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Forord

Gratulerer!Når du har fått dette heftet betyr det at du har 
våget å kontakte et Tverrfaglig team TOO. Det er bra og det 
er modig! Du har tatt det første steget. Du har nå mulighet 
til å få en bedre tannhelse og få nye og bedre erfaringer med 
tannlegen. Denne boka er et nasjonalt samarbeidsprosjekt 
mellom tannleger, tannhelsesekretærer, tannpleiere og 
psykologer i TOO. Den bygger på våre erfaringer med- og 
vår kunnskap om odontofobi og hva den redde pasienten 
trenger for å kunne mestre enkel tannbehandling. Vårt mål er 
at du skal oppleve at det å få tannbehandling kan være greit!

Vi i TOO vet at det er mange ulike årsaker til at mennesker ikke 
greier å oppsøke tannbehandling. Felles for mennesker med 
odontofobi er at de aller fleste opplever det svært skamfullt, 
vanskelig og vondt å ikke klare og ta vare på tennene sine 
slik en skulle ønsket. Tannlegebesøk har blitt så vanskelig at 
man rett og slett ikke kommer seg avgårde til avtalt time. 
Dette betyr ikke at man ikke bryr seg om tennene sine. Det 
handler ikke om at man er dum. Å kunne smile, le, treffe andre 
mennesker og spise den maten vi liker er noe vi alle ønsker. 
Vi ønsker å hjelpe deg med tennene dine og med å kunne 
gå til tannbehandling. Gjennom dette håper vi at du kan få 
bedre livskvalitet!
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Med hilsen fra tannteamet

Du trenger ikke å skamme deg over tennene dine. Vi vet at 
det er mange årsaker til at mennesker får dårlig tannhelse. Vi 
vet at forskjellige folk har forskjellige tenner – av forskjellige 
grunner. Vår oppgave er ikke å dømme deg for de tennene 
du har. Vi er her for å hjelpe deg og tennene dine.

Vi skal prøve og være nøye forberedt. Det innebærer at vi skal 
være nøye med tiden og ikke la deg vente unødvendig på 
venterommet. Tannbehandlingen skal skje uforstyrret, uten 
telefonsamtaler eller andre forstyrrelser slik at du føler deg 
velkommen.

Du bestemmer alt. All tannbehandling skal utføres i samsvar 
med dine forventninger. Du skal ha kontroll over din egen 
tannbehandling.

Det er viktig for oss at du kan si «stopp» når du trenger en 
pause eller vil avbryte tannbehandlingen. Vi vil stoppe. Vi vil 
høre på deg, uansett hvilken grunn du har for å ville stoppe. 
Det er aldri for sent å stoppe tannbehandling. Det er alltid 

mulig å avbryte behandlingen. Tannlegen skal alltid stoppe 
når du sier «stopp».

Spør hvis du lurer på noe. Ingen spørsmål er dumme. 
Tannhelsepersonell kan ofte litt om mange forskjellige ting. 
Vi liker at du spør. Vi setter pris på det og vi vil prøve og svare 
deg så godt vi kan. 

Tannbehandling trenger ikke å være smertefullt. Vi har 
mange muligheter for bedøvelse og smertelindring i dagens 
tannhelse, så du trenger ikke å ha det vondt. Vi ønsker at du 
skal ha det minst mulig vondt og vil prøve og hjelpe deg så 
godt vi kan.

Nesten alt kan repareres. Med dagens teknologi kan vi 
fikse nesten alt i munnen din. Vi har proteser, implantater, 
kroner, broer, ja, vi kan til og med flytte hele kjeven om det 
er nødvendig. Selv om tennene dine er ødelagte så kan vi 
reparere dem og hjelpe deg.
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Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO

TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud for personer som 
har vært utsatt for tortur, overgrep/vold i nære relasjoner, 
eller som har odontofobi (sterk tannbehandlingsangst). 
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 som tilbyr angstbehandling og tilrettelagt 
tannbehandling i tillegg til å drive med kunnskapsformidling 
slik at tannhelsetjenesten kan bli bedre for alle som strever 
med å komme seg til tannbehandling.

Tverrfaglig team TOO er tverrfaglige team bestående av 
psykolog og tannhelsepersonell. Behandling hos Tverrfaglig 
team TOO er først og fremst angstbehandling. Om det tilbys 
tannbehandling så er det som en del av angstbehandlingen. 
Vårt mål med angstbehandlingen er at du skal lære og gå til 
tannlegen. De fleste som har vært i behandling hos oss greier 
å gå regelmessig til tannlegen etterpå.

Alle pasienter som henvender seg til TOO får først møte 
en psykolog. Dette for å bli kjent med nettopp deg og dine 
årsaker til at du er redd for tannbehandling. 

Under denne samtalen søkes det å finne ut hvilke vansker du 
har og hva du trenger for å gjennomføre angstbehandling. Etter 
denne utredningen er det flere mulige veier videre. Avhengig 
av behov overføres noen av våre pasienter til et av våre 
tannbehandlerteam TOO for å få tilrettelagt tannbehandling 
der. Tannbehandlerteam TOO er tannhelsepersonell som 
har fått opplæring i å behandle redde pasienter som synes 
tannbehandling er svært vanskelig. Noen pasienter trenger 
narkosebehandling og «nullstilling» av tennene og smertene 
før de kan begynne angstbehandling. Andre pasienter 
overføres til Tverrfaglig team TOO for angstbehandling før 
de til slutt overføres til tannbehandlerteam TOO. Vårt mål er 
alltid å finne den ordningen som passer best for deg.

