
 

 

 

  

Tilrettelagt 
tannhelsetilbud  



 

 

Det kan være mange grunner til at du syns det er vanskelig å 

oppsøke tannlege. Tannhelsetjenestens kompetansesenter 

Øst (TkØ) har et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som 

har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har sterk 

tannlegeskrekk (odontofobi). Vi kaller dette TOO-tilbud. Målet 

med tilbudet er å gjøre deg i stand til å mestre og motta 

tannbehandling. 

Målgruppe 

Personer over 18 år som 

 har vært utsatt for tortur 

 har vært utsatt for overgrep eller vold 

 har sterk angst for tannbehandling, odontofobi 

  

Om TOO-tilbudet 

TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud gitt av et team som 

består av psykolog, tannlege og tannhelsesekretær.  

 

Før behandlingen kan starte har vi en inntakssamtale for å 

høre om hva som er dine utfordringer og dine behov. Dette for 

at vi kan lage et opplegg som er tilpasset deg. I behandlingen 

vil du ha kontakt med psykolog, tannlege og 

tannhelsesekretær som gjennom kognitiv behandlingsterapi 

vil hjelpe deg gradvis til å mestre behandlingssituasjonen. Du 

Tilrettelagt 

tannhelsetilbud 

Unngår du tannlegebesøk fordi du er veldig 

redd? Eller har du opplevelser som gjør at du 

ikke klarer å gå til tannlege? 



 

 

kan få opptil 10 behandlingstimer. Noen trenger litt flere timer, 

andre trenger færre.  

 

Paraplytannlege 

Når du er ferdig med tilvenningen hos oss, blir du overført til 

en tannlege, kalt paraplytannlege. Paraplytannlegen vet hva 

TOO-behandling er, og etter veiledning fra oss vil 

vedkommende vite hva du trenger av tilrettelegging og 

oppfølging slik at du kan føle deg trygg ved neste 

tannbehandling.  

 

Koster det noe? 

TOO-tilbudet er finansiert av Helsedirektoratet og derfor 

gratis.  

 

Henvisning? 

Du kan selv ta direkte kontakt med behandlingsteamet eller 
be din lege, psykolog eller annet helsepersonell kontakte for 
deg.  
 

Kontakt oss 

Vi holder til i Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo (3.etg).  

Telefon: 23 69 39 00 (sentralbord) 

E-post: tko-klinikk@ostfoldfk.no 

 

For mer informasjon, se: www.tkost.no  

 

 

Velkommen! 

 

 

 
Hvem er vi? 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et odontologisk samarbeid mellom 
fylkeskommunene Hedmark, Oppland og Østfold. TkØ har tre hovedvirksomheter: 
spesialisttannklinikk, praksisnær forskning og etter- og videreutdanning av 
tannhelsepersonell. 
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