dårlige erfaringer på sykehus/lege/psykolog? 

Har pasienten opplevd skremmende hendelser hos 
tannhelsepersonell tidligere? Har pasientens foreldre 
overført sin tannhelseskrekk til barna? Er pasienten 
spesielt sensitiv for å miste kontroll? Er det mye som skjer i 
pasientens liv for tiden? Har pasienten bekymringer knyttet 
til økonomi? Har pasienten en medfødt sårbarhet for 
manglende kontroll og smerte? Har han noen somatiske 
sykdommer (diabetes) eller spesifikke orale sårbarheter 
(dårlige tenner, født uten emalje, hypomineraliserte tenner) 
som gjør og tidligere har gjort det spesielt vondt å oppsøke 
tannbehandling? Har han noen psykologiske sårbarheter 
(ADHD eller en utvilkingsforstyrrelse)? Er det skam eller 
skyldfølelse som kommer til uttrykk? Er han redd for hva 
jeg skal si om tennene hans (fordømmelsen)? Er han 
redd for at undersøkelsen skal avdekke at det trengs mye 
tannbehandling og dernest mye smerte han må lide seg 
gjennom fremover? Har han fått en dårlig start på livet (for 
tidlig fødsel kan gi forstyrret tannutvikling)?

Hovedpoenget er å undre seg over sine egne reaksjoner og 
å reflektere over hva som kan ligge bak pasientens atferd og 
i større grad respondere på det enn pasientens avvisning. 
Dette er en øvelse i aksept, respekt og empati, som på sikt 
styrker relasjonen og tannteamets profesjonalitet.
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Konkrete verktøy i møtet med den 
redde pasienten

Vi anbefaler at tannbehandlerteamet TOO benytter de 
verktøyene som står beskrevet i mestringsplan og epikrise. 
Det er Tverrfaglig team TOOs jobb å avklare hvilke verktøy 
som er indisert for den enkelte pasient.  

Pasienthåndbok
Pasienthåndboken er et verktøy som gis pasienten ved 
oppstart av behandling ved TOO. Denne gir innføring 
i behandlingen som gis ved TOO, psykoedukasjon 
om angst, psykoedukasjon om traumer, teknikker for 
angsthåndtering, oversikt over aktuelle tilrettelegginger, 
innføring i stoppsignaler samt at den har et eget avsnitt 
som heter «mestringsplan». 

Mestringsplan
Mestringsplanen er pasientens egne personlige 
«oppskrift» på hvordan tannbehandling kan foregå slik at 
hun/han kan føle seg trygg. I den finnes oversikt over de 
tilpasningene han/hun trenger under tannbehandlingen 
samt viktige informasjon om pasienten som hun/han 
ønsker at tannteamet skal vite om han/henne. Pasienten 
har brukt mye tid på å utforme denne mestringsplanen, 
gjennom utforskning, nedtegning, prøving og feiling. Det 
ligger mye arbeid i en slik plan! Det er tenkt at pasienten 
kan bruke denne planen også i videre behandling slik 
at tannbehandlerteamet TOO og pasienten fortsetter 
å utvikle og revidere pasientens mestringsplan. Behov 
vil endres over tid, og denne mestringsplanen og 
samarbeidet rundt behandlingen vil fungere best om det 
er et «levende» dokument. 

Psykoedukasjon
Psykoedukasjon vil si å dele den kunnskapen vi har om 
tannbehandlingsangst med pasienten. Når pasienten 
møter tannbehandlerteamet TOO har han/hun vært til 
utredning og eventuelt behandling i Tverrfaglig team TOO 
og har allerede mottatt psykoedukasjon om egen tilstand. 
Dette vil videreformidles gjennom epikrisen og/eller ved 
overføringssamtalen til tannbehandlerteam TOO. Selv om 
pasienten vet mye om egen tilstand er det nyttig med 
påminnelser, særlig om pasientens alarmsystem aktiveres. 
Da er det ikke så lett å finne de rasjonelle tankene, så en 
påminnelse om hva som skjer i kroppen kan være til stor 
hjelp.

Vi har gjennomgått disse temaene i dette heftet, og det 
anbefales å bruke denne kunnskapen aktivt. Det kan 
være nyttig å benytte modellene med toleransevindu, 
angstkurve og unnvikelsens onde sirkel. Disse finnes både 

i denne håndboka og også i pasienthåndboka. 

Det viktigste er å formidle til pasienten at selv om angst 
er veldig ubehagelig og tidvis oppleves som uutholdelig, 
så er det ikke farlig, snarere tvert imot. De barna som er 
født uten en autonom fryktrespons, lever sjelden til de blir 
10 år gamle. Vi trenger alarmsystemet vårt for å overleve! 

Stoppsignaler/startsignaler

Stoppsignaler
Mange av pasientene knytter angstopplevelsen i 
behandlingsstolen til det å oppleve mangel på kontroll 
med påfølgende opplevelse av hjelpeløshet. Denne 
opplevelsen av mangel på kontroll fører til ubehagelige 
tanker og følelser, som igjen fører til kraftigere 
angstrespons. Vi mener at pasienten har rett til å ha 
kontroll over egen tannbehandling. Vi opplever at flere 
pasienter har mange egendefinerte grunner til at de ikke 
opplever kontroll i tannhelsesituasjonen. Her kommer 
et utvalg: 1) Tannbehandleren har ikke tid til at jeg skal 
stoppe, 2) Jeg klarer ikke å si stopp med alle instrumentene 
i munnen, 3) Hva jeg har behov for er ikke viktig, 4) Det 
går ikke an å avbryte prosedyrer uten å gjøre seg ferdig, 
5) Tannbehandleren vil ikke like meg hvis jeg sier stopp. 

