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Helle Kelså (tll veristre) og Mette Tronborg er klar til at hjælpe med gebisserne. Foto: Tommy Kofoed.

Tandlæger med
smil på læben

Snart bliver Helle l<elså eneejer af Tømmergårdens Tandlæ
ger, som folk med tandlægesk'.æk ofte forlader med et smil.
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TARM: Odontofobi. Også po
pulært kaldettandlægeskræk
Fobien er der mange, der
sikkertkender til. Tanken om
at skulle hen til en fremmed
person, som med glæde vil
bore i ens tænder, så det nær
mere begynder at lyde som et
sted, hvor man får amputeret
en legemsdel.
Jo, nogen tandlæger kan
være stride, men derfindes og Helle Kelså bliverfra den 1. januar eneejer af
så dem, som gerne gør et stort Tømmergårdens Tandlæger I Tarm.
stykke arbejde for atfå patien
som lige er blevet færdigud ten,« siger Helle Kelså.
ten til at få en god oplevelse.
Endnu et stort plus ved det
Hos Tømmergårdens Tand dannet fra tandlægeskolen i
personlige forhold er, at tand
læger i Tarm lytter man til den Aarhus.
Med n�sten 30 års erfaring lægerne kan planlægge et in
nervøse patient og lader ham
eller hende tage sine egne for i faget er der kommet og gået dividuelt forløb for patienten.
anstaltninger.
mange patienter ind ad dø For både Helle Kelså og Mette
»Vi havde en inde, som vir ren hos Helle Kelså. Og det er Tronborg er enige i, at det nød
kelig ikke var glad for at kom patienter som· den sovende vendigvis ikke er sjovt at tage
me til tandlæge. Han fik en odontofob, som er med til at til tandlæge, men hcis Tøm
beroligende tablet, men den · gøre dagene bedre. Det sam mergårdens Tandlæger sti
ler man efter, at give patien
hjalp ikke meget. For ham var me mener Mette Tronborg.
det lyden, som var årsagen,
»Man ser mange gå hjem ten informationer og lave en
så han hørte sin egen musik, med et smil på læben, selvom mundtlig aftale om, at man
mens vi lavede vores arbejde, de måske har været udsat for kan give et signal til tandlæ
og lige pludselig var han fal noget, som ikke er så sjovt, og gen, hvis de har brug for en
det i søvn og snorkede,« smi det er da med til at gøre dagen pause eller nogetandet.
Om det er det gode forhold,
ler Helle Kelså.
bedre,« siger Mette Tronborg.
som er med til, at mange af
Sammen med Vibeke Mose
pantienter kommer igen, er
åbnede hun tandlægen på Sta Gode forflold til patienter
tionsvej i Tarm tilbage i 1996. Og de kommer gerne igen, si megetsandsynligt. For detgår
Men fra den 1. januar er hun ger Helle Kelså. Det er også godt hos Helle Kelså.
»Vi har travltfortiden, så det
eneejer af praksissen, da hun med til at skabe et godt for
overtager Vibeke Moses an hold mellem tandlæge og pa går godt. Men vi har også en
god stemning her,« siger hun.
del efter hendes ønske. Og det tient.
Med tiden skal der også an
»Når de kommer, så begyn
er med til at skabe nogle små
der vi at snakke om familie, og sættes en tandplejer mere, så
ædringer.
Ind er kommet 25-årige hvordan detgår dem, og det er noget må de gøre rigtigt nede
Mette Tronbrog fra Hoven, også med til at beroligepatien- på Stationsvej.

TARM: For 25-årige Mette
Tronborgfra Hoven varder ik
ke så megetslinger i valsen, da
hun færdiggjorde tandlæge
uddannelsen i sommer. Hun
skulle hjem til Vestjylland, og
heldigvis stod Helle Kelså og
Tømmergårdens Tandlæger
med åbne arme og et job på
klinikken.
»Jeg tror, at jeg gik i gang
med at pakke lejligheden ned
lige efter den sidste eksamen.
Jeg vidste, jeg ville hjem igen.
Jeg har nok været hjemme
hver weekend, mens jeg stu
derede,,, griner Mette Tron
borg.
Hun er et nyt ansigt på
tandklinikken i Tarm, og så
ikke helt alligevel.
De seneste tre somre har
hun haft et sommerjob her,
og derfor har det været nemt
for Helle Kelsåatsige ja til hen
de, men også nemt at komme i
gang med arbejdet.
»Jeg kender mange af pa
tienterne, og det er med til at
gøre det hyggeligt. Jeg synes,
det er bedre, end hvis det var
et sted, hvor jeg ikke kendte
nogen,« siger Mette Tronborg.
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W som virkelig ikke

var glad for at komme
til tandlæge. Han fik
en beroligende tablet
men den hjalp ikke
meget For ham var det
lyden, som var årsagen,
så han hørte sin egen
musik, mens vi lavede
vores arbejde, og lige
pludselig var han faldet
i søvn og snorkede.
HELLE KELSA, tandlæge.

