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Overordnet mål:
TP skal inneha en integrert forståelse av 
helsefremmende og sykdomsforebyggende 
arbeid.

Det vil si TP skal kunne anvende føringer fra 
medisinsk etikk, WHO`s føringer, politiske 
føringer, nasjonalt lovverk, 

samt ulike modeller, teorier og metoder 
knyttet til helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid.

Dette skal sees i forhold til fordel for 
befolkningens beste  folkehelsearbeid.2



Nordisk Tidsskrift for Helseforskning:  nr. 1-2014:s70, 10 årgang.

”Vi går inn i det private rommet til pasienten”. 

 Sykepleieres erfaring med helsefremmende 

arbeid. 

 «I alle deler av helsetjenesten møter sykepleiere 

pasienter som utfordres i å endre levevaner, og som 

trenger støtte og oppfølging underveis i 

endringsprosessen. 

 I folkehelseloven, (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011), er 

helsefremming vektlagt som like viktig som å 

forebygge sykdom. 

 Der beskrives målet om å øke befolkningens 

kompetanse forbundet med å endre levevaner». 

 (Evju, Klette, Kasen og Bondas, 2014:s70)
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Sykepleieforskning – fremtidig tannpleieforskning ?

 Forskning gjort i kommunehelsetjenesten viser at 

sykepleiere spiller en viktig rolle i møte med disse 

pasientene. 

 De har en grunnleggende kompetanse knyttet til helse, kosthold, 

vekt, fysisk aktivitet og andre livsstilsfaktorer (Whittemore, Melkus, 

Wagner, Dziura, Northrup & Grey 2009). 

 Sykepleiere har tradisjonelt vært opptatt av å pleie den syke, selv 

om helse lenge har vært et sentralt begrep og forskningsområde 

innen sykepleievitenskapen (Orem 2001; Benner & Wrubel 2001; Eriksson 

1989). 

 Det hevdes at sykepleierne ikke har vært bevisste på sin 

naturlige rolle i det helsefremmende arbeidet, og av den 

grunn ikke er blitt inkludert av andre yrkesgrupper 
(Whitehead 2006). 

 Sykepleiere som fremmer helse har mindre utbredelse i det norske 

sykepleiefaglige miljøet enn den delen av sykepleien som er rettet 

mot å pleie den syke (Berg 2007;Gammersvik & Alvsvåg 2009)». 
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Kan flere tannpleiere bidra til 

forskning ?

 Det er lite forskning på hvordan 

helsefremming i praksis skal inngå 

som en del av tannpleiernes 

yrkesfunksjon og hvordan 

helsefremming, eller helsfremmende 

veiledning skal utøves overfor ulike 

pasientgrupper innenfor den 

tannpleiefaglige konteksten.
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Sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid – prinsipielle forskjeller.    

Modifisert Tabell s. 15 i Mæland 2010

Sykdomsforebyggende - Helsefremmende arbeid

Teoretisk 
modell

Biomedisinsk 
sykdomsmodell

Biopsykososial modell (Engel 1977)

Sosial helsemodell (Dahlgren og 

Whitehead 1991)

Fokus på Risikofaktorer for 
sykdom

Ressurser for helse

Salutogenese, helse (Antonowsky)

Empowerment, myndiggjøring  

Egenkontroll og mestring (Bandura)

SDT-Motivasjon og behov (Deci & Ryan)

MI – Motiverende samtale (Miller & Rollnick)

Vitenskapelig 
grunnlag

Naturvitenskapelig Samfunnsvitenskapelig

Humanistisk

Styringsm
odell

Kontroll

Instrumetalitet

Ekspertstyrt 

objektivisering

Demokratisk: Involvering og 
medbestemmelse

Medisinsk etikk  (Bauchamp & Childress 
2009)

Helsepersonell-, pasientrettighets loven



KBP-Kunnskapsbasert 
helsefremmende 

praksis for 
tannpleiere

Forskning -
Evidensbasert

Bruker og 
pasient

perspektiv

Medvirkning

VALG

Meninger

Opplevelser

FØLELSER

Kunnskap-
KOMPETANSE

Helsearbeiderens

egne erfaringer

NYE føringer 

Etikk og lovverk

WHO

Politikk og 
føringer 

Kunnskap og 
forståelse om 

helsefremmend
e og 

sykdomsforebyg
g-ende 

tjenester
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Nye kunnskaper viser at det foreligger andre risikofaktorer enn den Keyes’ 

triade beskriver. Modellen her er utvidet med andre risikofaktorer som sosial-

og økonomisk status, kunnskaper, holdninger, tannhelse atferd og utdanning. 

Raadal, Espelid og Crossner 2011
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«Pasientens stemme» må bli hørt

 Verdens helseorganisasjon (WHO, 2000) ga 

tidligere ut en publikasjon ved navn: 

 Client Satisfaction Evaluation, hvor de 

presiserer viktigheten av pasientens 

stemme i behandling, en 

evalueringsprosess. 

