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Er odontofobi og sprøytefobi forbundet med dårlig 
tannhelse?

asienter med høy angst hos 
tannlegen kan gjøre det vans-
kelig gjennomføre nødvendig 

tannbehandling og pasientene trenger 
spesifikk tilnærming til det de har 
angst for. Derfor er det viktig å kart-
legge de redde pasientene. I doktorar-
beidet fant Maren Lillehaug Agdal at 
pasienter diagnostisert med odonto-
fobi har vesentlig dårligere tannhelse 
enn i den generelle befolkningen. 
Pasientene hadde i gjennomsnitt 6,7 
kariøse tenner og 16,4 DMFT. Tannhel-
sen hos pasienter med fobi for sprøyte 
i munnen er varierende, men de fleste 
i denne pasientgruppen har god tann-
helse og 40  % hadde ingen tenner med 
behandlingsbehov.

Pasientene var med i behandlings-
studier hvor de ble behandlet med kog-
nitiv adferdsterapi. Henholdsvis 77  % 
av de odontofobe og 89  % av pasien-
tene med fobi for sprøyte i munnen ble 
kvitt sine fobier. Avhandlingen kon-
kluderer med at dårlig tannhelse ikke 
gjør det vanskeligere for pasientene 
å bli kvitt sin fobi. Likevel må tannle-
ger være oppmerksomme på at pasien-

ter som er behandlet for fobier relatert 
til tannbehandling kan slite med nega-
tive tanker i tannbehandlingssituasjo-
nen.

Den generelle livskvaliteten hos 
pasienter med psykiske lidelser er ofte 
redusert. Det ble funnet at livskvalite-
ten også var redusert hos pasientene 
med fobi for sprøyte i munnen, men 
den bedret seg etter fobibehandlingen. 
En uke og ett år etter behandlingen var 
pasientenes livskvalitet tilsvarende 

livskvaliteten i den generelle befolk-
ningen.

Arbeidet er utført ved Senter for 
odontofobi ved Universitetet i Bergen.
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