Felles for all behandling i TOO, både i Tverrfaglig team TOO 
og i tannbehandlerteam TOO, er at vi setter av god tid og skal 
sikre at du som pasient får en tannbehandlingssituasjon preget 
av trygghet, forutsigbarhet og kontroll. Det er svært viktig for 
oss at du er med på å bestemme din egen behandling.

98



Behandlingsforløp i TOO

Det finnes mange Tverrfaglig team TOO i 
Norge. Teamene jobber likt men kan ha ulike 
behandlingsforløp. I dette avsnittet presenteres et 
vanlig behandlingsforløp.

Henvisning: 

For å komme i kontakt med Tverrfaglig team TOO kan enten 
du som pasient eller annet helsepersonell (tannlege, fastlege, 
NAV o.l.) ta kontakt med et lokalt Tverrfaglig team TOO. Dette 
kan foregå over telefon, mail eller brev. Når vi har mottatt 
henvendelsen, vil den registreres hos ditt lokale Tverrfaglig 
team TOO og du vil få et skriftlig svar med kontaktinformasjon 
og antatt ventetid. Når det er din tur vil du kontaktes for 
utredningssamtale med vår psykolog.

Utredning (1-2 samtaler med psykolog):

Hver samtale varer omtrent en klokketime. Under utredningen 
vil du få informasjon om behandlingsopplegget og vi vil 
sammen lage en plan for behandlingen. Vi bruker tid på å 
bli kjent med deg. Sammen finner vi ut hva nettopp du 
trenger for å kunne gå regelmessig til tannbehandling. 
Avhengig av ulike pasienters behov vil noen overføres 
direkte til tannbehandlerteam TOO, mens andre overføres til 
angstbehandling i Tverrfaglig team TOO. 

Overføring fra utredning til angstbehandling i TOO:

Om vi sammen bestemmer at det beste for deg er å 
motta angstbehandling i Tverrfaglig team TOO, har vi en 
felles overføringssamtale med TOO-tannteamet (pasient, 
psykolog, tannlege og tannhelsesekretær). I denne samtalen 
sjekker vi at alle er enige om hvordan vi skal jobbe, hva dine 
behov er under tannbehandling samt planlegger den videre 
behandlingen hos tannteamet. 
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“Etter endt angstbehandling skal 
jeg kunne møte til innkallinger og 
gjennomføre enkel og nødvendig 
tannbehandling”

Angstbehandling i Tverrfaglig team TOO 
(3-7 behandlingstimer):

Alle behandlingstimer med tannteamet starter med at 
vi gjør en oppsummering fra sist gang og avklarer dine 
forventninger til dagens time. Deretter bruker vi tiden til å 
øve på det vi sammen har bestemt, noe du er litt redd for. Vi 
vil at du skal oppleve at du har kontroll og medbestemmelse 
i behandlingssituasjonen. For å sikre dette er vi avhengig av 
at vi snakker godt sammen. Vi følger alltid planen vi har blitt 
enige om. På slutten av timen oppsummeres dagens økt og 
legger en plan for neste gang. Dette for at du skal oppleve 
behandlingen som trygg og forutsigbar. 

Avslutning/overføring til tannbehandlerteam TOO:

Etter angstbehandlingen er ferdig vil du overføres til et 
tannbehandlerteam TOO som er spesielt flinke på å behandle 
redde pasienter. Tannbehandlerteam TOO et har vært på kurs 
hos oss og vet hvordan vi jobber. I forkant av overføringen 
fyller vi sammen ut din personlige mestringsplan, et 
viktig hjelpemiddel for at de som følger deg opp etter 
angstbehandlingen skal vite hvordan de kan hjelpe deg 
best mulig. Tverrfaglig team TOO skriver en epikrise (en 
oppsummering av arbeidet vi har gjort) som sendes til deg, 
fastlegen din og til tannklinikken som overtar behandlingen.
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Frykt, angst og odontofobi

I likhet med dyr er kroppene våre først og fremst laget for 
overlevelse. En livsviktig egenskap for å overleve er evnen til å 
kunne håndtere akutte farer og trusler. Det er derfor bra å kunne 
kjenne frykt og redsel. Om vi blir skremt av noe, reagerer nemlig 
kroppen automatisk med å slå på alarmsystemet sitt. Vi skifter fra 
en «hverdagstilstand» til en «alarmtilstand» der vi er klare til flukt, 
kamp eller der vi stivner helt. Vi kan for eksempel kjenne at hjertet 
banker hardere og raskere og at pusten vår går fortere. Kroppen 
forberedes på kamp eller flukt og det strømmer oksygenrikt blod 
til de musklene som er viktige for å flykte eller kjempe. Aktiviteten 
i hjernen endres også. Den bruker all energi på å vurdere den 
umiddelbare faren. Aktiviteten i de områdene vi bruker til å tenke 
gjennom sammensatte problemer og fintenking går derimot ned. 
Vi reagerer instinktivt.

Vi blir for eksempel redde om vi plutselig støter på en bjørn i 
skogen. Det er bra å reagere på bjørner i skogen og det er bra at 
vi reagerer svært kjapt. Fra naturens side er vi laget slik at vi skal 
komme oss unna situasjoner som vekker denne alarmresponsen 
i oss. Det var denne evnen til å unngå fare som reddet livet til 
forfedrene våre som møtte bjørner i skogen. Denne responsen 
er også livsviktig for oss i dag.