 Her beskrives brukertilfredshet som en 

viktig forsikring (kvalitetssikring) til at 

tjenesten blir utført på en pålitelig måte, 

imøtekommer kundebehov, blir utført med 

høflighet, og tilstrekkelig grad av sikkerhet 

ved behandling. 
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BIOPSYKOSOSIAL 

MODEL 

REPRESENTERER

Utvikling av 

helse og sykdom

PSYKOLOGI

Personlighet

Motivasjon

Selvstendighet

Kompetanse og 

Mestring

Optimisme

Velvære

Livskvalitet

Stress

Oppfølging

BIOLOGI

Genetikk

Arv

Immunsystem

Kjønn

Sårbarhet

Ernæring

Medikamenter

SOSIOLOGI

Fattigdom

Økonomi

Utdanning 

Velferdssystemer

Kultur

Vaner

Holdninger

Kronisk sykdom

Biopsykososial modell, Engel 1977: 

Biomedisinsk model med hovedfokus på sykdom.

Biopsykososial modell med hovedfokus på helsefremmende og 

sykdoms-forebyggende virksomhet.



Bio-psykososial kartlegging og samtale –

knyttet til ulike pasientkategorier

 Bio-psykososial modell (Engel 1977): anvendt som verktøy knyttet 

til kartlegging og veiledning 

 En biopsykososial tilnærming krever at man kartlegger bredt når 

man skal utrede pasienter. 

 Biopsykososialt perspektiv i kartlegging av en feks: 

rusmiddelavhengige, bulemikere, torturoffer, overgrepsutsatte, 

pasienter med odontofobi (TOO).

 Kartleggingen vil være viktig fordi den kan formidle hvordan vi kan 

forholde oss i en veiledningssituasjon og bidra til å fremme 

pasientens helse. Tpl kan velge mer «riktige» helsefremmende tiltak 

- og/eller henvise til  behandlingstiltak for ulike pasientkategorier. 

 Kartlegging av ulike pasientkategorier vil være viktig på flere måter. 

 Felles for flere av disse pas.kategoriene er at de IKKE ønsker å 

formidle til andre eller se at de har et problem. 

 Kvalitativ metode vil ha mange sammenfallende momenter i 

forhold til å kunne kartlegge på en bred måte !
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Den biopsykososiale modellen er både en filosofi for klinisk omsorg 

og en praktisk klinisk guide. (Borrell-Carrió, Suchman, Epstein 2004)

 Filosofisk måte å forstå hvordan helse og sykdom påvirkes av flere 
organisasjonsnivåer, fra samfunnsnivå til molekylnivå. 

 Forholdet mellom mentale og fysiske aspekter av helsen er 
kompleks-subjektiv

 Derfor er det viktig å kunne vise til human omsorg mens man kartlegger: 

 (1) Ved å veilede og stimulere til en mer deltakende og aktiv pasient 

 (2) Utvikle pasientens selvbevissthet og tillit 

 (3) Utvikle en emosjonell stil preget av empatisk nysgjerrighet 

 (4) Utvikle pasientens observasjon og egenvurdering, som kan bidra med viktige 
innspill til behandler. Hva skal de observere til neste besøk ? 

 (5) Utvikle pasientens evne til å sette ord på følelser og knyttet til mer perifere 
diagnoser (eks: Bulimi) og danne et samarbeidsforhold 

 (6) Informert samtykke, pasientrettighetsloven

 (7) Anvende og kommunisere evidens  på en god måte for å fremme dialog og 
forståelse av situasjonen 

 Konklusjon: Den biopsykososiale modellen viser til en mer 
harmonsik  bruk av medisinsk kunnskap, knyttet mer direkte til 
pasientens egne subjektive behov og kan derfor gi muligheter for å 
fremme helse.
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Tannpleier som samtalepartner og 

«døråpner»

 I denne fasen, hvor pasienten ennå er LUKKET, vil enhver person eller behandler 

(tannpleier) evt kunne fungere som «døråpner».

 Tpl må være ekstra på sensitiv og på vakt for ikke å skape ubehag eller 

MOTSTAND i den personen som vi ønsker å komme i dialog med. 

 Vi må derfor «trå varsomt fremover», være AWARE  - skape tillit og muligheter 

for pasienten til å kunne åpne opp og ville ønske å snakke om fortsatt 

undertrykte følelser (som f eks: SKYLD og SKAM) knyttet til denne situasjonen.

 Vi snakker ofte om hvilken fase personen er i sin forståelse av sitt problem 

basert på Prochaska og DiClementes stadieteori (1992). 

 I den så- kalte føroverveielsesfasen er de selv ikke i stand til å se at deres 

 f eks: rusmisbruk, overspising eller ansgt er et reelt problem, 

 og svært ofte ønsker de ikke behandling for sitt problem. De kan på dette 

stadiet fornekte sykdommen.

 I denne fasen vil en tannpleier kunne bidra til at pasienten erkjenner (snakker 

om sitt problem) og vil da kanskje ta imot videre hjelp. 

 Tannpleier vil på denne måten kunne hjelpe en pasient videre i 

behandlingssytemet.
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ENDRINGSHJULET:

 VURDERE:

1. Pasientens motstand mot forandring

 2. Mestring 

 3. Forventninger til behandlingen 

 4. Endringsstadier
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SOSIALE påvirkningsfaktorer for helse: Sosial helsemodell
Modell:Dahlgren og Whitehead 1991

NORSK Rapport (2006): 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/808/Sosial-ulikhet-i-helse-

som-tema-i-helsekonsekvensutredninger-IS-1305.pdf

15

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/808/Sosial-ulikhet-i-helse-som-tema-i-helsekonsekvensutredninger-IS-1305.pdf


Hva formidler den sosiale 

helsemodellen ?
 Helsedeterminanter, påvirkningsfaktorer knyttet til 

opprettholdelse og utvikling av helse og sykdom. 

