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dem! Stille og roligt fik han mig til at slappe 
af, og inden jeg så mig om, var jeg ved at få 
taget røntgenbilleder. Set i bakspejlet kan jeg 
se, at det var hans rolige facon og de andre 
medarbejderes evne til at få mig til at føle 
mig tryg, der fik mig i gang med behandlin-
gen – og gennemføre den. Det gælder alle 
lige fra receptionisten til klinikassistenterne 
og tandlægerne.”
Var du forberedt på, hvor slemt det så ud? 
”Ja, inderst inde viste jeg godt, at det var slemt. 
Alle mine tænder skulle ud, og jeg skulle have 
tandproteser i både over- og undermund. Det 
var i 2006/2007, hvor man endnu ikke var 
begyndt at lave tandimplantater, men brugte 
de ”gammeldags” proteser. I starten foregik 
mine behandlinger i fuld narkose, bl.a. på 
grund af min tandlægeskræk. Senere blev jeg 
bare lokalbedøvet. Proteserne var et kæmpe-

fremskridt for mig. De så pæne og naturlige 
ud og jeg kunne spise normalt igen. Men de 
sidder jo ikke så fast, som dine egne tænder. 
Så i 2010 fik jeg skiftet proteserne ud med 
tandimplantater.”

nye tænder samme dag

”Først fik jeg opereret 6 skruer op i kæbebe-
net, som implantaterne skulle fastgøres til. 

Den nye protese blev så lavet efter en 3D 
scanning, som også viste tandlægen, hvor 
han skulle montere implantaterne. Det tog 
fra kl. 08.30 til kl. 12.00 og da jeg gik derfra 
med min datter, gik vi ned og spiste pølser. 
Jeg fik lavet under- og overmund i to omgan-
ge. Undermund først, mens jeg stadig havde 
den almindelige protese i overmunden. De 
nye tænder blev lavet efter mine egne fotos 

En traumatisk oplevelse hos en 
tandlæge, da Helle var sidst i ty-
verne, gav hende en meget kraf-
tig skræk for alt, hvad der havde 
med tandlæger at gøre. Momento 
har talt med Helle, som nu har 
overvundet sin tandlægeskræk 
og har fået nye tandimplantater 
i hele munden.

Hvordan startede din tandlægeskræk? 
”Det begyndte, da jeg flyttede her til 
Aarslev på Fyn, hvor jeg fik ny tand-
læge. Han var ikke særligt rar og om-
sorgsfuld. Han startede med at kigge 
på mig og sagde: Hold da op, her er 
noget at komme efter. Det var måske 
for sjov, men det opfattede jeg ikke. 
Indtil da havde jeg gået regelmæssigt 
til tandlægen, men han lagde bunden 
for min tandlægeskræk, som kom til 
at vare i mere end 25 år.”
Gik du slet ikke til tandlægen? 
”Kun når jeg fik ondt i tænderne og 
ikke kunne holde det ud mere. Så gik 
jeg til tandlægevagten – ellers klarede 
jeg det med smertestillende piller”
”Efterhånden blev det jo værre og 
værre, og jeg begyndte også at tabe 
tænderne. Men jeg turde ikke gå til  

tandlægen. Angsten gjorde, at jeg 
lukkede øjnene. Jeg havde mistet 
to fortænder i overmunden, og jeg 
havde ondt hele tiden.”
”Det var min gode veninde og nabo, 
som sagde til mig: ”Du ser faktisk 
forfærdelig ud. Skal vi ikke se at få 
gjort noget ved det?” Hun fik mig 
sparket i gang.”
Hvordan fandt du frem til løsningen 
på din tandlægeskræk? 
”Jeg gik på nettet og fandt frem til 
Faaborgklinikkerne her på Fyn, som 
havde specialiseret sig i behandling 
af patienter med tandlægeskræk. På 
deres hjemmeside kunne jeg læse 
om deres behandlingsmetoder og 
andre patienters udtalelser.” 
Så var det vel bare med at komme i 
gang? 
”Næh, jeg begyndte at gå lange ture 
og lave åndedrætsøvelser for at for-
berede mig til mødet med tandlæ-
gen. Min veninde gik med mig til 
den første konsultation, som jeg al-
drig glemmer. Jeg stod og rystede i et 
hjørne, da tandlæge Anders Becket 
kom ind og spurgte, hvad han kunne 
gøre for mig. Jeg skal have ordnet 
mine tænder, men du må ikke se 

FAKTA OM TANDIMPLANTATER 
Et tandimplantat er en kunstig rod, der indsættes 
i kæbeknoglen. Tandimplantatet er fremstillet i 
Titanium, et metal, der umiddelbart accepteres af 
organismen. 
Hvis du har mistet en eller flere tænder, kan du med 
tandimplantater få genskabt et tandsæt, der føles, 
som dine egne tænder.

”SAME DAy TEETH”
Ved hjælp af en ny teknik er det muligt at få lavet 
tandimplantater på en dag. Du kan komme om 
morgenen uden tænder og gå hjem med faste tænder 
om eftermiddagen. 