Angst defineres som en fryktreaksjon som oppstår selv ved 
fravær av en reell trussel (bjørn). Vår nødvendige fryktrespons 
har blitt overivrig og alarmsystemet slås på når det ikke 
trengs. Angst er en vond og slitsomt følelse av at noe fælt 
vil skje. Vi mennesker har den fantastiske evnen til å tenke 
og forestille oss ting, og angst kan beskrives som en slags 
plagsom «bivirkning» av dette. Angst kan sammenlignes 
med en innbruddsalarm som reagerer på all bevegelse. Den 
fanger opp innbruddstyven, men også vindkast i gardiner, 
katten som smyger seg gjennom rommet og blad som 
faller fra en vissen blomst. Den åpenbare ulempen med en 
overivrig alarm er at vi ikke vet når det er falsk alarm. Vi 
reagerer som om det er innbrudd på alle alarmene. 

Den kroppslige aktiveringen vi får når alarmsystemet vårt slås 
på er ikke farlig i seg selv. Det er en livsviktig og nødvendig 
overlevelsesmekanisme. Målet med angstbehandling er ikke 
å fjerne all angst men å lære deg at angstresponsen ikke 
er farlig. Vi skal også trene på å regulere ned responsen i 
situasjoner der vi ikke trenger den, det vil si ikke flykte når 
du ikke trenger det.
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Angst

figur 1

Økt sensitivitet Unngåelse

Inntil 70 % av befolkningen opplever ubehag og noe uro når 
de skal i tannbehandling. 5-15% har moderat angst, mens 
omtrent 5% har alvorlig grad av tannbehandlingsangst. 
I møte med en streng og hardhendt skoletannlege, en 
situasjon mange pasienter forteller om, er det normalt 
og helt riktig å oppleve en fryktreaksjon. Mange forteller 
at de har hatt store smerter, samtidig som de har følt 
seg hjelpeløse i tannbehandlingssituasjonen. Smerte 
og hjelpeløshet er følelser vi er laget for å unngå. 
Det er ikke lurt å oppsøke situasjoner hvor vi kan bli skadet og 
som vi ikke har kontroll over.

Problemene oppstår når denne fryktresponsen følger med 
over i andre situasjoner. En tannbehandlingssituasjon skal i 
utgangspunktet ikke være en farlig situasjon, og man forsøker 
å unngå at det skal være smertefullt. Vi skal være trygge når 
vi sitter i tannlegestolen. Aktivering av kroppens alarmsystem 
i denne (ufarlige) situasjonen lager dermed trøbbel for 
oss. Om angsten blir så sterk at den fører til unngåelse av 
tannbehandling, eller at man gjennomfører tannbehandling 
med voldsomt ubehag, er dette en fobisk angsttilstand som 
tilfredsstiller kriteriene for en angstlidelse. 

Odontofobi, eller tannlegeskrekk, er en ekstrem og hardnakket 
frykt for tannbehandling. De som lider av dette har ofte hatt 
vonde opplevelser hos tannlegen da de var små. Mange 
beskriver at de har opplevd overgrep eller tillitsbrudd i sine 
nære relasjoner. Man kan også ha tannlegeskrekk uten helt 
å vite hvorfor. 

Odontofobien medfører ofte at en kommer inn i en ond sirkel. 
(se figur 1) Denne kalles gjerne unngåelsessirkelen. Fordi en er så 
redd, unngås tannbehandling. Dette fører til dårligere tannhelse, 
et større behandlingsbehov og økt sensitivitet i munnen. 
Man unngår gjerne tannlegebesøk helt til det oppstår akutte 
smerter som gjør at man bare må til tannlegen. Jo nærmere 
tiden for tannbehandling kommer, jo verre blir angsten og jo 
vanskeligere blir det å komme seg til avtalen. Når en har unngått 
tannbehandling lenge, er det vanlig at man også blir redd for 
«dommen», det vil si å finne ut hvor mange hull man har, hva 
som må gjøres og hvor mye det vil koste. Man blir også redd for 
fordømmelsen og at tannlegen skal si «Hva har du gjort med 
tennene dine?». Mennesker med tannbehandlingsangst har som 
oftest god innsikt i sin egen situasjon og de skammer seg ofte 
veldig over den.

Unngåelsessirkelen
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Traumeforståelse

Felles for våre pasienter er at de søkes inn til TOO-
prosjektet grunnet angst. I noen tilfeller kan angsten 
skyldes opplevelsen av ett eller flere psykiske 
traumer. Det finnes mange forskjellige definisjoner 
av traumatiske hendelser, men felles for de fleste etr 
at:

 − de kommer plutselig, er ukontrollerte og 
overveldende

 − de vekker som regel en ekstrem følelse av 
hjelpeløshet og redsel

 − de er ofte en trussel mot liv og helse

 − de kan føre til at du blir alvorlig skadet 

Det å oppleve traumatiske hendelser kan føre til senskader. 
Hendelser som gjentar seg over tid, og som man ikke 
kommer seg unna, er særlig alvorlige. Når et traume påføres 
av andre mennesker, og særlig om disse menneskene står 
deg nær, er det enda større sjanse for at man får psykiske 
problemer i ettertid. Når man har blitt skuffet og krenket av 
andre mennesker er det naturlig at man får tillitsvansker og 
dermed stole på andres godhet og gode hensikter. Det kan 
også bli vanskelig å føle at man har kontroll over livet sitt. 
Mange beskriver følelsen av grunnleggende hjelpeløshet og 
håpløshet. Det skilles mellom to former for traumatisering.