 1) Biologiske og genetiske faktorer. 

 2) Livsstil, samfunnsmessige forhold, arbeidsforhold og 

kulturelle faktorer, bidrar alle til å avgjøre et menneskes 

helsetilstand. 

 Whitehead og Dahlgren (1991): helse er en av flere faktorer 

som bidrar til livskvalitet hos mennesker. 

 Britisk rapport (Wanless, 2004): 

 «Health and wellbeing are influenced by many factors 

including past and present behaviour, healthcare provision 

and «wider determinants», including social, cultural and 

environmental factors.»
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MÅLE LIVSKVALITET – en viktig 

dimensjon av den bio-psykososiale 

modellen

 En måte å forstå pasientens subjektive opplevelse av 

livet som helhet: Livskvalitet

 2 enkle spøsmål kan bidra til fokus på en mer 

biopsykososial samtale (kartlegging) 

 Eksempel: 

 1) Ellers i livet hvordan vil du si at du har det ?

 2) Sammenliknet med andre på din egen alder, 

hvordan vi du si du har det ?

 Bruke feks en skala: 1 5, der 1 er best.
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VEILEDNING AV TANNPLEIERE  

– knyttet til personlig vekst og utvikling 

Veiledning

Mange metoder -

«Å, lede på veien»

Terapeutisk samtale

CBT – kognitiv 
atferdsteknikk 

Løsningsfokusert  
terapi

Samtale

Lytte aktivt

Pasienten lærer å 
akseptere egne 

følelser 

Kommunikasjon

Coaching

Rådgivning

Mindfullness

Trene oppmerksomhet

AWARENESS

Løft – utvikle mål !

Informert

samtykke

Kvalitativt 
intervju

Motivasjon

MI - Motiverende samtale

Mestringsmotivasjon 

SDT-Selvbestemmelsesteori
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Hvorfor bli profesjonell innen  

forskning og veiledning ?

 Hva er Selvbestemmelsesteori  og hva er sammenfallende med MI ?

 MANGE  ulike modeller, teorier og metoder, som formilder viktige 

elementer for å kunne utvikle seg som kliniker.

 Mange sammenfallende ideer knyttet til et mennskes utvikling og 

vekst !

 Forskningen bidrar til at vi kan se hva som evt kan bidra til 

utvikling og vekst, fremfor hva som hemmer vekst og skaper 

sykdom.
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Bygge relasjoner: Felles for MI og SDT 

– hvilke begreper, teorier og metoder?

 FELLES FOR: MI og SDT – «Klientsentrert 
tilnærming» forankret i Rogers - humanistisk 
tilnærming – ivaretar autonomi – opptatt av indre 
motivasjon (autonom eller selvstendig motivasjon) 

 SDT (Deci og Ryan 1985) og MI (Miller og Rollnick 2002)

 Fokus på relasjon – og veiledning

 Rogers – «klientsentrert fokus» - ta pasientens perspektiv - empati og innlevelse

 Hvordan bygge relasjoner, kommunikasjon ? Eide og Eide, Brudal, Spurkeland 

 Relasjonell tilknytning og psykoterapi, viktig fokus innen all psykoterapi

 Bowlby og Ainsworth - Tilknytningsteorier

 Empati – Holm - Heidenreich

 Mindfullness – Awareness =  øke bevisstheten – tilstedeværelse –
oppmerksomt tilstede. Utvikle sensitivitet – oppfatte hva pasienten 
formidler
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Vekst i klientsentrert terapi

 Klientsentrert terapi: Vekst, er en følge av tillit til seg selv

 Det viktigste begrepet som beskriver denne relasjon er tillit. 

 Den klientsentrerte tilnærming er bygget på tilliten til at individer 
og grupper kan utforme sine egne mål og være i stand til å 
kontrollere sin egen prosess på vei mot realiseringen av disse 
mål. 

 Om de vil snakke eller om de vil la være, samt at de er i stand til å 
fungere som arkitekter i sitt eget liv. 

 Klientsentrert terapi: Vekst, en følge av en god relasjon

 Gjennom Rogers terapeutiske erfaringer vokste det frem en 
erkjennelse om at det også var viktig for terapeuten å bli satt pris på i 
forholdet mellom terapeut og klient og at det også var viktig at 
terapeuten ble møtt med tillit. 

 Rogers opplevde at terapeuten ville bli en bedre terapeut og en 
mindre utbrent terapeut om han ble respektert.

 Rogers bestreber seg derfor på å utvikle en ekte gjensidig 
respektfull relasjon mellom seg og klient.

 Kilde:http://individualterapi.nanopsychology.org/klientsentrert-
terapi/#_Toc430534013
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Carl Rogers (1902-1987) 

teori - klientsentrert terapi 
bidrar til SELVUTVIKLING.

