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Vegring Vegring ((BehaviorBehavior managementmanagement problems,BMPproblems,BMP)) = = 
negativnegativ atferd som vi observereratferd som vi observerer
Frykt/redselFrykt/redsel under behandling under behandling = = 
normalnormal emosjon basert pemosjon basert påå reell trusselreell trussel

= adaptiv= adaptiv
= komponent i angst lidelser= komponent i angst lidelser

Angst for tannbehandlingAngst for tannbehandling= = LidelseLidelse
Fryktreaksjoner i en situasjon Fryktreaksjoner i en situasjon uten reell uten reell 
trussel trussel ((anticipatoriskanticipatorisk))
OdontofobiOdontofobi= = Mental sykdomMental sykdom. Basert p. Basert påå
diagnostiske manualer (ICDdiagnostiske manualer (ICD--10, DSM10, DSM--IV)IV)

TerminologiTerminologi



44--ååring  ring  -- guttgutt
Vegrer seg aktivt ved forsVegrer seg aktivt ved forsøøk pk påå behandlingbehandling

(lokalanestesi og boring)(lokalanestesi og boring)

Frykt



1515--ååring  ring  -- jentejente
Har vHar væært regelmessig innkalt til tannlege fra hun var 3 rt regelmessig innkalt til tannlege fra hun var 3 åårr

Mestret ikke behandling da det ble behov for lokalanestesi og boMestret ikke behandling da det ble behov for lokalanestesi og boringring
ØØnsker behandling, bnsker behandling, bååde av estetiske hensyn og pga. tannverkde av estetiske hensyn og pga. tannverk

Angst for tannbehandling



3939--ååring  ring  -- mannmann
Gikk regelmessig til tannlege som barn, men mestret det gradvis Gikk regelmessig til tannlege som barn, men mestret det gradvis ddåårligere i rligere i 

ungdomsungdomsåårenerene
Har ikke vHar ikke væært hos tannlege siden militrt hos tannlege siden militææret, ikke engang ved akutt tannverkret, ikke engang ved akutt tannverk

MMøøter nter nåå med med øønske om tannbehandling i narkosenske om tannbehandling i narkose

Odontofobi
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Hva er årsakene til 

BMP og angst for tannbehandling?



Barn

Foreldre Tannhelseteamet
BMP

Personlighetsfaktorer:Personlighetsfaktorer:
•• ModenhetModenhet
•• DagsformDagsform

•• TemperamentTemperament
•• Psykiatriske problemerPsykiatriske problemer

• Kunnskaper,  holdninger 
• Angst for tannbehandling
• Familie- og sosiale faktorer

Situasjonsfaktorer:
• Manglende kunnskaper, 
holdninger
• Smertefull behandling
• Manglende kontroll 
=  Krenkende behandling



Definisjon av smerte (IASP)Definisjon av smerte (IASP)

En ubehagelig sensorisk og emosjonell En ubehagelig sensorisk og emosjonell 
opplevelse opplevelse 

forbundet med aktuell eller potentiell forbundet med aktuell eller potentiell 
vevsvevsøødeleggelsedeleggelse



Impulsen oppstår pga
vevsskade

NociseptiskNociseptisk smertesmerte
((vevsvevsøødeleggelsedeleggelse))

… ledes til CNS...

… forsterkes eller svekkes
i sentrale deler av CNS ...

… og oppleves når impulsen
når hjernebarken.

Smerteterskel:
Liten variasjon mellom individer

Smertereaksjon/-persepsjon:
Stor variasjon mellom individer



BetingingBetinging
BORING I EN TANN

Vevsødeleggelse SMERTEREAKSJONUS

BS

Første gang:

Lyd
Vibrasjon
Vannspray
Lukt

SMERTEREAKSJON

BS
Lyd
Vibrasjon
Vannspray
Lukt

US
Neste gang:

Gi barnet POSITIVE ERFARINGERGi barnet POSITIVE ERFARINGER
((““spar penger i bankenspar penger i banken””))



KontrollKontroll--fføølelselelse

AtferdAtferd (kunne p(kunne pååvirke situasjonen)virke situasjonen)
KognitivKognitiv (kunne kontrollere tankene, (kunne kontrollere tankene, 
unngunngåå katastrofetanker)katastrofetanker)
InformasjonInformasjon (kunnskap om hva som (kunnskap om hva som 
skjer, vskjer, væære forberedt pre forberedt påå det som det som 
kommer)kommer)
RetrospektivRetrospektiv (realistisk oppfatning (realistisk oppfatning 
om om åårsaken til det som skjedde)rsaken til det som skjedde)



Forebygge prosedyresmerte:Forebygge prosedyresmerte:
1. Lokalanestesi1. Lokalanestesi