Enkeltstående traumatisering

Noen mennesker har opplevd et enkeltstående traume. Dette 
kan være en voldtekt, en torturhendelse, en naturkatastrofe, 
en ulykke eller en smertefull opplevelse på tannklinikken. 
Mennesker som har opplevd dette kan få stressymptomer 
i tiden etter hendelsen, for eksempel økt vaktsomhet, 
anspenthet, lettskremthet og søvnløshet. Hos de aller fleste 
går disse plagene over innen seks måneder etter hendelsen. 
Omtrent 20 % opplever at symptomtrykket forblir kronisk. En 
kan da snakke om at pasienten har utviklet en angstlidelse; 
en posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Typiske kjennetegn 
ved PTSD er forhøyet alarmberedskap og kroppslig aktivering, 
invaderende minner (flashbacks fra traumeopplevelsen) og 
unngåelsesatferd (man unngår ting, steder og personer som 
minner om hendelsen).

Langvarig traumatisering

Hjernen utvikles og formes av våre opplevelser og 
erfaringer gjennom hele livet. Barn lærer ved å tilpasse 
seg sine omgivelser. Dette gjør at vi lærer av erfaringer og 
tar med oss lærdom fra tidlig i livet, men 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 
utforsking og læring. Dette fører til et trusselorientert 
oppmerksomhetsfokus, mistenksomhet og mistillit til andres 
intensjoner, og dermed også sosial utrygghet. Når barnet 
aldri er helt trygt mister det muligheten til å leke og utforske 
verden, rett og slett fordi det er for farlig. Gjennom årenes løp 
går barnet glipp av mye ny læring og nye erfaringer.
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Hvordan reagerer mennesker på traumatiske 
hendelser?

Kunnskap om normale reaksjoner på fare og traumatiske 
hendelser, kan øke din forståelse for egne plager. Dette 
kan bidra til at følelsene blir lettere å forstå, forutse, tåle og 
etterhvert -håndtere. 

Det viktigste å huske er at det ikke er deg det er noe galt 
med, selv om det kan føles slik. Det er ikke bare du, men 
mange som føler det slik. Det er normale menneskelige 
reaksjoner som har kommet etter svært unormale hendelser. 
Overlevelsessystemet var livsviktig da faren er der, men det 
skaper problemer for oss når vi i nåtid tviholder på de samme 
måtene å reagere på, når faren altså ikke lenger er til stede. 

Traumene vi har overlevd, gjør at nervesystemet lærer at 
det skal reagere ved liknende hendelser senere. Dette skal 
forhindre at vi blir utsatt for det samme igjen – reaksjonene 
våre forsøker å beskytte oss. Mange som har overlevd 
gjentatte traumatiske hendelser lever i konstant beredskap. 
Nervesystemet er hypersensitivt for opplevelse av fare. 

Overaktivering

Når hjernen, via sansene oppfatter at vi er i fare, settes en 
rekke responser i gang. Det slippes store mengder hormoner 
ut i blodbanene våre som igjen virker på organene våre. 
Det gir oss mer energi. Vi får økt hjerterytme, høyere 
blodtrykk og raskere pust. Det pumpes mer blod i de store 
muskelgruppene i armer og bein, slik at vi skal kunne løpe 
fort eller slå hardt. Pupillene våre utvides slik at vi kan se 
bedre, og fordøyelsen hemmes da vi ikke trenger den i disse 
situasjonene. Overaktivering er de reaksjonene i kroppen som 
gjør deg klar til å flykte fra faren eller kjempe mot den.

Underaktivering

Det er ikke alltid mulig å flykte eller kjempe imot fare. Om vi er 
i farlige situasjoner vi ikke kommer oss unna, har vi ikke annet 
valg enn å overgi oss til situasjonen. Kroppen vår er utstyrt for 
å håndtere dette også, men da er det andre reaksjoner som 
aktiveres i oss, deriblant nummenhet. Disse reaksjonene skal 
sørge for at vi føler mindre frykt og smerte. På denne måten 
får vi hjelp fra nervesystemet til å holde ut hendelsen med så 
lite smerte som mulig. Når nervesystemet vårt forstår at vi er 
i en slik situasjon, går hjertefrekvensen kraftig ned og pusten 
blir roligere og stille. Armer og bein blir slappe og kalde og 
blodet omprioriteres til de indre organene. Vi blir numne 
og kjenner i mindre grad sansepåvirkning. Bevisstheten vår 
påvirkes også, ved at vi blir fjerne, likeglade og «fader ut» fra 
her-og-nå. Denne prosessen kalles underaktivering.

Dissosiasjon

Ordet dissosiasjon betyr å koble fra, oppløsning eller 
avspaltning. Begrepet forsøker å beskrive en tilpasning 
eller en overlevelsesstrategi noen mennesker har måttet 
bruke for å håndtere overveldende eller svært traumatiske 
hendelser. Mange kan oppleve en følelse av uvirkelighet og 
fraværenhet under- og like etter en traumatisk hendelse. Om 
et menneske har opplevd gjentatte traumatiske hendelser 
enten hjemme, under tannbehandling eller andre steder, kan 
det ha vært en god overlevelsesstrategi å ikke ta inn over 
seg det som skjedde i situasjonen. Kroppen kan gå over i 
en dissosiativ underaktivering. Når vi ikke kan flykte fysisk 
kan vi heller flykte mentalt og følelsesmessig. Vi «kobler 
oss av» kroppen vår. Over tid vil denne avkoblingen påvirke 
hvordan vi fungerer i hverdagen. Om vi har opplevd gjentatte 
traumatiske hendelser, særlig i oppveksten og i relasjon til 
andre mennesker, kan vi utvikle dissosiative symptomer. 
Hukommelsestap, kroppslige symptomer som nummenhet, 
lammelser, kribling, smerte og problemer med opplevelse av 
egen identitet er de vanligste symptomene. Disse er alltid 
vonde og vanskelige for den som er rammet. Dissosiative 
reaksjoner kommer alltid som reaksjoner på opplevd fare og 
de er ikke viljestyrte.