Grunnla den humanistiske tilnærming

til psykologifeltet.

) Ekthet – autensitet
2) Ubetinget støtte 
støtte uten betingelser gir 
uforbeholden aksept og anerkjennelse
3) EMPATI og innlevelse 

Både Motiverende samtale (MI) og 
Selvbestemmelsesteori (SDT) har felles forankring i 
Rogers teori. 23

https://no.wikipedia.org/wiki/Humanistisk_psykologi
https://no.wikipedia.org/wiki/Psykologi


Empati

 Definisjon  

 «Empati er evnen til å forstå en annens 

sinnstilstand eller følelser.

 Empati er således ikke bare evnen til å se om noen 

er glad eller trist, men innebærer også evnen til å 

forstå andres motiver for handling samt deres 

verdier og holdninger».

 Kilde: ndla.no/nb/node/4055
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Kan vi lære å fange opp andre 

menneskers følelser ?
 I en empatisk situasjon forstår (intellektuell del) den som 

har empati for en annen hvordan denne opplever en 

situasjon eller tilstand.

 For å oppøve en empatisk ferdighet trenger man å høste 

erfaringer fra eget liv.

 Det er utviklet egne opplæringsprogrammer i sosial 

kompetanse, der empati inngår.

 EMPATI OG SYMPATI ER IKKE DET SAMME.....

 Det er viktig å skille mellom empati, (å kunne forstå 

andres følelsesliv), og sympati, å ha en positiv innstilling 

eller emosjonell holdning overfor en annen person. 

 EMPATI KAN LÆRES
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https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Sosial_kompetanse&action=edit&redlink=1
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Empati versus sympati
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Empati har en moralsk 

egenverdi:
 Honnørordet empati forstås som evnen til innlevelse i en 

annen persons situasjon.

 Empati er primært en forståelsesform som kan uttrykkes 
ved hjelp av kommunikative ferdigheter. 

 Empati er knyttet til legens 
grunnleggende holdning i møte med 
pasienten, og får på denne måten en 
moralsk egenverdi. 

 Den er en del av medisinens moralske grunnlag og kan 
ansees som en dyd for medisinsk praksis.

 Kilde: Empati i lege-pasient-forholdet – teknikk eller 
etikk? Kaja Serine Heidenreich. Tidsskr Nor Lægeforen 
2001; 121: 1507–11 27



Empati

 «Pasientene ønsker forståelsesfulle leger med gode ferdigheter i 

kommunikasjon». 

 «Legene på sin side anser kommunikasjon 

som en forutsetning for god diagnostikk og 

behandling» (Heidenreich 2001)

 Det er et uttalt mål at leger og medisinstudenter skal bli 

flinkere til å snakke med pasientene, og 

utdanningsinstitusjonene holder kurs hvor vi ved hjelp av 

teori, instruksjon, og øvelse skal øke vår kunnskap og våre 

ferdigheter i kommunikasjon.

 Schei E, Bærheim A, Meland E. Klinisk kommunikasjon – et strukturert 

undervisningsopplegg. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2258–61.
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Kommunisert empati

 Å kommunisere forståelse og 
omtanke for pasienten

 Vise at vi bryr oss om et annet 
menneske

 Samtidig klarer vi å ta «nødvendig 
avstand», nettopp for ikke å 
overføre våre egne følelser.

 Vi klarer å se en annen persons 
synsvinkel ut fra deres verdier og 
normer. 
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Egen «forskning» på klinikk – fase/sirkel modell 

1. Fange opp 

og bearbeide pasientens 
opplevelser og   

følelsesbudskap-

2. Kommunisert 
eller uttrykt 
empati fra 
behandler

3. Vurdere eller måle 
resultat:

Pasientens opplevelse 
av mottatt empati fra 

behandler

4. 
Sluttprodukt

/resultat = 
empatisk 

forståelse fra 
behandler 

bidrar til eks:

Bedret 
relasjon,

Større åpenhet 
om følelser
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SDT, veiledning og MI

 SDT – Selvbestemmelsesteori (Deci og Ryan 
1985) er en moderne psykologisk teori, en 
makroteori.

 Teorien er vurdert til å være en viktig teori 
som kan forklare virkningen av mange typer 
atferdsprosesser.

 Den kan i stor grad forklare hva som kan være 
virksomt innen forskjellige 
veiledningsmodeller: eks MI (Motivational 
Interviewing).

 Se evt aktuelle artikler: 

 1)There’s nothing more practical than a good theory: Integrating motivational 
interviewing and self-determination theory. Maarten Vansteenkiste and Kennon 
M. Sheldon (2006) 

 2) Self-determination theory in health care and its relations to motivational 
interviewing: a few comments. Edward L Deci* and Richard M Ryan (2012)
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Kilder, Selvbestemmelsesteori
 Norsk: http://www.elevsiden.no/motivasjon

 Google: hovedfag/masteroppgaver på norsk. PhD – arbeider

 Eng: http://selfdeterminationtheory.org/

Teori, artikler og bøker innen SDT finnes i lenken her.

Spesiell anbefaling: 

Self-Determination Theory in Practice: 

“How to Create an Optimally Supportive Health Care 
Environment”. (La Guardia, 2017)

What gets you started making a health behavior 
change?

