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Charlotte Bonde er en  

helt almindelig tandlæge, 

der har mange smerte-

patienter.

 

I en lille sidegade på Østerbro har 

Charlotte Bonde sin tandlægekli-

nik. Selve udstyret ligner det, man 

ser i alle andre topprofessionelle kli-

nikker, men derudover er indretnin-

gen måske en smule mere person-

lig. Det er i hvert fald let at føle sig 

hjemme her. Og det er en god start, 

specielt hvis man har mange smer-

ter i sine tænder eller har haft nogle 

ubehagelige tandlægeoplevelser tid-

ligere og derfor har tandlægeangst.

– Mange af mine smertepatienter 

kommer med en stor tandlæge-

angst i bagagen. Eksempelvis fibro-

myalgipatienterne har til tider haft 

så ondt, at de har fået overtalt en 

tandlæge til at trække raske tænder 

ud og rodbehandle, uden der har 

været behov for det. Det har selv-

følgelig ikke hjulpet, siger Charlotte 

Bonde.

Hun er ikke ude på at skose sine 

kolleger, men hun mener, at det er 

helt afgørende ikke at behandle 

uden en diagnose.

– Nogle gange er det jo det let-

teste at give efter for presset og 

rykke en tand ud. Men det duer 

ikke. Det handler for mig om at 

prøve at sætte mig i smertepatien-

tens sted og lytte, siger Charlotte 

Bonde.

For hende er det et spørgsmål 

om faglig etik. 

På jagt efter årsagen

Men hvad så, når patienten har 

ondt i en tand, men der ikke ser ud 

til at være noget galt med tanden?

– Så prøver jeg sammen med 

patienten at finde ud af, hvor pro-

blemet kan ligge. Jeg spørger ind til 

problemet og lytter meget nøje til 

svarene, forklarer Charlotte Bonde.

Og det er langtfra altid nemt at 

regne ud, hvor årsagen til smerten 

skal findes, men ofte kan Charlotte 

Bonde på patientens svar høre, om 

det kunne være en idé at sende 

ham/hende videre til en speciallæge 

i reumatologi, til en tandlæge med 

speciale i bidfunktioner, til videre 

udredning på Tandlægehøjskolen 

eller noget helt fjerde.

Det handler om 
         at lytte

For tandlæge Charlotte Bonde handler det om at prøve at sætte sig 

i smertepatientens sted og lytte.
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At anerkende smerten

Dybest set handler det om at tage 

patienten alvorligt.

– Jeg anerkender, at patienten 

har store smerter, men jeg siger 

samtidig rent ud, at der, så vidt jeg 

kan bedømme, ikke er noget i vejen 

med hans/hendes tænder, hvis det 

er tilfældet. Den besked tager langt 

de fleste godt imod, siger tandlæ-

gen fra Lipkesgade.

Vejen igennem systemet til vide-

re udredning hos fx en speciallæge 

kan være lang og tung. Nogle pa-

tienter med f.eks. fibromyalgi har 

andre ting, de går til behandling for, 

så indimellem kan de godt være lige 

ved at give op. Men går det i hår-

knude, hjælper Charlotte Bonde 

gerne med kommunikationen til de 

øvrige fagfolk.

– Ofte er det jo meget nemmere 

at snakke sammen fagmand til fag-

mand. Det er ligesom, når min søde 

revisor ringer ned og snakker med 

banken for mig. De forstår også 

hinanden, siger hun.

Hun ser absolut ikke sig selv som 

nogen Mother Teresa figur. Hun 

mener faktisk, at den slags opgaver 

hører med til at være en god tand-

læge.

– Jeg har aflagt tandlægeløftet, 

og jeg ser det som en helt naturlig 

del af mit arbejde som tandlæge, 

siger hun.