2120



Triggere

En «trigger» er en opplevelse som minner oss om en 
tidligere smertefull erfaring og som setter i gang kroppens 
overlevelsessystem. Hvilket overlevelsessystem kroppen setter 
i gang (over- eller underaktivering) bestemmes av hvilket 
system som var aktivt under den opprinnelige hendelsen. VI 
kaller dette en triggersituasjon. 

Når en møter en trigger kan følelser som angst, sinne, skam, 
skyld, smerte, indre bilder eller deler av minner plutselig 
trenge seg på. Typisk for reaksjonene på en trigger er at de 
er sterkere enn den aktuelle situasjonen skulle tilsi. Triggeren 
aktiverer kroppens alarmsystem som om det er alvorlig fare 
på ferde. Vi blir overveldet (gjennom overaktivering eller 
underaktivering) og vi greier ikke å oppfatte forskjell på reell 
fare og opplevd fare. Når vi har opplevd traumatiske hendelser 
skapes som regel en sterk indre frykt for minnene. Vi kan også 
bli redde for bestemte følelser og kroppslige reaksjoner som 
følger minnene. Vi kan bli váre på alle ting og inntrykk som 
setter oss i kontakt med disse traumeminnene, og vi gjør alt 
vi kan for å ikke bli minnet om det vonde som skjedde. 

 
 
Tannbehandlingssituasjonen er ofte en slik triggersituasjon. 
Det er en situasjon der mange av oss føler oss sårbare og 
hjelpeløse, følelser som ofte minner om følelser vi hadde 
under en traumatisk hendelse. De voldsomme reaksjonene 
triggerne medfører, gjør at vi etter hvert også blir veldig redde 
for selve triggeren eller situasjonen den oppstår i. Vi prøver 
for enhver pris å unngå denne, da minnene og reaksjonene 
den vekker er så vonde for oss. 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 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 også andre 
mennesker (ansiktsuttrykk, stemmeleie, oppførsel, klær, alder).
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figur 2Toleransevindu

Toleransevinduet er et billedlig begrep på vårt aktiveringsnivå 
når vi er trygge og hvordan nervesystemet reagerer på fare ved 
enten å bli overaktivert eller underaktivert. Det er stor forskjell 
på hvordan nervesystemet vårt reagerer på faresignaler. Om vi 
allerede er over- eller underaktiverte vil vi svært lett oppdage 
tegn på fare og reagere lynraskt. Da har vi også lettere for 
å feiltolke situasjoner som egentlig ikke er farlige, slik at 
kroppens alarmsystem slås på og vi blir redde, når vi egentlig 
er i trygghet.Når vi derimot ikke er over- eller underaktiverte er 
nervesystemet vårt innstilt på rolige og hverdagslige aktiviteter. 
(se figur 2)

Når vi er i denne «hverdagsaktiveringen» sier vi at vi er 
innenfor toleransevinduet vårt. Innenfor toleransevinduet kan 
vi tenke klart og vi kan lære nye ting. Vi kan kjenne følelsene 
våre og vi tåle dem ganske bra. Vi kan oppleve å være både 
stresset, sint og lei oss, men ikke på en måte som aktiverer 
overlevelsesreaksjonene våre – vi vet at vi er trygge. Å være 
innenfor toleransevinduet er ikke det samme som å ha det 
veldig bra eller å være lykkelig, men det er å tåle oss selv og 
det som hender oss på en brukbar måte.

 
 
Mennesker med traumelidelser har ofte et smalere 
toleransevindu. Om de er oppvokst i konstant fare vil de 
nærmest alltid være i overlevelsesmodus og må til enhver 
tid være på vakt for farer. Da skal det lite til av stress, 
vonde følelser eller vanskelige situasjoner før de dras ut av 
toleransevinduet og inn i over- eller underaktivering.

Hyperaktivering

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

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

 

Toleransevinduet

Hyporaktivering
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Angstbehandling ved tilrettelagt tannhelsetilbud TOO 

Det finnes som tidligere nevnt mange Tverrfaglig team TOO 
i Norge. Angstbehandlingen er i stor grad lik men kan også 
være utformet og tilpasset ved hvert Tverrfaglig team TOO. 
Nedenfor beskrives elementer ved en typisk angstbehandling. 

Under behandlingen ved Tverrfaglig team TOO får du 
kunnskap om hva angst er (psykoedukasjon), hvordan 
eventuelle tidligere traumeerfaringer påvirker deg i dag og 
hvordan dine tanker og handlinger kan påvirke angst. Vårt 
viktigste redskap for å hjelpe deg er eksponering. Eksponering 
betyr å øve på det som er vanskelig, i trygge omgivelser 
og med personer man er stoler på. Dette er kjernen i 
angstbehandlingen vår.

Metoden vi bruker heter kognitiv atferdsterapi (KAT). Det er 
en veldokumentert psykologisk behandlingsform som tar 
utgangspunkt i samspillet mellom følelser, tanker, kroppslige 
fornemmelser og atferd. Metoden har som mål å løse 
problemer du har her og nå. Dette gjør vi gjennom å øve 
på det som er vanskelige, utforske hvilke tanker og følelser 
som dukker opp under tannbehandling og finne ut hvordan 
vi kan håndtere disse slik at tannbehandling blir mindre 
skremmende. Behandlingen bygger på gjensidig respekt hvor 
du som pasient spiller en aktiv rolle i din egen behandling.