…… men er ikke uproblematisk



Frykt og smerte for dentale og Frykt og smerte for dentale og 
medisinske injeksjoner blant 18medisinske injeksjoner blant 18--ååringerringer
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Forekomsten av Forekomsten av ””hhøøy frykty frykt”” for dentale for dentale 
og medisinske injeksjoner hos 18og medisinske injeksjoner hos 18--ååringerringer

76 %

8 %

8 %
8 %

Low/moderate
High fear dental
High fear medical
High fear both

Vika, Raadal, Skaret, Kvale 2006



Besvimelse under dentale og medisinske Besvimelse under dentale og medisinske 
injeksjoner blant 18injeksjoner blant 18--ååringerringer
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Faktorer forbundet med unngFaktorer forbundet med unngååelse av else av 
tannbehandling tannbehandling ((bivariatebivariate analyser)analyser)

2.62.6Almost fainted during medical injectionAlmost fainted during medical injection
3.63.6Fainted during medical injectionFainted during medical injection
4.74.7Pain during dental injectionPain during dental injection
5.65.6Unpleasantness during dental injectionUnpleasantness during dental injection
6.16.1Almost fainted during dental injectionAlmost fainted during dental injection
8.68.6Fear of dental injectionFear of dental injection

12.912.9Fainted during dental injectionFainted during dental injection

Odds Odds 
ratioratio

VariablesVariables

Vika, Raadal, Skaret, Kvale 2006



Hva er karakteristisk for Hva er karakteristisk for BIIBII--pasienterpasienter??
Angstreaksjoner / besvimelse vedAngstreaksjoner / besvimelse ved

InjeksjonerInjeksjoner
Synet av blod / sSynet av blod / såår / skader / r / skader / innvaderendeinnvaderende
medisinske prosedyrermedisinske prosedyrer



BII-fobi
En diagnose

Forskjellige symptomer

Reaksjoner mot injeksjoner Reaksjoner mot blod 

Munn Vene Finger
Vaksine

Frykt/angst for injeksjoner Frykt/angst for blod/skade

Oss selv Andre



Forekomst Forekomst -- frykt for injeksjonerfrykt for injeksjoner

IntraIntra--oraloral injeksjonsfobi injeksjonsfobi 
•• 4.6% 4.6% ((MilgromMilgrom et al., 1997)et al., 1997)
•• 3.3% 3.3% (Vika et al., 2006)(Vika et al., 2006)

Blod fobi: Blod fobi: 
•• 33--4% av populasjonen 4% av populasjonen ((AgrasAgras et al., 1969)et al., 1969)

•• 3,9% kvinner 3,9% kvinner 
•• 2,2% menn2,2% menn

Forekomsten reduseres med Forekomsten reduseres med øøkende alder, kende alder, 
sannsynligvis psannsynligvis påå topp i ungdomstopp i ungdomsåårene rene ((AgrasAgras et al., 1969)et al., 1969)



ToTo--fasefase autonom reaksjon:autonom reaksjon:
Initial sympatisk stimuleringInitial sympatisk stimulering
OverOver--kompensatoriskkompensatorisk
parasympatisk stimulering                    parasympatisk stimulering                     

BII and BII and vasovagalevasovagale reaksjonerreaksjoner

vasovagaltvasovagalt synkopesynkope

Effektiv behandling: Muskelspenning (Muskelspenning (ÖÖstst, 1986), 1986)



Fear of
blood / 
injury
n=130 
(9%)

Age (years) 

18

Dental 
anxiety
n=268
(20%)

AVOIDANCE 
of

dental 
treatment
n=45 (3.3 %)

Fear of
inj. n=151 

(11%)

Other factors
related to dental 
anxiety and 
AVOIDANCE

11,2 %

10,9 %

11,3 %

29,6 %

30.2 %

InjeksjonsInjeksjons-- og og BIIBII--fobifobi oppstoppståår vanligvis r vanligvis 
fføørr angst for tannbehandlingangst for tannbehandling
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Lokalanestesi i barnetannpleienLokalanestesi i barnetannpleien

Viktigste redskap for Viktigste redskap for åå
forebygge forebygge 
prosedyresmerteprosedyresmerte
Viktigste mViktigste måålsetning: lsetning: 
LLæære barn re barn åå mestre LAmestre LA
ForstForståå kompleksiteten kompleksiteten 
om sprom sprøøyteskrekkyteskrekk



Barn

Foreldre Tannhelseteamet
BMP

Personlighetsfaktorer:Personlighetsfaktorer:
•• ModenhetModenhet
•• DagsformDagsform

•• TemperamentTemperament
•• Psykiatriske problemerPsykiatriske problemer

Kognitive faktorer:
• Kunnskaper,  holdninger 
• Angst for tannbehandling
• Familie- og sosiale faktorer

Situasjonsfaktorer:
• Manglende kunnskaper, 
holdninger
• Smertefull behandling
• Manglende kontroll 
=  Krenkende behandling

Dental 
sårbarhet

Smerte

Dårlig
tannlege-
atferd