I møte med denne virkeligheten er det å informere om 
pasientens kontroll viktig for tannhelsepersonellet. Man 
bør opplyse på forhånd om at pasienten har rett til å si 
stopp når som helst under tannbehandlingen. Det er 
derfor særdeles viktig at tannhelsepersonellet respekterer 
når pasienten sier stopp. Uavhengig av om det kun er 5 sek 
igjen av en lang prosedyre. Det å ikke respektere denne 
grensen vil føre til at pasienten mister viktig opparbeidet 
tillit. Tannhelsepersonellet bør informere om hvor lang tid 
som er igjen, og hvor lang tid man forventer å bruke på 
hver prosedyre. En annen teknikk er å telle ned sammen 
med pasienten. Da er det viktig å telle «ekte» og like raskt, 
og ikke forlenge pausene i tellingen. 

Vi bruker tid på å finne stoppsignaler i forbindelse med 
tannbehandlingen. Dette gjelder imidlertid ikke bare når 
pasienten sitter i stolen, men også i samtale i forkant av 
tannbehandling.

Andre stoppsignaler, som for eksempel lyder, kan avtales 
med pasienten dersom han/hun skulle foretrekke det. For 
enkelte pasienter gir vi også mulighet til å ta en kort pause 
under behandlingen, enten for å ta seg en røyk, gå seg 
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figur 8

«rolig nå» «jeg må avbryte» «jeg er klar»

en tur eller lignende. Dette kan være nødvendig i starten, 
men er erfaringsmessig mindre nødvendig etter hvert som 
pasienten blir mer trygg og mindre engstelig i forbindelse 
med tannbehandlingen. 

Det er viktig å teste ut at pasienten våger å stoppe deg. 
Mennesker som har opplevd langvarig traumatisering 
har aldri lært seg å sette grenser. Det vil ta tid og 
mengdetrening før denne nyervervede ferdigheten sitter 
i ryggmargen. 

Startsignaler
Om pasienten trenger det, kan man lage avtale om 
startsignal. Da avtaler man med pasienten at ingen 
prosedyre vil igangsettes uten hans/hennes samtykke. 
Ingen skal berøre pasientens kropp eller munn uten at 
hans/hennes forhåndsgodkjenning og at hun/han er vel 
vitende om hva som skal skje. Startsignal avtales mellom 
pasient og tannteam; enten ved at pasienten sier «KLAR», 
viser tommel opp eller at du uttrykker andre signaler. 
Dette brukes sjeldnere enn stoppsignaler. (se figur 8)
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Tilrettelegging
Behovet for tilrettelegging kan endre seg i løpet av behandlingen, derfor bør det sjekkes ut med pasienten gjennom 
hele behandlingsforløpet. Pasienten har med seg aktuelle tilrettelegginger i sin mestringsplan, men det kan være behov 
for å justere disse underveis i behandlingen. 

Aktuelle tilpasninger kan være:

 − Gjennomgang av epikrise etter TOO-behandling

 − Forsøke å avklare årsaken til at han/hun er redd for tannbehandling. Hva ønsker pasienten at tannteamet 
skal vite om han?

 − Omvisning og utforskning på behandlingsrommet. Forklare og beskrive instrumenter og utstyr som er å 
finne på behandlingskontoret.  Prøvesitte behandlingsstolen, pasienten kan få «kjøre» den selv.

 − Øve inn stoppsignaler og eventuelt startsignaler.

 − Avklare dagsform, om pasienten ønsker at vi skal spørre før hver avtale.

 − Avklare forhold til nærhet, hvor nær er okay og hva blir for intimt. Hva er pasientens triggerpunkter.

 − Estimere tid både for timen i helhet men også før hver konkrete prosedyre -  telle sekunder. Forberede 
pasienten på det som skal foregå i løpet av behandlingstimen.

 − Tilbud om speil å ha i hånda. Anbefales da det gir korrigerende erfaring.

 − Forklare lyder, lukter, forventede sanseopplevelser før alle prosedyrer før det øves på. Forklare bevegelser.

 − Avklare pasientens behov for at noen holder seg i nærheten eller holder i hånda. 

 − Tilby å holde i arbeidshånda til tannhelsepersonellet

 − Ønske om stressball, smalltalk, radio eller andre avledninger.

 − Avklare hvordan tannteam skal opptre om pasienten faller utenfor toleransevindu. Avklare hvordan det 
vises på pasienten når han/hun opplevder smerte og ubehag.

 − Avklare hvordan det er for pasienten å ligge i behandlingsstolen eller hans/hennes opplevelse av 
lyssettingen. Er det noe spesielt ubehagelig i situasjonen? 