 
De viktigste behandlingsprinsippene

De viktigste behandlingsprinsippene i KAT er:

 − En trygg relasjon med behandler

 − Å endre tankemønster

 − Eksponering 

 − Psykoedukasjon om egen lidelse

Relasjon

I KAT øver du på å gjøre det du er redd for. For å tørre dette 
må du stole på behandleren din, enten det er tannpleieren, 
tannlegen, tannhelsesekretæren eller psykologen. All 
angstbehandling starter derfor med å bygge en trygg relasjon 
mellom deg og behandler. Vårt mål er at du skal føle deg trygg 
hos oss og at du skal stole på at ingen tannbehandling blir 
gjort uten ditt samtykke. 

Å endre tankemønster

De aller fleste mennesker med tannbehandlingsangst har 
mange tanker om alt som kan gå galt eller bli vondt ved 
tannlegebesøk. Disse tankene kaller vi katastrofetanker. 
Katastrofetenkning er å tenke seg det verste som kan skje. 
Innimellom har vi alle slike katastrofetanker, men de som har 
angst har ofte langt flere og mer plagsomme katastrofetanker 
enn andre. Disse tankene gjør at angsten blir verre og verre.

Mange av våre pasienter forteller oss at disse tankene 
kommer så fort de tenker på å gå til tannbehandling. 
Da kommer bekymringene over alt som kan gå galt (for 
eksempel at sprøytenålen brekker, man får hjertestans og 
dør, man får et panikkanfall, man angriper tannlegen, det vil 
bli uutholdelig smertefullt og så videre). Når disse tankene 
kommer er det vanlig å oppleve et sterkt kroppslig ubehag 
– kroppens alarmsystem slås på. Disse følelsene forsterker  

 
 
katastrofetankene og man havner i en ond sirkel der tankene 
og det kroppslige ubehaget forsterker hverandre. Ingen av oss 
ønsker å gå rundt med et slikt ubehag og et slikt tankemønster. 
Den mest nærliggende og effektive måten å slippe unna det 
på er å unngå tannbehandling. Denne unngåelsen fører dog til 
at man aldri får testet ut hva som egentlig skjer når man gjør 
det man er redd for og om disse katastrofetankene egentlig 
er gode antagelser om virkeligheten.

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

Eksponering handler om å prøve ut ting man er redd for (i 
trygge omgivelser) og på denne måten få nye erfaringer som 
påvirker og endrer angsten vår. Det er det motsatte av å unngå 
det vi er redde for. Kjernen i all virksom angstbehandling er å 
eksponere seg for det man er redd for. Når man ikke unnviker 
men heller gjør det man er redd for, lærer kroppen og hjernen 
at dette ikke er så farlig som katastrofetankene vil ha det til. 
Katastrofen skjer ikke og kroppen begynner å forstå at den 
ikke trenger å slå på alarmsystemet. Dette fører til at kroppen 
på sikt begynner å slappe av og at angsten synker. For hver 
gang man eksponerer seg for en fryktet situasjon, jo lavere 
blir angsten for situasjonen. Det betyr at når man setter seg 
i tannbehandlingsstolen for sjette gang er angsten mindre 
enn første gang du setter deg der. Denne prosessen kalles 
habituering.

Psykoedukasjon

Psykoedukasjon vil si å lære deg så mye vi kan om din egen 
tilstand og dine følelser. Vi tar sikte på å lære deg så mye vi kan 
om tannbehandlingsangst, både hvor vanlig det er, hvordan 
det kan oppleves, hva som regulerer det og hvorfor forskjellige 
mennesker har slik angst. Det er også viktig at du får vite så 
mye som mulig om angstbehandling, hvorfor vi gjør slik vi gjør 
og hva vi jobber mot. Du skal vite hva som skjer og hvorfor 
det skjer.

Når vi jobber med angstbehandling i KAT er det en del 
viktige begreper og modeller det er greit å kjenne til. Disse er 
angstmodellen, angstkurven, sikringsatferd og angsttrappen.

Angstmodellen

Modellen viser hvordan tanker, følelser og handlinger virker 
sammen for å opprettholde angst. Den viser også at ved å 
endre en av disse komponentene kan vi også endre de andre. 
(se figur 3)

figur 3

Følelser
«Redsel, panikk, sinne»

Katastrofetanker
«Smerten går aldri over!»

Fysiske symptom
«Hjertebank, anspenthet,

klamme hender»

Selvforsterkende
sirkel
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Vanlige følelser knyttet til odontofobi er:

Skam, hjelpeløshet, frykt, mangel på kontroll, skyld, uro/
rastløshet, irritabilitet/aggresjon, tristhet, håpløshet, 
maktesløshet og selvbebreidelser.

Vanlige kroppslige reaksjoner:

Anspenthet i kroppen, svette, hjertebank, kvalme, 
uregelmessig pust, klump i halsen, press i brystkassa, knip i 
magen, klamme hender, uvirkelighetsfølelse, prikking i huden, 
rødming, skjelving, munntørrhet, vansker med å svelge. Etter 
gjennomført tannbehandling opplever mange at de blir veldig 
slitne, får smerter i muskler eller trenger tid på å komme seg.