This book is the most comprehensive manual to date, detailing how to 
cultivate high-quality and lasting motivation for healthy living using the tools 
and strategies from Self-Determination Theory. 

If you’re a healthcare practitioner, researcher, leader in your organization, 
public health advocate, or just an individual who wants to be able to easily 
digest four decades of scientific research on human motivation. 

This book provides you the fundamentals for creating programs 
that support long-lasting health behavior change. 32

http://www.elevsiden.no/motivasjon
http://selfdeterminationtheory.org/
https://www.amazon.com/Self-Determination-Theory-Practice-Supportive-Environment/dp/1520661355/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1488211750&sr=1-1&keywords=jennifer+la+guardia


UTVIKLING AV 

KOMPETANSE og 

MESTRING

UTVIKLING AV 

RELASJON-

EMPATI og TILLIT 

UTVIKLING 

av 

AUTONOM

MOTIVASJON

«selvstyrt»

33

En 

forutsetning



«AUTONOMISTØTTE» 

= SDT GUIDELINES

IKKE KONTROLLERE eller PRESSE 

1. VALG 

2. MENINGSFULLE FORKLARINGER  

3. STØTTE FØLELSER OG 

PERSPEKTIV

34



Autonomistøtte i en tannbehandlingssituasjon (“Guidelines”)

 1. Å veilede til valg, fremfor kontroll. 

 Utvikling av autonomi eller selvstyring kan være  

utfordrende. 

 Først og fremst handler det om å ha fokus på å ikke presse, 

kontrollere eller stille betingelser overfor en person. 

 Å velge henger sammen med det å kunne ta ansvar.

 2. Å skape et meningsfullt  rasjonale. 

 Man forklarer pasienenten hensikten med å utføre en atferd. 

Dette utvikler kompetanse og mestringsfølelse. 

35



3. Å støtte personens perspektiv og følelser (iflg SDT). 

36

Tannbehandleren må være lyttende tilstede, sensitiv og 

støttende overfor pasientens tanker, opplevelser, følelser, 

handlinger, deres mål og atferd. 

Empati er sentralt og tannbehandleren må være innlevende 

og medfølende overfor pasientens følelser og opplevelser. 

Man må f eks ta hensyn til hvordan pasienten har det under 

tannbehandlingen. 

Feks: Ta hensyn til smerte og angst.

Å legge til rette for en god relasjon som 

skaper samarbeid er en viktig forutsetning for all 

veiledning. 

Under behandling er manglende tid og stress, en trussel som 

reduserer behandlers mulighet til å ta pasientens perspektiv. 

Intensjonen er å veilede til å utvikle en relasjon hvor utvikling av  

personlig autonom (selvstendig) motivasjon er mulig. 
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Autonomistøtte på klinikken 

-bidrar til å kunne anvende egne ressurser for å skape og 

opprettholde HELSE

Oral-helserelatert

livskvalitet 

Vitalitet

Forebygger og 

reduserer

angst
Subjektivt 

velvære 

”Well-being”

Høyere kvalitet 

på læring

-Dybdelæring

Ønsker å løse 

utfordringer

Møter regelmessig  

til timeavtaler

– pas tar ANSVAR

Større 

engasjement 

for egen  

tannhelse

Autonomistøtte 



Psykologiske universelle basisbehov 
(Deci & Ryan, 1985)

Autonomi

RelasjonKompetanse
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Autonomistøttende kontekst basert på 3 

psykologiske behov

Autonomi Kompetanse Relasjon

Gi valg

Oppmuntre til å stille 
spørsmål

Ikke presse eller 
kontrollere

Skape et meningsfylt 
rationale/forklare 

hensikten

Støtte pasientens 
følelser og perspektiv

Skape tillit og empati
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TRE PSYKOLOGISKE BEHOV :

 Ved enhver veiledningsseanse vil det være nødvendig å 

ha et bevisst forhold til at alle disse 3 behovene 

ivaretas og på best mulig måte tilfredsstilles. 

 Autonomi (selvbestemmelse), kompetanse, tilhørighet,

som i hovedsak er knyttet til  mellommenneskelige 

relasjoner. 

 Behovene er derfor en forutsetning  for all menneskelig 

vekst, selvaktualisering og utvkling (Deci & Ryan, 

2008). 

 Behovene er vist i forskning å være integrert i 

personligheten og er grunnleggende og universelle for 

alle mennesker i alle kulturer.
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Kontroll er det motsatte av autonomistøtte

 Å hindre tilfredsstillelse av de 3 behovene: autonomi, 
kompetanse og relasjon. 

 Behandler legger press på tanker, handlinger og atferd.

 «ovenifra og ned tone» (pasienten er ikke på lik linje...?)

 Betingelser og/eller trusler  - du får ikke behandling ”hvis ikke”…

 Neglisjering – overser pasienten – har ikke tid (ser bare tenner)

 Svarer ikke på spørsmål fra pasienten....

 Lytter ikke til pasienten

 Negativt kroppsspråk: avvisende, arroganse (motsatt: interesse)

 Umyndiggjøring, undervurdering 

 Negativ ”feed-back” 

 Underslår informasjon 

 Ikke vennlig atmosfære: viser ikke respekt, aksept eller 
anerkjennelse overfor pasienten, «dømmende». 