 − Avslutte med å oppsummere timen, hva er gjort, hva var viktigst for pasinten. Avtale hva man skal gjøre 
neste time slik at pasienten slipper å grue seg til neste gang. 
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Å jobbe i toleransevinduet
Når vi jobber med pasienter med uttalt tannlegeskrekk, er 
vi opptatt av at vi ikke skal gjennomføre tannbehandling 
som oppleves som for vanskelig for pasienten. Her kan det 
være nyttig å benytte modellen av toleransevinduet for å 
forsikre seg om at en befinner seg på et nivå som er tålelig 
for pasienten og som pasienten kan dra læring ut av. Noen 
pasienter opplever det som svært nyttig å rangere eget 
ubehag på en skala fra 1 til 10, der 10 er uutholdelig og 1 
er uten ubehag. For god angstbehandling er det optimalt 
at pasienten befinner seg et sted mellom 4-7/8. Noen 
pasienter kan ha store vansker med å skulle rangere eget 
angstnivå, og for disse kan en forsøke å finne et annet 
språk for å forstå hvor i vinduet pasienten er. Man kan 
tegne opp vinduet og la pasienten peke, man kan bruke 
kroppen som vindu (for eksempel kan toleransevinduet 
være fra navlen til kravebeinet), og pasienten kan vise med 
hendene hvor i vinduet hun/han befinner seg. Det er lov 
å prøve og feile her. Det viktigste er at man ender et sted 
der man har en felles forståelse for hvor høy aktivering det 
er i pasienten og at man som behandlere kan respondere 
på det på en god måte. 

Grunningsøvelser ved over- eller 
underaktivering
Når en pasient er enten over- eller underaktivert trenger 
hun/han hjelp til å komme tilbake i toleransevinduet. 
Dette fordrer at vi som behandlere tar kontroll over 
situasjonen og aktivt guider pasienten inn igjen. Ved alle 
grunningsøvelser anbefaler vi at behandlerne gjør disse 
sammen med pasienten. 

Ulike øvelser passer til ulike mennesker. I begynnelsen kan 
det være uvant både for oss som behandlere og for våre 
pasienter. Mye av jobben her handler om å tørree å prøve, 
både for oss behandlere og for pasientene. Det er viktig 
at vi som behandlere har prøvd ut øvelsene på forhånd, 
slik at vi vet hvordan de kjennes ut for oss og for at vi 
skal greie å være rolig og oppmerksomme på pasientene 
under øvelsene. 

Øvelser som kan brukes ved overaktivering

Pusteteknikker
Pusten er som tidligere skrevet knyttet til det autonome 
nervesystemet og regnes som kongeveien til 
tilstedeværelse. Ved overaktivering vil pusten endres fra 
sin «vanlige» tilstand, ofte ved at en holder pusten eller 
begynner å puste kort og fort. Ofte er vi ikke bevisst dette. 
For mange kan det å vende oppmerksomheten til pusten 
være god hjelp for å få en mer regelmessig og rolig pust. 
For andre er det nyttig å øve på å roe ned pusten, og 
gjennom denne også roe ned resten av systemet – å 
komme inn i toleransevinduet igjen.

Pusteanker
Kan brukes ved overaktivering. Kan for eksempel brukes 
før behandling, på venterommet, i tannlegestolen før 
behandling. En fra tannteamet leder øvelsen de første 
gangene med følgende instruksjon:

«Sett deg godt til rette i stolen, kjenn at du får støtte fra 
den, og kjenne føttene dine mot gulvet. Sitt rett i ryggen, 
slik at du sitter rett over seteknutene med en verdig 
holdning. Lukk øynene om du er komfortabel med det. 
Nå skal vi øve på å være til stede her og nå, og la fortid 
være fortid og fremtid være fremtid.

Kjenn etter hvordan du puster. Du skal ikke puste på en 
spesiell måte, bare kjenne at du puster. Pusten blir vår 
forankring i øyeblikket. Den har vi alltid med oss, og den 
kan bli en påminnelse om at vi er akkurat her, akkurat nå.

Kjenn om du kan legge merke til pustebevegelsen – den 
bevegelsen pusten skaper i kroppen din. Noen kjenner 
det best i nesen (luften du puster inn er litt kaldere enn 
den du puster ut), andre i brystet, neon i magen. Kjenn 
bevegelsen. Den naturlige pustebevegelsen kan vi kalle for 
pusteankeret. Den kan vi komme tilbake til igjen og igjen.

Det er helt naturlig at det kommer tanker og følelser som 
gjør det vanskelig å konsentrere seg om pusten – sånn 
er det for alle. Hver gang du oppdager at du er et annet 
sted enn ved pusten din, leder du deg selv vennlig tilbake 
til pusteankeret.

Tilbake til pusteankeret. Kjenn pustebevegelsen. 
Bevegelsen pusten din skaperi kroppen din.

Om du kjenner deg urolig i kroppen, klør eller får lyst til 
å bevege deg – se om du kan la være å handle på det 
akkurat nå. Legg merke til behovet for å få bort ubehaget, 
men bare observer det, og gå tilbake til pusteankeret.

Tilbake til pusteankeret. Kjenn pustebevegelsen. Den 
bevegelsen pusten skaper i kroppen din.

Når tankene kommer; stopp opp og kjenn på 
pustebevegelsen. Observer tankene. Aksepter at de 
kommer. Men la dem fare igjen ved at du om og om 
igjen vender din oppmerksomhet mot pusten som er ditt 
pusteanker.