Angstkurven

Angstkurven er en modell som viser hvordan en normal 
fryktreaksjon arter seg. Vi bruker den for å vise deg hvordan 
angsten gradvis går ned når man ikke flykter fra/unngår 
situasjonen du er redd for. Angstbehandling handler som 
nevnt om å undersøke og utfordre katastrofetanker – altså 
det motsatte av å unngå ubehaget. Dette trenger vi å lære 
og å erfare for at vi skal oppleve at angsten løsner grepet om 
oss. (Se figur 4) 

Jeg kommer til og kveles

Jeg kommer til å miste kontrollen

Tannlegen kommer ikke til å stoppe når jeg 
ber om det

Jeg er veldig vanskelig å få bedøvet

Smerten går aldri over

Alle tennene er ødelagte

Tannlegen kommer til å synes jeg er ekkel

Tannlegen kan glippe sprøyten og skade 
meg

Noen kan forgripe seg på meg

Jeg kan besvime i tannbehandlingsstolen 

figur 4

Tid SlutterEksponering
begynner
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Det som pasienten
frykter skal hende

Det som terapeuten 
predikerer skal hende
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Sikringsatferd

Vi er laget for å unngå ting, personer og situasjoner som gjør 
oss redde. Dette er en viktig grunn til at mennesket som art 
har overlevd. Dette fungerer godt så lenge alarmsystemet 
vårt er «riktig» innstilt. Ved en angstlidelse er alarmsystemet 
hyperaktivert og slår ut i situasjoner der vi ikke trenger det. 
Dette lager mye trøbbel for oss. 

Denne naturlige tendensen til å forsøke og redusere angst 
og ubehag gjør at vi som oftest unngår de situasjonene som 
vekker den. Mange pasienter med tannbehandlingsangst 
har i flere år enten unngått tannbehandling eller lært 
seg ulike metoder for å håndtere ubehaget som oppstår i 
tannbehandlingssituasjonen på. Dette kan for eksempel 
være å bruke beroligende legemidler, drikke alkohol før 
tannlegetimen, stramme alle muskler i stolen, klype seg i låret 
under tannbehandling eller late som om man er et annet sted. 
Slik type atferd kalles sikringsatferd. Denne type sikringsatferd 
opprettholder angsten. Det blir litt som historien om Dumbo 
– den vesle elefanten som trodde han kunne fly på grunn av 
en magisk fjær, ikke fordi han faktisk kunne fly.

Om man benytter sikringsatferd under angstbehandlingen, blir 
ikke eksponeringen så effektiv. Da får nemlig sikringsatferden  
æren for at katastrofen ikke inntreffer og angsten 
opprettholdes. Et vanlig eksempel er når noen sier «Det 
gikk bra fordi jeg fikk beroligende på forhånd» eller «Jeg vil  

 
 
aldri overleve å borre i tanna uten å klamre meg til stolen». 
For å komme angsten ordentlig til livs er det viktig at du er 
oppmerksomt til stede under eksponering og gir slipp på 
sikringsatferden. Dette kaller vi «å lene seg inn i angsten». 
Når vi greier dette vil vi raskere forstå og erfare – med både 
tanke og kropp – at dette ikke er så farlig.

Angsttrappen

Under angstbehandlingen lager vi alltid en plan hvor vi 
rangerer de ulike tingene ved tannbehandling som du 
opplever som skremmende. Dette kaller vi en angsttrapp. 
Vi gjør det gjennom å bruke en skala fra 1-10, der 1 ikke 
er skremmende i det hele tatt, mens 10 er full panikk. I 
behandling jobber vi systematisk med hvert delmål før vi går 
videre til neste trappetrinn. Vi begynner aldri øverst. Vi trenger 
heller ikke gjøre det som står på øverste trinnet. Vi tar en ting 
om gangen, og vi starter med noe som du tror du kan greie. 
Det som ofte skjer er at de tingene som starter på 10 (ofte 
boring eller sprøyte) flytter seg nedover å trappa etter hvert 
som du greier andre ting. (Se figur 5)

figur 5

1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10
Hovedmålet

Første delmål
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Kommunikasjon med tannteamet

For at angstbehandlingen skal lykkes, er man avhengig av at 
du og tannteamet stoler på hverandre. Kommunikasjonen, 
samtalen mellom dere, er derfor det viktigste verktøyet for 
å jobbe godt sammen. Det er svært viktig for oss å vite hva 
som er greit for deg, hva som ikke er greit for deg og at du 
kan si stopp om du trenger det. Tannteamet vil lage avtaler 
med deg slik at du skal vite hva som skjer, hvorfor de gjør som 
de gjør, hvor lang tid ulike ting vil ta og hvordan andre kan 
oppleve denne prosedyren. Ingen prosedyrer vil gjøres uten 
ditt samtykke. Ingen vil berøre kroppen din eller munnen din 
uten at du godkjenner dette på forhånd og at du vet hva som 
skal skje.

Stoppsignaler

Det å kunne si stopp og å be om pauser er svært viktig, og 
ofte svært vanskelig. Vi vil bruke tid sammen med deg for å 
avtale og øve på å bruke stoppsignaler. Hva vi bruker som 
stoppsignal avtaler tannteamet med deg. Det kan være å 
klemme på hånda til sekretæren, å løfte en finger, å lage en 
lyd, å rynke øyenbryn. Det er mange muligheter – det viktige 
er å finne et signal som passer for deg. Det vanligste å bruke 
hender som stoppsignal.

En hånd betyr midlertidig stopp. Dette signalet kan brukes 
når du trenger å spytte, klø, hoste eller bare trenger en liten 
pause.  Når du viser en hånd vil tannbehandlingen settes 
på pause. Tannteamet vil gi deg tid til å hente deg inn. 
(se figur 6)

To hender betyr full stopp. Dette signalet kan brukes når 
du har møtt tålegrensen din og vil ut av situasjonen. Når du 
viser to hender vil all tannbehandling stoppe, uansett årsak. 
(se figur 7) 

Startsignaler

Om du ønsker det kan man lage et startsignal. Da vil ingen 
prosedyre igangsettes uten ditt samtykke. Ingen vil berøre 
kroppen din eller munnen din uten at du godkjenner 
dette på forhånd og vet hva som skal skje. Det er ikke 
alltid lett å vite om det er greit at vi begynner eller ikke. 
Tannteamet kan derfor lage avtale med deg om startsignal, 
enten ved at du sier «KLAR», viser tommel opp eller at 
du uttrykker andre signaler som avtales mellom dere. 
(se figur 8)