”ONE HOUR TEETH”
Behandlingen kan nedsættes til en time, hvis knogle-
mængde og knoglestruktur er til det.

Sammenlignet med konventionel tandimplantattek-
nik, som hidtil har været brugt til fuldkæberestaure-
ringer, har de nye metoder følgende fordele:

Kort behandlingstid (45 min. i modsætning til 6 •	
måneder) 
Sikker og præcis operation med hensyntagen til •	
vitale anatomiske strukturer 
Ingen eftersmerter og hævelse •	
Ingen midlertidige løsninger – man går direkte til •	
den endelige og perfekte restaurering 
100 % funktion med det samme •	

Nobel-Guide, Teeth-in-an-hour-konceptet går ud på 
at lave behandlingsplanlægningen så minutiøs som 
muligt. Patienten undgår derved tid i tandlægesto-
len, eftersmerter, hævelse og ubehag.
Ved forundersøgelsen CT-scannes patienten 
sammen med en model af de ønskede fremtidige 
tænder. CT-scanningen giver en perfekt 3-D model 

af såvel patientens anatomiske strukturer, som den 
fremtidige bro. Data fra denne scanning overføres til 
tandlægens software, som præcis kan se, hvor den 
bedste knogle er, og hvor den færdige bro skal være i 
forhold til den bedste knogle og øvrige vigtige anato-
miske strukturer (kar/nerver). Herefter fremstilles en 
speciel styreskinne. Når den placeres, angiver den 
nøjagtigt, hvor tandimplantaterne skal indsættes, 
uden at tandkødet skal krænges til side, og knoglen 
blotlægges. Samtidig med skinnen fremstilles den 
endelige bro. 
På selve operationsdagen ligger styreskinne og den 
endelig bro parat. Patienten lokalbedøves, styreskin-
nen placeres og fikseres, og tandimplantaterne 
indsættes gennem små, udstansede huller i tandkø-
det. Således undgår patienten totalt efterfølgende 
smerter og hævelse. Efter typisk 45 min. er alle 
tandimplantaterne skruet i, og den endelige bro er 
skruet fast. 

smIl 
tandlægeskRækken 

eR væk
25 års tandlægeskræk havde sat sine tydelige spor 

i Helle Suhr Halds smil. 
”Du ser forfærdelig ud”, sagde hendes veninde. 

Læs hvordan Helle fik et smukt smil igen.
Af Henning Larsen 

Helle før behandlingen.
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Helle med sine nye, helt naturtro tænder.
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i ”go’ aFten danmark”

Du kom også i fjernsynet.
”Ja,  via Faaborgklinikerne blev jeg kon-
taktet af TV2, som ville lave et program 
om tandlægeskræk. Jeg sagde ja til at 
medvirke, fordi jeg tror på, at min hi-
storie kan være med til at få andre med 
tandlægeskræk til at se, at hvis de bare 

kommer i behandling hos den rigtige 
tandlæge, kan de slippe af med deres 
skræk.”
Hvordan har du det nu? 
”Jeg har fået en helt ny livskvalitet. Nu 
kan jeg spise æbler og gulerødder. Jeg 
kan spise som alle andre mennesker. Der 
er mange, der ikke vil tro, at det ikke er 
mine oprindelige tænder. Jeg har betalt 
dem, men jeg er ikke født med dem. Det 
var en stor udgift, men jeg fik tilskud 
fra Sygeforsikringen ”danmark”. Nogen 
låner til en ny bil – jeg lånte til et nyt  
spisestel”.   •••

FAABORGKLINIKKERNES HJæLP MOD TANDLæGESKRæK
Det er de færreste, der ligefrem glæder sig til at gå til tandlæ-
gen. Mellem ti og tyve procent af befolkningen lider af en 
sådan form for tandlægeskræk, at de ikke er blevet behandlet 
hos tandlægen i flere år. Læs evt. mere om begrebet tandlæ-
geskræk på: http://odontologi.au.dk/fobcet/tandskraek.

På Faaborgklinikkerne behandler de mange mennesker med 
tandlægeskræk. Hvis du er én af dem, kan de hjælpe dig.
Faaborgklinikkerne garanterer dig en helt smertefri tandbe-
handling. Du får bedøvelse, som kan suppleres med lattergas 
eller beroligende medicin, så du intet ubehag har i forbindelse 
med bedøvelsen. Om nødvendigt kan de tilbyde dig fuld 
narkose, så tandbehandlingen er overstået, når du vågner op. 
Du styrer selv forløbet. Du er selv med til at planlægge din 
behandling og til at sætte dine egne grænser for, hvor lang 
tid en behandling må tage. Så snart du viser tegn på angst 
eller ubehag, eller har behov for at få forklaret, hvad det er 
der sker, holdes der en pause. På den måde bestemmer du 
hele tiden selv, hvordan og i hvilket tempo behandlingen skal 
foregå.
Læs mere på www.clinics.dk