Nå som øvelsen nærmer seg slutten, se om du kan legge 
merke til hva det har gjort med deg å øve på å være til 
stede her og nå. Det er aldri likt fra gang til gang. Hvordan 
var det i dag? Akkurat nå? Når du er klar til å åpne øynene 
igjen så gjør du det».
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Pustevindu
Det å vende oppmerksomheten mot pusten og forsøke å 
senke pustefrekvensen er ofte en god metode å regulere 
ned overaktivering på. Øvelsen kan være virksom både 
ved å roe ned pusten men også ved å vende fokus mot 
pusten og å ha noe helt konkret å gjøre om vi føler oss 
overveldet. Øvelsen kan brukes ved overaktivering med 
følgende instruksjon:

«Se for deg at du lar pusten din følge karmene i et vindu. 
Du kant egne vinduet i lufta om det gjør det enklere for 
deg å gjøre øvelsen. Forsøk å pust rolig og la pusten gå 
godt inn og ut. Pust rolig inn mens du tegner den øvre 
karmen. Ta en pause i hjørnet og slipp så pusten rolig ut 
mens du «tegner» karmen som går ned. Gjenta øvelsen 
flere ganger. Pust inn med en karm og ut med neste. Legg 
merke til hva som skjer i kroppen din og hva som skjer 
med pusten din.»

Pust-og-pause
I denne øvelsen jobber vi med å roe ned pusten. Det er 
viktig at vi gjør øvelsen sammen med pasienten og det 
er en fordel om vi også prøver ut øvelsen på oss selv i 
en situasjon der vi er stresset. Dette for å bedre avpasse 
tempo til den redde pasienten vi har sammen med oss. Vi 
må ofte begynne med noe høyere frekvens (for å tilpasse 
til den som er overaktivert) og bruke litt tid på å senke 
tempo, slik at vi får med oss pasienten på dette. Vi kan gi 
følgende instruksjon:

«Vi skal nå forsøke å la pusten gå rolig og regelmessig. Vi 
gjør det gjennom å puste inn og så holde pusten mens vi 
teller til tre. Trekk pusten inn – og hold 1-2-3. Når vi puster 
ut gjør vi det samme; slipp pusten ut og hold mens vi teller 
til tre. Slipp pusten ut – og hold 1-2-3. Så gjør vi dette 
sammen en stund. Pust inn – 1-2-3 – og pust ut – 1-2-3. 
Pust inn – 1-2-3 og pust ut – 1-2-3. osv.

Å komme inn i toleransevinduet gjennom kroppen og 
sansene
Ikke alle mennesker greier eller ønsker å bruke pusten til 
å regulere ned stress og aktivering, og mange opplever 
at pusteøvelser er nyttige noen ganger, men ikke alltid. 
Da kan det være svært nyttig å også ha teknikker som 
ikke fokuserer på pusten, men som kobler på kroppen og 
sansene våre. Dette hjelper oss til å være her og nå. Ved 
å koble på kroppen og sansene gir vi, gjennom kroppen, 
beskjed til vårt alarmsystem om at dette ikke er en farlig 
situasjon og at vi ikke trenger denne aktiveringen for å 
overleve i denne situasjonen.

Noen pasienter har vansker med å forholde seg til egen 
kropp. Dette gjelder særlig pasienter som har vært utsatt 
for vold og overgrep. Om vi vet at pasienten har opplevd 
denne type traumer er det viktig å være varsom med bruk 
av stabiliseringsteknikker som har mye fokus på kropp. 

Fokus på kropp kan i seg selv være en trigger, og vi kan 
risikere å skyve pasienten ut i overaktivering heller enn å 
hjelpe dem inn i toleransevinduet. 

Noen øvelser er også mindre aktiverende enn andre. En 
full bodyscan kan være mer aktiverende for en del av disse 
pasientene da vi i denne fokuserer på hele kroppen. En 
øvelse som kun fokuserer på tærne eller leggene man 
være mindre aktiverende da de mer «sårbare» delene av 
kroppen ikke er i fokus. Det finnes dog ingen absolutte 
fasitsvar her – hva som fungerer for den enkelte vil 
variere. Vi anbefaler å alltid spørre pasienten om de 
ønsker å forsøke øvelsen før dere gjør den og at dere spør 
pasienten hvordan dette var når dere avslutter. 

Bodyscan
Body scanning er en teknikk for å hjelpe pasienten med å 
være i kontakt med kroppen sin og å slappe av i kroppen 
under tannbehandling. Øvelsen tar ikke lang tid, omtrent 1 
minutt, og fungerer godt for mange pasienter. Øvelsen kan 
være svært nyttig når pasientene er anspente i stolen og 
strever med å falle til ro der. Vi kan gi følgende instruksjon:

«Sett deg i en så behagelig stilling som mulig. Vend så 
fokus mot tærne dine. Kjenn at tærne slapper av og at de 
er godt festet til nederste del av vristen din. Følg foten 
langs vristen og til hælene dine. Kjenn at hælene slapper 
av og hviler godt mot underlaget. Fokuser på leggene 
dine, kjenn at blodet strømmer fra leggene og at leggene 
slapper av og ligger side om side nederst i stolen. Kjenn 
på knærne, knærne er helt avslappet. Tenk på lårene dine, 
kjenn at de ligger tungt og godt i stolen. Kjenn at rumpa 
har god støtte i stolen og at den slapper av. Få kontakt 
med nederste del av ryggen, midtre del av ryggen og 
øverste del av ryggen. Kjenn at hele ryggen hviler mot 
underlaget. Du har trygg støtte i stolen og du slapper 
godt av. Tenk på skuldrene dine, kjenn at skuldrene dine 
er trukket så langt ned som mulig og lett tilbake. Bakhodet 
ditt, kjenn at bakhodet slapper av. Tenk på pannen din, 
fokuser på pannen, pannen slapper av. Kjenn på kinnene 
dine, kjenn at du klarer å slappe av i kinnene». 