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

figur 6 figur 7 figur 8
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Andre aspekter tannteamet kan avklare med deg

Å avklare hva tannteamet skal være klar over før eventuell 
tannbehandling er viktig. Er det en spesiell grunn til at du er 
redd for tannbehandling? Har du for eksempel opplevd brutal 
tannbehandling tidligere eller vært utsatt for overgrep kan 
det være til hjelp for både deg og tannteamet at de vet det. 
Tannbehandling er jo intimt. Vi kan avklare hvor dine grenser 
er og hva som kjennes greit for deg og dermed tilrettelegge 
for å gjøre situasjonen grei for deg. Du trenger ikke fortelle 
hele din historie, men å vite slikt kan gjøre at det tas ekstra 
hensyn til deg. Tannteamet hjelper deg til å skrive ned dette i 
mestringsplanen om du vil.

Å avklare dagsform er også viktig. Vi har alle bedre dager 
og dårligere dager. Om du har en dårlig dag tåler du mest 
sannsynlig litt mindre enn på en god dag. Vi kan tilpasse 
tannbehandling etter dagsform. 

Å avklare hvordan det vises på deg at du har det vondt og 
ubehagelig, hjelper tannteamet å forstå deg og dermed 
tilpasse behandlingen deretter. Mange sier de blir stille og lider 
seg gjennom tannbehandling. Noen blir veldig skravlete når de 
blir nervøse. Andre spenner seg som en bue i tannlegestolen. 
Snakk med tannteamet om hvordan de kan se at du er redd. 

Når tannteamet ser at du er redd, hvordan vil du da at de 
skal snakke med deg? Noen trenger litt tid på å samle seg, 
noen trenger hverdagsprat. Alle trenger å bli møtt med 
vennlighet og forståelse. Bruk mestringsplanen for å fylle ut 
dine kjennetegn og hvordan du trenger å bli snakket til når 
du er redd. 

Aktuelle tilrettelegginger under tannbehandling

Under utredningen vil vi spørre deg hvilke 
tilrettelegginger og tilpasninger du trenger for å føle 
deg trygg og ivaretatt. Ofte er det ikke lett å vite på 
forhånd hva som fungerer eller ikke, så her er det 
lov å prøve ut ulike ting. Aktuelle tilpasninger kan 
være:

 − Omvisning på tannlegekontoret. En del av 
våre pasienter har ikke vært hos tannlegen på 
mange år. Andre har vært, men har vært så 
overveldet og engstelig at de ikke har fått med 
seg omgivelsene i særlig stor grad. Det å få en 
forklaring og beskrivelse av instrumenter og 
utstyr på tannlegekontoret kan være svært nyttig 
og lærerikt.

 − Prøvesitte tannbehandlingsstolen. Få tid til å bli 
komfortabel med denne. Prøvekjøre stol bakover 
og opp igjen. Avtale hvor langt bak det er greit 
for deg å ligge, og avklare hvor langt bakover 
du trenger å være for at vi skal få til å gi deg god 
tannbehandling.

 − Forklare lyder, lukter, forventede sanseopplevelser 
før alt tannteknisk arbeid. Forklare og forberede 
bevegelser som kommer. 

 − Tilbud om å ha et håndspeil. Dette anbefales 
da det er bra å få oversikt over hva som skjer i 
munnen under tannbehandling. 

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

 − Estimere tid for ulike prosedyrer og timen som 
helhet. Telle sekunder. Forberede deg på det som 
skal foregå i løpet av behandlingstimen.

 − Avslutte med å oppsummere timen, hva er gjort, 
hva var viktigst for deg. Avtale hva man skal gjøre 
neste time slik at man slipper å grue seg til neste 
gang. Man kan skrive ned dette slik at du husker 
det. Kanskje har du så mye å tenke på at du 
trenger SMS-påminning til neste time. 
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Mestringsplan

Etter at du er ferdig med angstbehandlingen kan du fylle 
ut mestringsplanen sammen med en fra tannteamet ditt 
(tannhelsesekretær, tannlege eller tannpleier). Målet er at den 
skal legge til rette for egen mestring, bidra til forutsigbarhet 
samt gi virkningsfull hjelp på tannlegekontoret eller ved 
sprøytetaking i det videre løpet.

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):
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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:

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

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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Avslutning

Vi ønsker avslutningsvis å ønske deg lykke til videre med 
tannbehandling. Det er nå det er viktig å fortsette treningen 
for å vedlikeholde det du har lært. Dette gjør du ved å møte 
til avtaler med de som følger opp tennene dine. Fortell 
dem hva du trenger av tilrettelegging for å kunne motta 
tannbehandling. Ikke blir skuffet over deg selv om du ikke 
klarer det hver gang. Det er vanlig å miste motet innimellom. 
Ta med mestringsplanen til de som følger opp tennene dine, 
det er vanskelig å huske på alt når man er spent i kroppen.

Vi håper du har fått bruk for angstbehandlingen hos oss og 
at du forstår litt mer av hva angst og traumer er. Vi håper at 
du i større grad føler du kan bestemme over angsten din og 
ta kontroll over den videre tannbehandlingen din. Vi tror du 
har fått en ny og bedre erfaring med tannbehandling. Er det 
noe du fremdeles lurer på, spør tannteamet ditt. Vi er her for 
å hjelpe nettopp deg.

Med vennlig hilsen 

Tverrfaglig team TOO Midt-Norge 
 
Psykologspesialist: Lena Myran 
Psykolog: Ingrid Berg Johnsen

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. 
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