 Evaluering og vurdering - kan feks oppleves ubehagelig også når; 
TP/TNL vurderer karies
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Fokus på dialog og prosess 

under veilednings-seansen

 Deci og Ryan (2017) peker på at det er 

viktig å ha mer fokus på prosessen i en 

veiledningsseanse.

 Ved for ensidig eller overdrevent fokus på 

endring eller resultat vil pasienten kunne 

oppleve dette som press eller kontroll. 
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BOK: Motiverende intervju (samtaler om endring)

Tom Barth, Tore Børtveit og Peter Prescott (2013)

 Miller og Rollnick har laget metoden (1991)

Motiverende intervju (MI) er en målrettet og 

klientsentrert samtaleform 

som kan brukes når man ønsker å utforske 

og styrke en klients indre motivasjon for 

endring.

 Essensielt for et godt resultat er relasjonen 

mellom klient og hjelper. 

 Begge bør være motivert for den samme 

endringen. 

 Pasientens tanker og følelser som står i 

sentrum. 

 Pasienten  bestemmer i eget liv (som i SDT).
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https://www.haugenbok.no/Innhold/forfatter/Tom-Barth


Prinsipper i MI
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EDRAS, som står for:

 E – Uttrykke Empati (SDT)

 D – Utvikle Diskrepans 

 (dvs: trigge  ambivalens, ikke konfrontere) 

(SDT: Om pasienten uttrykker dette selv)

 R – Rulle med motstand (SDT)

 A – Unngå argumentering (SDT)

 S – Støtte mestringskompetanse (SDT)



Mestring

45

Viktig del av MI

• Ha fokus på personens positive 

mestringserfaringer

• Bruke åpne spørsmål

Pasient:

• Tro på seg selv

• Uttrykke sin motivasjon, ønsker og planer

SDT – Mestring utvikles når pasienten mener det er  

viktig for seg !



Autonom
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behandling

Negli-

sjering 

av 
behovene 

Angst for 

tann-

behandling

Møter 

ikke til 

tann-
behandling

GOD

ORAL

HELSE

Revurdering 
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situasjon

DÅRLIG

ORAL 

HELSE

Attending and Avoiding Dental Appointments: Do “Bright” and “Dark” Motivational Paths Have a Role?

International Journal of Dental Hygiene. Halvari, Anne E.M., Halvari, H., Deci, E. (2017)
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Halvari, Halvari, Deci (in press: 2017): Stimodell

Kontroller-
ende 

og 
pressende  

stil 

Behovene 
blir 

hindret:

Kompetanse

Autonomi

Relasjon

ANGST

1) Angst 
for tann-

behandling 

2)Dys-
regulering 
av angst 

3) Under-
trykkelse 
av angst

Redusert 
oral-helse

-relatert

livskvalitet

OHIP

Redu
-

sert

Vita-
litet

Soma-
tisering
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Frykt og angst for tannbehandling
 Vanskelig å skille frykt og angst fra hverandre

 Men viktig å skille mellom «normal» og patologisk 

tannbehandlingsangst

 Vanligvis knyttes «normal» angst til en konkret situasjon 

eller et objekt (eks: sprøyte) (Armfield, Spencer & Stewart, 

2006)

 Patologisk angst eller odontofobi er ofte knyttet til psykiatri 

(Malt, Rettersdøl & Dahl, 2006) og vil dermed i større grad 

kunne være styrt av panikk og irrasjonelle handlinger. 

 DSM-IV – i manyal for psykiatriske lidelser – Odontofobi 

klassifiseres som en angslidelse (American Psychological 

Assosiation 2000).

 Kognitiv terapi (CBT) er til idag den mest brukte metoden 

for pasienter med odontofobi, men idag er det stor 

forskningsaktivitet på dette feltet og flere andre metoder 

synes også å kunne supplere og/eller erstatte kognitiv 

terapi.



Somatisering og medisinske problemer

 Smertene/ubehaget kan være kroppens svar på kronisk stress 

og/eller være knyttet til ubearbeidede traumatiske minner, eksempel 
knyttet til tannbehandling.

 Somatiske symptomer som kan oppstå;

1. Magesmerter, problemer, diare

2. Hodepine

3. kroppsmerter, armer, ben eller ledd

4. Ryggsmerter

5. Søvnproblemer

6. Svimmelhet

7. Brystsmerter eller kortpustethet

8. Følelse av tretthet eller lite energi (- vitalitet)

Skala fra: Ikke plaget 1--------------------------------------5  meget plaget

 Måleinstrument: Gierk B, Kohlmann S, Kroenke K, et al. The somatic 
symptom scale–8 (sss-8): A brief measure of somatic symptom burden. JAMA 
Internal Medicine. 2014;174(3):399-407.
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Angst for tannbehandling: Den «onde sirkelen»
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Corah, N. L., Gale, E. N., & Illig, S. J. (1978). Assessment of a dental anxiety scale. J. Am Dent 

Assoc. 97(5), 816-9.
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Hva kan tannpleier gjøre ifht angstpasienter ?

 Angst kan være lav, middels, høy og fobisk med 
panikkangst = Odontofobi hvor ofte psykiatri er 
innblandet (komorbiditet). 