Krølle og strekke tærne
Denne øvelsen kan vi gjøre når vi står, sitter eller ligger. Det 
er viktig at den som instruerer er rolig, og selv gjør øvelsen 
sammen med pasienten. På denne måten kan pasienten 
også få hjelp av vår ro. Oppmerksomheten flyttes vekk fra 
det pasienten tenkte på (ofte katastrofer eller tankekaos), 
og over på noe konkret her og nå. For noen er bare det å 
instruere om å krølle og strekke nok. Ved å stille undrende 
spørsmål åpner vi for nysgjerrighet og økt kontakt med 
kroppen. Ikke forvent svar på spørsmål, målet med dem 
er at pasienten skal undre seg og vende fokus mot det 
som skjer i kroppen. Om pasienten ønsker å svare er det 
selvsagt helt greit. VI kan gi følgende instruksjon:
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«Flytt nå fokus til føttene dine og særlig tærne. Nå skal 
vi bruke dem. Nå krøller vi tærne. Bruk så mye kraft som 
føles ok akkurat nå. Hold tærne krøllet mens vi teller til 
fem – 1-2-3-4-5. Så strekker vi rolig tærne opp mot taket 
mens vi teller til fem – 1-2-3-4-5. Så krøller vi tærne igjen 
mens vi teller til fem – 1-2-3-4-5. Så slipper vi. Hvordan 
kjennes dette i tærne dine? Kjenner du noe oppover i 
leggen? Kan du kjenne at du bruker noen muskler? Er 
det noen steder i foten eller leggen som blir varm? Kald? 
Kjennes tærne myke eller stive?»

Grunningsøvelse
Denne øvelsen kan for eksempel gjøres når pasienten 
sitter i tannlegestolen. Vi kan gi følgende instruksjon:

«Sitt i en så avspent stilling du greier. Legg merke til 
hvordan leggene dine hviler mot stolens underflate. Beveg 
dem litt fra side til side og forsøk å legg merke til stolens 
overflate gjennom leggene dine. Kan du kjenne hvordan 
stolen tar imot deg? Hvordan den er der og tar imot 
leggene dine? Kan du kjenne om stolen er myk? Kjennes 
den fast? Er den varm? Er den kald?»

Fokus her og nå gjennom andre sanser
Når vi blir overaktiverte mister vi ofte litt kontakt med her 
og nå. Vi blir fanget i vonde minner, vonde tanker og/eller 
vonde følelser. En enkel og ofte svært virksom metode 
for å koble seg på her og nå er å ta i bruk sansene våre. Vi 
kan bruke både syn, hørsel og berøring. VI kan gi følgende 
instrukser:

«Legg merke til tre ting i rommet du befinner deg i. 
Fokuser på detaljene til tingene. Hvilken form har de? 
Hvilken farge har de? Hvilken størrelse har de?. Vær bevisst 
på at du bruker litt tid på dette og ikke haster avgårde 
gjennom øvelsen. La blikket ditt hvile på hvert objekt. Si 
høyt til deg selv (eventuelt si det inni deg) tre ting som 
beskriver objektet. Den er blå, den er stor, den er rund.»

«Ta på tre objekter som befinner seg i nærheten av deg. 
Beskriv for deg selv tre egenskaper ved tingen høyt for seg 
selv (eventuelt si det inni deg). Den er ruglete, den er hard, 
den er kald.»Øvelser som kan brukes ved underaktivering

Når vi treffer pasienter som går inn i underaktivering 
trenger de hjelp til å få opp aktiveringen sin slik at 
de «våkner» og kan være til stede her og nå. Det kan 
noen ganger være vanskelig å oppdage at pasienter er 
underaktiverte. En god måte å undersøke om pasienten er 
underaktivert på er å sjekke om pasienten er kontaktbar. 
Om pasienten ikke responderer på tale så kan det være 
at pasienten er underaktivert. Om pasienten beskriver at 
delen av kroppen blir nummen så kan det også være et 
tegn på at pasienten er underaktivert.

Pasienten kan synes svært avslappet og medgjørlig når 
han/hun er underaktivert, men det er en skadelig tilstand 
for pasienten og han/hun trenger hjelp til å komme tilbake 
inn i toleransevinduet. 

Under følger øvelser dere kan gjøre om pasienten er 
underaktiverte.

Om pasienten føler seg nummen
I denne øvelsen bruker pasienten egen berøring til å 
«vekke» seg selv, koble kroppen på igjen og til å komme 
tilbake til her og nå. Når noe kontakt er etablert med seg 
selv igjen kan vi forsøke å koble på de andre sansene og. 
En kan gi følgende instruksjoner:

«Klem varsomt på underarmene dine med motsatt 
arms hender. Kjenn hvordan hendene klemmer rundt 
underarmen. Kjenn hvordan du kan kjenne det både i 
underarmen og hvordan underarmen kjennes i hånda di. 
Prøv å legg merke til det som er rundt deg. Hva ser du? 
Hører du noen lyder?»
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Om det føles som om kroppen kollapser 1
Om pasienten er kraftløs og svært slapp og kanskje på vei 
«bort» eller føler seg utenfor sin egen kropp. Merk – noen 
pasienter kan ha et svært anstrengt forhold til kroppen sin, 
og vil synes det er vanskelig å skulle berøre eller forholde 
seg til mage, sete, lår og bryst. Det går da an å justere 
øvelsen slik at en fokuserer på legger, armer, nakke og 
fjes. Vi anbefaler at dere undersøker med pasienten hva 
som kjennes greit ut på forhånd. Det er ikke farlig å spørre. 
Instruksjon kan være som følger.

