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Ett minne för livet
När kursarna på tandläkarutbildningen började sina arbeten i Sverige tog vi, Nina och Daniela, en omväg
i den tänkta karriärstarten. Vi tog oss långt bort, till Gambia. Västafrika erbjöd nya kulturella intryck men
även professionella. Såhär i efterhand känns det fortfarande som en dröm att få ha varit där, och vi är
väldigt tacksamma för det vi har i Sverige. Det är slående att samma problematik kan lösas på så olika
sätt med andra förutsättningar. Det var lärorikt att få arbeta kliniskt, men även att få lära ut. Det är ett
minne för livet. Vi hade just tagit examen från tandläkarhögskolan vid Karolinska Institutet i Stockholm.
Vi hade blivit tillfrågade om vi ville åka med till Gambia och arbeta med ATS- Afrikaada TeethSavers. Det

Teamet i Soma November 2015 Buba håller i kameran

var en tuff start i arbetslivet, men väl värt mödan. Vi arbetade som volontär under 10 dagar uppe i
Soma, en liten stad söder om Gambiafloden. Bara resan att ta sig dit är ett äventyr och en historia för
sig.
I Soma var vi i gott sällskap. Vårt följe bestod av Desmond som är en social tandläkare från Jersey i sina
bästa år, Sarah som är en världsvan pedodontist från Jersey och Ingrid som är en mysig tandhygienist
från Göteborg. Sedan var det Jette samt farmor Inger som är projektledare för projektet samt Buba som

är en lokal administratör för ATS. Vi arbetade tätt tillsammans och vi blev som en familj. Till en början var
det rörigt. Att inte veta vad som skall göras, eller hur. Vi hade ingen el, inget vatten och det enda arbetsljuset var solens ljus, ficklampor och pannlampor. Att extrahera sina första tänder som legitimerad tandläkare ståendes på knä på ett betonggolv i ett klassrum med spindelväv hängandes från taket med distinkt
doft av fladdermusbajs var inget vi hade kunnat föreställa oss.

Med på bild Daniella, Inger och Mrs Rohey Tack, en av de fantastiske lärarna som har hjälpt os med översättning och mycket
mera de senaste år

Skoleleverna och tillika våra patienter stod i långa rader utanför dörren. Först screenade Jette och Inger
och därefter fick de barn med akuta besvär komma in till oss, Sarah och Des. Akuta problem fick snabbt
en ny innebörd mot vad vi lärt oss. Det handlade nu om växelbett med bara rotrester, extraorala fistlar
och svullnader som går över okbågen. Ingrid jobbade sig svettig i sterilen med donerade instrument som
efter desinfektionsbadet doppades ner i kokande vatten över gas. Tolkarna hoppade skickligt mellan oss
behandlare samtidigt som de fick komplettera med ficklampas ljus. Vid flera tillfällen var det så många
barn som väntade behandling att vi väntan på att anestesin skulle verka behandlade ett annat barn emellan. Oftast gick det bra, men om ett barn började gråta spred det sig som en löpeld och samtliga barn började gråta. Dagen då Des tog med sig sin dator och spelade Queen var faktisk en av de lugnaste dagarna i
avseende på patienterna.
Vi hade med oss donerade tandborstar, och tandkrämer som vi kunde ge efter avslutad behandling tillsammans med instruktioner om användning. Dessutom hade vi små presenter vilket var mycket uppskattat av barnen. Vissa barn sa att de hade tandvärk bara för att få en penna. När vi behandlat färdigt
barnen tog vi vuxna i den mån vi kunde, men många dagar fick vi skicka hem de vuxna utan information.
Akutbehandlingar , nästan 200 tänder totalt. Akut vård ska vara snabba och effektiva, men trots tafatta
försök att handexcavera i möjligaste mån och därefter applicera Fuji, bestod behandlingarna framförallt i

extraktioner. Under 10 dagar extraherade vi, Nina
och Daniela
Hemkomna från resan är vi otroligt tacksamma för
det vi har härhemma i Sverige. Att påbörja karriären med dessa upplevelser där ansvar, kreativitet
och hårt slit kombinerades med extremt många
patienter och ovanliga patientfall känns nu i efterhand som att omvägen snarare blev en genväg. Vi
uppskattar att ha fått göra en insats, men det vilar
även en känsla av otillräcklighet då det finns så
mycket mer att göra. Vi hoppas att vi snart får möjlighet att åka tillbaka!
Vi kan varmt rekommendera alla att åka.
Nina Schill och Daniela Nordlund

Vi tackar Nina,
Daniela, Sarah,
Ingrid och Des för
deras fantastiske

Nästa chans för dig som vill bli volontär
är i november 2016
är du intresserat så hör av dig
Skriv vem du är och varför du vill följa med till
info@afrikaadats.com
Mer information kommer snart på hemsidan
afrikaadats.com

Välkommen till årsmötet
Mötet är den 7 maj 2016 kl 14:00
Vi kommer att vara på Folktandvården i Rosengård, Malmö
Utöver alla formalia kommer vi att diskutera
datum för volontär resor det närmste året
fortsättningen av projektet + fluoride
Välkommen
Styrelsen
Kom ihåg att du behöver ha betalt din medlemsavgift för 2016 för att kunna rösta på mötet.
Gör så här:

Great news from The gambia

betal 150:- in på PG 307094-3
kom ihåg att skriv ditt namn och din epostadress

during our trip to Soma november 2015 this
young man came to us at one of the project
schools—what do you do? right there and then
nothing—we have no means to help in that kind
of situation.

Tack till:

But Buba has keeped track of him, and now that
mercy ship is in The Gambia the kid had the operation he should have had years ago.
His life from now on is gonna be another story

www.humblesmile.org/

För alla tandborster som
har donerats till vårt projekt
+ fluorid

thank you all
that have been involved in the
process
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