 10-15 % har høy/fobisk angst, men de fleste er engstelige 
ca 80% (Løkken og Kvakestad 2002).

 En studie utført i Den offentlige tannhelsetjenesten i 
Akershus viser at andelen pasienter som ikke møtte til 
time var nær 20 %, noe som tilsvarte et økonomisk tap 
på cirka 2,5 millioner kroner årlig (Wang, 2000). 

 Det kan tyde på at sterkere satsing på å forebygge eller 
redusere barn og unges vegring og angst for 
tannbehandling kan gi en stor helsemessig og personlig 
gevinst for pasienten.

 Forskning viser at tannhelsepersonell kan anvende SDT for 
pasienter med lav, middels eller muligens høy angst.



http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/9254/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Behandling 

 Grunnlaget for pasientens forhold til 

tannbehandling blir gjerne lagt i barneårene 

(Øst 1987) og er avgjørende for både 

behandlingsmestring og tannhelse i voksen 

alder (Schuller 2003, Agdal 2008).

 Selv med bedre hjelpemidler som anestesi og 

bedret teknologi, så har forekomsten av 

tannbehandlingsangst forblitt høy og 

representerer fortsatt et betydelig problem 

både for pasienter og for tannhelsetjenesten 

(Smith 2003).
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Forskning viser at....

Det har vist seg at yngre mennesker har høyere angstnivå enn eldre

voksne. 

 Kvinner har høyere angstskår enn menn (Hill et al., 2013). 

 Hva er årsakene til dette ?

 Hva kan TPL evt bidra med her ?  

 Hvordan kan vi bedre forholde oss til barn, ungdom og unge voksne

som er MER engstelige enn den eldre delen av befolkningen ?

 Hvorfor har kvinner mer angst enn menn ?

Dette vet vi ikke nok om !
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Hvordan kan tannpleiere bidra for 

pasienter med Bulimi ?

 Kjennetegn for bulimikere er at de overspiser, for så å kaste opp, 

noe som gjør at de får en kortvarig følelse av kontroll (Practice, 

2016). 

 Tannhelsepersonell kan se orale manifestasjoner hos 

bulimikere, blant annet erosjoner og økt kariesforekomst, og 

pasienten kan ha plager med økt hypersensibilitet (Spigset, 

1991). 

 Typiske tegn for diagnosen bulimia nervosa er: 

 Overspising gjentatte ganger, minst to ganger i uken, i lenger enn 

tre måneder. 

 Føler skam og skyld. Fornektelse av sykdommen !

 Mangel på kontroll over spiseatferden. (Helseinformatikk, 2014)
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Den «onde sirkelen» knyttet til Bulimi
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Forskning knyttet til autonomistøtte 

 Autonomistøtte (AS) kan læres - forskning med medisinstudenter viser

dette (Williams et al. 1996)

 AS er viktig for at pasienter kan lære å ta vare på egen tannhelse.

 AS fører til økt oral kompetanse, økt autonom (selvstendig) motivasjon 

for behandling. redusert tannbehandlingsangst, færre avbestilte 

tannbehandlingstimer og flere regelmessige klinikkbesøk for pasientene.

 AS kan bidra til å forebygge og redusere angst for tannbehandling.

 AS viser at pasienter møter mer regelmessig og avbestiller timer mer

sjelden.

 AS kontekst har vist å redusere pasientens somatiske plager, som for 

eksempel stress.

 AS  gir bedret oral helse, bedret oralt velvære, bedre oral-helserealtert 

livskvalitet, øker vitalitet og bedrer generell helse. 

 Når pasienter oppfatter tannhelsepersonell som kontrollerende eller 

pressende fremkommer motsatte resultater.

(Halvari & Halvari 2006; Halvari et al 2010, 2012, 2013, 2016, 2017)
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Fokus på pasientens ressurser og kvaliteter  

- fremfor ensidig fokus på endring

 Endringspotensialet ligger i pasienten 

selv, dette må tpl «hente» frem.

 I hvilken grad ønsker, kan og vil pasienten 

følge sine egne intensjoner og 

mål/fremtidsorientering ?

 Dette må tpl rede på



ALLE teorier eller metoder som anvendes, vil virke 

inn på en relasjon, enten positivt eller negativt

 ALLE veilednings-metoder, teorier og/eller terapi som anvendes, vil virke inn 
på en relasjon.

 Ikke bare støtte oss til en metode !

 Det er viktig å tilpasse veiledning og knytte den til FLERE metoder, modeller 
eller teorier,  slik at vi kan være eklektiske eller «klokt» utvelgende i møte 
med en pasient. 

 Utvelgelse og valg vil gi praktikere større fleksibilitet i møte med ulike 
pasientgrupper og vil trolig kunne gi bedre behandlinngresultater.

 Dette gir muligheten til å  utvikle oss selv og pasientene.

 Kan vi forebygge og fremme pasientens helse eller bedre en sykdomsprosess, 
så viser forskning at autonomistøtte (SDT) kan virke positivt for mange 
pasienter.