«Form håndflatene dine som «kopper» og bruk hendene 
til å tromme lett på kroppen. Det er ikke meningen å slå 
hardt, men heller «vekke» kroppen med varsomme men 
bestemte berøringer. Du kan gjøre øvelsen både sittende 
og stående. Begynn med leggene –ta en og en legg og 
dunk på både forside og bakside. Kjenn at kroppen din 
registrerer dunkingen. Fortsett så til lårene – ta ett og 
ett lår. Så tar du setet og hoftene, magen og ribbeina – 
både foran og bak. Ta brystkassen og så armene – først 
underarmene, så overarmene, nakken og bakhodet og til 
slutt lett dunking i ansiktet.»

Om det føles som om kroppen kollapser 2
Øvelsen kan brukes på samme måte som den over, men 
kan også være nyttig om pasienten er lite kontaktbar. Hjelp 
pasienten i stående stilling og gå sammen med pasienten. 
Gå sammen med pasienten og hjelp hun/han med å holde 
kroppen i gang. Instruksjon kan være som følger.

«Vend fokus mot kroppen mens du går. Legg merke til 
hvordan føttene dine treffer bakken. Kjenn at bakken tar 
imot føttene dine. Kjenn at føttene dine har kontakt med 
bakken. Kjenn at føttene dine holder deg stående. Om 
det er vanskelig å kjenne føttene i bakken kan du forsøke 
å tråkke hardere. Prøv å gå uten mye kraft og prøv så 
å tråkke hardere. Hva skjer i føttene dine når du tråkker 
mykt? Hva skjer i føttene dine når du trykker hardt? Når 

du går – legg merke til hvordan du ruller på fotbladet. 
Legg merke til at du setter hælen i gulvet først og at du 
ruller fra hæl til tå på fotbladet når du går. Prøv å gå med 
forskjellig kraft – hardt og mykt og legg merke til hva som 
skjer i kroppen. Prøv å gå med forskjellig hastighet – fort 
og rolig og legg merke til hva som skjer i kroppen.»

Applied tension – for pasienter med blodfobi
En l i ten gruppe mennesker reagerer på 
tannbehandlingssituasjonen, sprøyter eller synet av blod 
med besvimelse pga blodtrykksfall (vasovagal synkope). 
For disse pasientene er det utviklet en effektiv og enkel 
behandlingsform. Den heter applied tension og er i 
prinsipp teknikker for å øke blodtrykket slik at en unngår 
blodtrykksfall og besvimelse. 

Dette gjøres ved at man sitter i en stol og strammer 
kroppens store muskelgrupper som ben, armer og mage i 
5-10 sekunder. Deretter slapper man av i 20-30 sekunder. 
Denne prosedyren gjentas omtrent 5 ganger. Pasienter 
som plages med vasovagal synkope kan og anbefales å 
øve på dette mellom timene (noen ganger om dagen i 
en ukes tid), slik at det blir lettere for dem å ta metoden i 
bruk i en behandlingssituasjon. Applied tension vil gjøre at 
blodtrykket går opp, slik at pasienten kan unngå vasovagal 
synkope når han kjenner symptomene. 

Symptomer på vasovagal synkope er at pasienten blir 
blek, urolig og eller kaldsvetter. Dette kan også være 
angstsymptomer. Om pasienten i tillegg har en historikk 
med besvimelse kan det være en god idé å prøve ut 
applied tension for å se om det kan hjelpe pasienten. 
Om pasienten har disse symptomene som følge av 
overaktivering kan det imidlertid være lurt å prøve ut 
noen av øvelsene for å regulere ned overaktivering. Her 
må vi rett og slett ta oss tid til å bli kjent med de enkelte 
pasientene og møte den enkeltes behov. 
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Hvordan sikre at pasienten 
får en trygg overgang til 
tannbehandlerteam TOO? 

Epikrise
Dessverre viser foreløpige undersøkelser gjort ved TkVest 
at 48 % av tannbehandlerteam TOO ikke leser epikrisen. 
Det viser seg også at 24% av tannbehandlerteam TOO 
IKKE stopper på stoppsignal. Mange tverrfaglig team TOO 
er også presset på tid og har vansker med å få skrevet 
epikrise. Dette er svært uheldig for denne pasientgruppen, 
da de er sensitive på uforutsigbarhet. Den nyervervede 
tilliten til tannteamet får seg igjen en knekk. 

Epikrisen er tenkt som et verktøy for å sikre at pasienten 
får god behandling og som et hjelpemiddel for 
tannbehandlerteamet TOO til å gi god behandling.

Epikrisen skal inneholde:

 − Henvisningsbakgrunn

 − Diagnose 

 − Katastrofetanker og pasientens 
kasusformulering.

 − Behandling gjennomført ved TOO, både 
angstbehandling og tannbehandling. Hva som 
er gjort, Hvordan det har gått.

 − Forslag til tiltak i videre oppfølging ved 
tannteamet.