Mundtørhed

Mange fibromyalgipatenter har pro-

blemer med mundtørhed. I de til-

fælde vil Charlotte Bonde igen for-

søge at stille en diagnose. For lige-

som tandproblemer på et tidspunkt 

vil kunne ses på et røntgenbillede, 

så kan nedsat spytsekretion (som 

mundtørhed hedder på tandlæge-

sprog) diagnosticeres ved en spyt-

prøve. 

– Mundtørhed kan skyldes mange 

ting. Hvis der også er tørhed ved 

øjnene, kan det f.eks. handle om 

Sjøgrens Syndrom osv., siger tand-

lægen.

Viden giver bedre  
muligheder

Hvis der er nedsat spytsekretion, 

går tandlægen med spørgsmål og 

aktiv lytning i gang med at søge 

efter en mulig årsag.

– Nogle gange finder vi en årsag, 

andre gange ikke. Men det er i alle 

tilfælde væsentlig for en patient at 

vide, om hans/hendes fornemmelse 

af at have tørre slimhinder er hold-

bar, siger Charlotte Bonde.

Men den viden har patienten 

nemlig mulighed for at agere, som 

det er mest hensigtsmæssigt. 

– Personer med nedsat spyt- 

sekretion har øget risiko for tand-

sygdomme og mere sarte slimhin-

der. Det betyder, at de ikke som 

nogle andre kan springe en mor-

gentandbørstning over. Ofte vil det 

desuden være en god idé, at de 

kommer til eftersyn hver 3. måned i 

stedet for hvert halve år, forklarer 

tandlægen.

Der findes desuden tabletter som 

kan hjælpe nogen, ligesom andre 

ifølge Charlotte Bonde kan have 

glæde af tyggegummi. 

– Desuden vil patienter med 

tørre slimhinder oftere end andre 

opleve svie og en brændende for-

nemmelse, forklarer tandlægen.

Fortæl din tandlæge  
om smerterne

Charlotte Bonde vil gerne under-

strege, at hun på ingen måde er 

specialist i fibromyalgi. Hun har 

bare rigtig mange smertepatienter 

og patienter, der har haft tandlæge-

skræk og har derigennem fået 

nogle erfaringer. Nogle patienter, 

der kommer til hende første gang, 

ved at de har fibromyalgi, andre 

ved det ikke, og andre igen er i 

gang med en udredning for at få 

stillet en diagnose. 

– Nogle kommer med meget, 

meget ømt tandkød, andre må jeg i 

første omgang næsten ikke røre. 

Der er ikke to fibromyalgipatienter 

eller andre kroniske smertepatien-

ter, der er ens. Det gør det helt 

nødvendigt at lytte til den enkelte, 

siger Charlotte Bonde.

Hun opfordrer mennesker med 

diagnosen fibromyalgi til at nævne 

det over for deres tandlæge. Men 

også for personer, som ikke har en 

diagnose, men lider af mange tand- 

og kæbesmerter, som ikke kan til-

skrives tænderne, er det meget vig-

tigt at få beskrevet smerterne så 

præcist som muligt for tandlægen. 

Fortæl om din  
tandlægeangst

Charlotte Bonde understreger, at 

også tandlægeangst er vigtig at 

gøre tandlægen opmærksom på.

– Oplevelsen af smerte er for-

skellig. Tit er det vanskeligst i star-

ten, fordi jeg og patienten ikke har 

noget fælles erfaringsgrundlag at 

arbejde ud fra, men hen ad vejen og 

med gensidig tillid går det lettere. 

Så kan jeg sige: „Gør det ondt på 

samme måde, som første gang du 

kom?“. „Nej, slet ikke. Det er mere 

som.....“. Så er vi allerede nået et 

stykke, siger Charlotte Bonde.

For hende handler det om, at 

tandlægen får sat smerteoplevelsen 

i det rette perspektiv i forhold til 

mulige diagnoser, så man hverken 

over- eller underbehandler og der-

med bliver unødigt fattig eller mi-

ster tænder, der kunne bevares.

    Dybest set handler det om 

at tage patienten alvorligt.

Charlotte Bonde i klinikken.