 Behandlere må alltid individualisere og differensiere knyttet til pasientens 
sykdomsprosess/alvorlighetsgrad av sykdom og være bevisst pasientes respons 
og egne ressurser (sårbarhet/toleranse/personlighet/kvaliteter) slik at 
pasienten kan støttes.

 Veiledning kan bidra til å skape en bevisstgjørende, endringsfremmende, 
helsefremmende  og selvutviklende relasjon. 

 Med den intensjon om at pasienten blir istand til å mestre sin tannhelse 
og/eller sykdomsutfordringer. 
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TANNPLEIEFAGLIG KUNNSKAP

Å ha fokus på hvilke fagområder, 

metoder, teorier eller 

forskningsområder som 

vil kunne bidra til at tannpleieren kan 

utvikle en utvidet forståelse, oppmerksomhet, bevissthet og 
refleksjon (awareness/mindfulness) rundt tannhelse/helse, 
livskvalitet, velvære, menneskelig utvikling og vekst, vil 
sannsynligvis være essensiell av betydning ?

Tannpleieren kan være en verdifull veileder og 
samtalepartner, en person som bidrar til at pasientene  
opplever at de kan åpne seg og være fortrolige med. Dette 
kan læres (MI og SDT).

Det å være en god og profesjonell samtalepartner vil være  
spesielt viktig ved utøvelse  av helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid, knyttet til WHO`s føringer, 
lovverk og etikk. 
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Tannpleiere som forskere ?
Profesjonaliserering  

 Hva er tpl opptatt av å finne mer ut av ?

 Hvorfor går pasientene til tannpleier ? 

 Hva skal tpl bli gode på ? Problemstilling ?

 Har noen målt dette tidligere ? Hvilke målinger ?

 Finnes det gode måleinstrumenter  (skjemaer) fra før ? 

 Angst ? Oral helserelatert livskvalitet ? Motivasjon ? Health-litteracy ? 

 I vitenskapelige artikler finnes ofte måleinstrumentene under METODE

 Lage nye måleinstrumenter  (spørreskjemaer) ?

 Kvalitativ metode ? Kvantitativ metode ?

 Anvende teorier og verktøy knyttet mer bevisst til dette arbeidet  for å kunne 

dokumentere virksomheten.

 Hvordan utvikle spørreskjema tilpasset situasjonen ?

 Tpl kan vurdere og dokumentere mer av egen virksomhet.Vise til resultater –

hva er virksomt/ hva er ikke virksomt ? Utvikle kritisk refleksjon/vudering.

 Hva er viktig å utvikle videre ?



Hva kan forskning, rapporter eller fagartikler bidra med ?

 Videre utvikling av tannpleiere som yrkesgruppe..... 

 Anvende mer KBP, «kunnskapsbasert praksis»: EVIDENS– ikke bare knyttet 
til odontologiske fagområder.

 Hvordan kan tpl utvikle profesjonalitet via 

helsefremmende KBP- knyttet til tpl`s rolle 

 Videreutvikle tannpleierens rolle som VEILEDERE innen helsefremmende 
arbeid knyttet til ulike pasientgrupper (se bl annet Tidsskrift for Norsk 
psykologiforening: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php).

 Utvikle nye arbeidsfelt for TPL ?

 Viktig i fremtidige yrkesfelt ?

 Differensiering – hvorfor er det viktig ?

 Evt vudere dere selv i egen praksis ? Måle pasientenes motivasjon evt før og 
etter behandling ?

 Evt: Coaching-grupper (flere innvolvert)  evt profesjonell hjelp til å utvikle 
disse ?

 Kollegaveiledning – Kan dere dele kunnskap - vurdere og veilede hverandre 
(2-4 stk ?)

 Hva kan eventuelt kollegaveieldning bidra med ?
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Kollegaveiledning med tannpleiere i team?

 Kollegabasert veieldning er en systematisk læreprosess som 

oppstår gjennom veiledning knyttet til flere likeverdige 

kollegaer.

 Veiledningen er ment å kunne øke forståelsen og skape 

egenrefleksjon og samtidig vurdere alternativ til handlingene som 

utføres (Lauvås et al., 2016).

 Refleksjonen skal rettes mot hvordan en som fagperson ønsker å 

anvende sine ressurser for best mulig kunne utøve jobben sin (Staff 

& Flem-Jacobsen, 2003)

 Veileder og den/de som blir veiledet skifter roller etter avtale dem 

imellom (planlagt struktur).

 Det bør være både før- og etter veiledning.

 I etterveiledning stiller veileder/observatør åpne spørsmål, slik at 

den som er veiledet må reflektere over egne handlinger

 Å reflektere over handlinger i ettertid, sammen med kollegaer 

vil kunne bidra positivt i forhold til å kunne utvikle nye viktige 

tanker og ny faglig kompetanse.



Meld. St. 28 (2015- 2016): 

Fag – Fordypning – Forståelse.  

En fornyelse av Kunnskapsløftet. 

• Folkehelse og livsmestring blir et 

tverrfaglig tema som skal prioriteres 

i norsk skole. 

• Er dette et tema for tannpleieren å 

jobbe med ?
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NY BOK I HELSEPSYKOLOGI-

(2018) i regi av UiO

 FLERE TANNPLEIERE DELTAR – HURRA !!!!!

 Takk for oppmerksomheten !
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