 − Anbefalinger for å øke sannsynlighet for at 
pasienten følger opp videre
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Mestringsplan/selvhjelpsplan

Pasienten skal avslutningsvis ved TOO-behandlingen fylle 
ut en mestringsplan i samarbeid med tannhelsesekretær. 
Denne planen inneholder en oppsummering av de 
viktigste punktene i behandlingen, hva pasienten 
har lært, hva han trenger av tilrettelegging, hvilke 
stoppsignaler vedkommende bruker samt relevant 
bakgrunnsinformasjon som pasienten ønsker at dere skal 
vite. Det er svært bra om dere gjennomgår denne sammen 
med pasienten ved første møte. Da vet både pasient og 
dere hva hovedutfordringene er og hva pasienten ønsker 
ut av behandlingen hos dere. 

Mestringsplanen ser slik ut:
«Etter om lag 5-10 utrednings- og behandlingstimer 
ved Tverrfaglig team TOO, vil du overføres til et 
tannbehandlerteam TOO bestående av tannlege 
og tannhelsesekretær. Disse er spesialtrente på å 
behandle spesielt redde pasienter som deg. Tannlege 
eller psykolog i Tverrfaglig team TOO vil skrive en 
epikrise til det nye tannteamet for å sikre at de vet hva 
behandlingen ved Tverrfaglig team TOO har vært og 
hva du trenger av tilrettelegging i det videre løpet. En 

fra Tverrfaglig team TOO ditt kan også være med deg i 
overføringssamtalen med det nye tannteamet. Tverrfaglig 
team TOO sikrer derfor at det nye tannteamet vet om dine 
tilretteleggingsbehov. I tillegg er det viktig at du snakker 
med det nye tannteamet ditt og sier i fra om hvordan du 
trenger å bli møtt på tannklinikken. 

Tannhelsesekretær vil fylle ut en mestringsplan med 
deg mot slutten av behandlingen ved TOO. Målet med 
mestringsplanen er at den skal legge til rette for egen 
mestring, bidra til forutsigbarhet samt gi virkningsfull hjelp 
på tannklinikken i det videre løpet etter endt behandling 
hos Tverrfaglig team TOO»

Målet med mestringsplanen er at den skal legge til 
rette for egen mestring, bidra til forutsigbarhet samt 
gi virkningsfull hjelp på tannklinikken i det videre løpet 
etter endt behandling hos Tverrfaglig team TOO» 
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Dette trenger jeg at tannteamet er klar over (årsak til frykt, spesielle behov):

Mine katastrofetanker/mest redd for:

Mine triggere/det som utløser angsten:

Tegn på at jeg er redd som tannteamet kan se etter (kroppslige reaksjoner, pust, tårer, skjelving, 
emosjonell kontakt, blikkontakt):

Dette trenger jeg av tilrettelegginger for å oppleve kontroll/når jeg er redd (inn-/utsjekk, pauser, pust, 
hvordan bli snakket til, forklaringer, forberedelser, telling, håndspeil):

Stoppsignaler:

Rutine ved uteblivelse:
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1) Dette trenger jeg at tannteamet er klar over:

 − Jeg har vært utsatt for overgrep. Munnen min 
derfor er et veldig sårbart område.

 − Jeg har opplevd smertefull tannbehandling – 
derfor er jeg redd i dag. 

 − Jeg har ikke vært til vanlig tannbehandling på 
mange år. 

 − Jeg begynner lett å gråte når jeg opplever 
angst under tannbehandling. Det går over og 
jeg trenger derfor ikke fokusere så mye på 
gråten.

 − Jeg er ikke flink til å stoppe under 
tannbehandling, dette må øves inn.

 − Jeg vil ikke vente på venterommet for lenge, 
da stiger forventingsangsten.

 − Mine katastrofetanker: - se neste side

3) Dette trenger jeg fra tannteamet når jeg er 
redd:

 − Jeg trenger at tannhelsepersonellet hjelper 
meg å stoppe opp og ta liten pause.

 − Jeg trenger at det stilles spørsmål som «hva 
tenker du på nå?», ikke «går det bra?». Da 
svarer jeg bare JA likevel.

 − Snakk ordentlig og tydelig til meg. Ikke strengt 
og fordømmende men heller ikke babyspråk. 

 − Jeg trenger litt tid til å hente meg inn – eller 
bare lett small talk.

 − Fortelle meg hvor jeg er, dato, sted, hvem som 
er i rommet hvis jeg dissosierer.

 − Hvis jeg faller ut eller dissosierer, kan 
tannteamet invitere meg inn i samtalen igjen, 
hjelpe meg å fortelle om ting i rommet – da 
kommer jeg meg lettere ut av den vanskelige 
følelsen.

 − Snakke med meg om hvordan 
behandlingen kan bli så smertefri som mulig 
(lokalbedøvelse). 

 − Ikke ha for mye i munnen samtidig. 

 − Ingen bråe uforutsette bevegelser.

 − Gode forklaringer på hva som skal skje, 
hvordan prosedyrene kan oppleves for meg.

 − Regelmessige avtaler, SMS-varsel. 

 − Avtaler tidlig på dagen (så slipper jeg å grue 
meg) eller sent (jeg har søvnvansker).

 − Mestringsplan for angst og behandlingsplan 
for det odontologiske arbeidet. 

 − Ta bilde av/skrive ned planen til neste gang 
fordi jeg glemmer så lett.

