
Sedering: Jan Westergaard: 
  
Jeg er en mand på 45 år, som i mange år har været angst/skræmt af at gå til tandlæge. 
  
Hvorfor tandlæge skræk: Meget bunder i oplevelser fra barndommen, hvor landlæger absolut 
ikke var uddannet at tage hensyn til barnet, det var blot åben munden og så går vi i gang !! 
  
Så nu har tandlægen bare været en stop klods. Lugten allerede ude i trappe gangen kan få mig til 
at vende om, lyden fra de andre rum hos tandlægen, smerten af stikket ork jeg kunne blive ved .  
Jeg har aflyst mange tandlæge besøg i løbet af mit liv, man kan jo blive “syg”  
  
I de sidste 15-20 år er jeg gået til tandlæge, når jeg ikke længere kunne holde smerten nede  
med en blanding af Eprin og panodiler. Det har så resulteret i at jeg stort set ingen tænder har i 
den  
venstre del af munden, da jeg har ventet så længe at tanden er rådnet eller knækket så meget at 
den  
skulle ud. 
  
Men det kunne jo ikke gå.  
  
Jeg vidste jo godt at jeg havde en del huller. Så prøvede igen igen en ny 
tandlæge i form af Sara Volquartz. Her kom dommen så. 3 tænder ud og 6 huller, det var temmelig 
uover- 
skueligt. Vi snakkede en del hvilket også fik mig til at falde til.. Og havde en snak om narkose 
hvilket 
jeg egentlig var mest indstillet på, så kunne jeg jo ikke mærke / høre / lugte noget. Trods dette 
blev vi 
enige om en anden behandlingsform. Sedering. 
  
Det er nu snart 3 uger siden (selvfølelig fredag d 13 ) -  
  
En temmelig meget fornøjelig narkose læge, startede med at ligge en lille tynd nål i armen, og 
efter 4-5 sekunder 
kunne man allerede mærke virkningen. Man blev meget døsig, og havde egentlig mest lyst til at 
sove, man faldt 
helt ned i tandlæge stolen. Jeg vil ikke påstå man blev lige glad og det blev lige gyldigt, men det 
havde den bivirkning 
på mig at jeg slappde meget af. Man skal naturligvis stadig have sprøjter (bedøvelse i munden) 
men det var 
faktisk ok.  Efter 3 timer var tænderne rykket ud og hullerne lavet, og da jeg alligevel var små døsig 
konstant 
føltes det jo ikke så lang tid. 
  
Jeg kan kun klart anbefale denne behandlings form, hvis man skal have lavet en del – det er jo 
heller ikke helt billigt 