 − Oppsummere timene, så slipper jeg å lure og 
tenke på hva vi skal gjøre neste gang. 

 − Stoppsignaler (en hånd for «rolig nå», 2 
hender for full stopp). Lyder fra halsen betyr 
stopp. 

2) Tegn på at jeg er redd som tannteamet kan se 
etter:

 − Jeg spenner meg i legger/bein/bue i stolen.

 − Hendene mine knyter seg/fikler.

 − Jeg blir stille, «lydig» og lider meg gjennom 
tannbehandlingen.

 − Jeg gir ikke øyekontakt.

 − Jeg «forsvinner» i kontakten.

 − Jeg gråter eller blir på gråten/grøtete i 
stemmen.
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«Litt til»

Jeg er redd for at tannlegen hører at jeg vil 
avbryte/ta pause men sier «Bare litt til» eller «Snart 
ferdig». Da blir jeg overveldet av følelser som 
hjelpeløshet og mangel på kontroll og smertene 
oppleves sterkere.

Frykt for å ha mange ting i munnen. Jeg er spesielt 
redd for å ha mange ting i munnen samtidig, jo 
større/mere, jo verre. Tannlegen vil ikke stoppe 
selv om jeg bryter sammen.

Fordømmelsen:

Jeg er redd tannlegen vil synes jeg er brysom og 
svak, en «dårlig pasient» som man snakker om på 
pauserommet etterpå. Jeg frykter at tannlege skal 
fordømme tennene mine, «hvorfor har du ikke tatt 
vare på tennene dine?». Overveldende følelse av 
skam. 

Smerte/hjelpeløshet:

Jeg er redd for å bli liggende i smerte under 
tannbehandling og ikke klare å komme meg unna. 
Kroppen kommer ikke til å lystre på grunn av 
angsten, slik den gjorde ved en tidligere anledning. 

Smerte:

Jeg er redd for at jeg ikke kommer til stoppe 
tannlegen men heller holde ut for å bli ferdig sånn 
at jeg slipper å komme tilbake. Jeg pleier å lide 
meg gjennom tannbehandling og gruer meg fælt.  

Ikke bli hørt av tannlegen:

Jeg er redd for at jeg skal bli sittende i stolen, 
gape høyere enn det jeg har kapasitet, for at alle 
instrumenter skal få plass. Jeg prøver å si stopp 
men tannlegen sier “klarer du litt til?” Hun vil ikke 
bli hørt og blir derfor liggende i hjelpeløshet.

Tannlegen stopper ikke:

Jeg er redd tannteamet ikke stopper på 
stoppsignal. Da vil jeg stivne i stolen. Hvis de ikke 
stopper første gangen vil jeg ikke klare å si fra 
senere. Jeg tror jeg blir liggende i smerte, mister 
kontroll, blir hjelpeløs eller faller ut, muligens 
besvime i stolen. Jeg tåler ikke uvissheten om hva 
som kan skjer. 

Få et anfall ifm tannbehandling:

Jeg er redd for at jeg skal kaste opp, panikk eller 
besvimelse. Jeg frykter venterommet like mye 
som selve tannbehandlingen. 

Kvelning:

Jeg er redd for at jeg under tannbehandling blir 
stilt spørsmål om noe og hun har enten ikke klarer 
å svare eller at hun svarer/rister på hodet eller får 
en ukontrollert bevegelse som medfører at det 
skjer noe farlig som for eksempel at boret glipper 
og borrer sted i munnen, at andre instrumenter 
glipper og skader henne i munnen, at vann/ spytt 
kommer bak i svelget og kveler henne.

Panikk:

Jeg er redd hun skal få full panikk, rive ut boret, 
slå vilt rundt seg, ikke komme meg unna. Jeg 
sitter fast i utstyret, boret borer ned i nerven eller 
kjeven. Det henger fast i munnen når jeg prøver å 
komme meg ut. Skam over å måtte komme seg ut 
av situasjonen. 

Skade:

Jeg er spesielt redd for boring og sonde. Jeg 
frykter at han skal få rykninger, spesielt i albuer, 
kjeve eller føtter som medfører at tannlegen vil 
bore ned i tannrøttene og påføre smerter og 
ugjenkallelige skader. 
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Avslutning

Vi vil avslutningsvis å ønske dere lykke til med arbeidet med denne pasientgruppen. Vi 
håper at behandlerhåndboka kan gi dere støtte i en utfordrende arbeidshverdag. Vi vet 
det kommer til å være strevsomt til tider. Vi har samtidig tro på behandlerhåndboka vil 
fasilitere arbeidet med denne pasientgruppen og på sikt gi både tannteam og pasienter 
økt traumeforståelse og innsikt i angstens logiske verden.

Vi ved Tverrfaglig team TOO tilknyttet Tkmidt oppfordrer dere til å ta kontakt om dere har 
spørsmål, være seg tanntekniske- eller psykologfaglige spørsmål. Vi er her for å bistå både 
i forhold til veiledning, undervisning og behandling.

Med vennlig hilsen 
Tverrfaglig team TOO Midt-Norge

Psykologspesialist: Lena Myran

Psykologspesialist: Jostein Paul Årøen Lein

Psykolog: Ingrid Berg Johnsen

44

Behandlerhåndbok for TOO-paraplyteam



45



46

Behandlerhåndbok for TOO-paraplyteam



47




