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Nina berättar om patienter och fall 

från sin volontär resa 2016 

 Ny  

Volontär 

reresa på g 

Sådan ser det ut på vår facebook sida 

Avresedag 17 november                                 

Hemresedag 30 november 

Om du är intresserat är du välkommen att höra 

av dig info@afrikaadats.com 

För att följe med måste du vara medlem av ATS 

Medlemskapet koster 150:-/år  och inbetalas 

på PG 307094-3, ange ditt namn och din e-post 

adress. Är du tandläkare eller tandhygienist ska 

du kunna uppvisa ett intyg of good standing.  

Resan genomförs till självkostnads pris.  

 
Den 19:e November 2016 var det dags igen. Afrikaada TeethSavers åkte återigen tillbaka till Gambia på volontär-

uppdrag. För somliga av oss var det första gången och för andra var det bekant sedan tidigare.                            

Soma, ett samhälle söder om Gambiafloden, sammanstrålade teamet för 2016. Ett gäng som skulle visa sig vara så 

väl samansatt, både socialt och professionellt, att man skulle kunna tro att vi var speciellt utvalda och uttagna. 

Årets team bestod av: tandsköterskorna Sara, Anna och tandläkaren Nina alla tre från Folktandvården i Sörmland, 

sedan Desmond och Sarah båda världsvana och erfarna tandläkare från Jersey, och från Afrikaada TeethSavers pro-

jektledarna Jette och Inger samt Buba, lokal administratör.                                                                                                

Arbetet på plats i Soma pågick i 9 dagar. Primärt åker ATS för pilotprojektet där barn screenas och utöver detta 

består arbetet i akutbehandling. Utöver spänningen och utmaningen att jobba på ett helt annat sätt än vi är vana 

vid i Sverige, var det extra intressant denna resa att vi hade några återkommande patienter från resan 2015. 



I november 2015 kom en flicka med dubbla tandrader till kliniken. Modern och patienten var mycket bekymrade 

över detta. Vid det besöket extraherade vi 83-72. Flickan kom tillbaka 2016 och tänderna hade vandrat ut i tandbå-

gen, men med platsbrist för de permanenta uk-treorna, varvid dessa extraherades. Sarah (som är pedodontist) be-

dömde prognosen som god för en jämn tandrad i underkäken. 

Foton från 2015 

Att bara handexcavera och fylla med handrörd Fuji utan tvätt, kan tyckas som tveksam prognos för en lagning. Be-

visligen kan det dock fungera, då Nina fick ett återbesök av en patient med en 46:a som lagats året innan. Fyllningen 

var intakt, men nu fick istället 36 genomgå samma behandling. 

Inte helt lätt att göra estetiska fyll-

ningar med endast handexcavering, 

handrörd Fuji och utan möjlighet till 

puts. Inte så snygga men inte omöj-

ligt 

2015 kom en patient med besvär från vänster överkäke. 64 och 65 sågs i infraocklusion med någon typ av föränd-

ring kring tänderna. Då vi varken hade tillgång till röntgen eller andra diagnostiseringsmetoder utöver visuell be-

dömning var det svårt att avgöra om förändringen var patologisk eller om det ”bara” var tandsten. 64 och 65 extra-

herades. Under resan 2016 kom patienten tillbaka med fin läkning och gott resultat av behandlingen. 25 sågs miss-

färgad och skadad efter den grava tandstenen som suttit i området, varvid den extraherades med god prognos för 

övriga bettet. 

Bilder 2015  

Fotograf Nina Schill 



Bilder 2016 

Nins Schill 

Det finns en kultur av hård uppfostran i Gambia; 2015 

kom en liten flicka med sina föräldrar för att akutbe-

handla en tand med värk. Flickan grät och ville inte bli 

behandlad, varpå föräldrarna både skällde och slog 

henne. Trots att föräldrarna fick en rejäl åthutning 

från Buba och Jette fick flickans behandling avbrytas 

och familjen gick hem. 2016 kom flickan tillbaka, utan 

föräldrar, och behandlades utan problem med ex-

traktion – tack vare stor tillit till Buba. 

Resan 2015 kom en pojke för värk. Vid besöket upptäcktes att pojken hade käk-gomspalt. Buba, Des och assiste-

rande lärare kontaktade Unicef och Mercy Ship (ett fartyg med volontärer av läkare, tandläkare, kirurger, sköterskor 

etc) som inom några månader skulle passera i närheten. Vid årets resa fick vi återse pojken – opererad och väldigt 

tacksam. Han höll nu på att lära sig prata, och kunde äta och hade även kunnat börja i skolan  

Text: tandläkare Nina Schill volontär 2015 och 



Jette Lehrmann Madsen (chair person) nr 0046 708756329    

                                  Inger Wennhall (secretary and clinical adviser) 0046 761040595 

                             Fred Lanefelt (treasurer) 0046 73224247  

Lars Göran Wärn nr 0046 705934817 or Agneta Gasmi nr 0046 736965969  

Jette Lehrmann (editor ATS news) - Board (web page editor)  

info@afrikaadats.com www.afrikaadats.com www.gambiagrupperna.org  

Contact in Gambia Bubacarr Baldeh phone nr 00220 6334523 -                                  

admgambia@afrikaadats.com  

 

Årsmötet 2017 

 

Den 29 april hade ATS års-

möte i Malmö.  

I samband med mötet fick vi 

fint besök av gambiagrupper-

nas ordförande Kristina Lun-

dahl och  Ebrima Drammeh 

från FIOH-TG 

 

I samband med mötet diskuterades fortsättningen av 

+fluoride projektet, bl. a. revidering av vårt utbildnings 

materialet och hur vi kan  starke det pedagogiske funda-

ment i projekter. Vi har spändande tider fram för oss. 

Tyvärr har vår kassör under en tid variet sjuk så räkenskap-

erna var därför inte klar, så vi kommer framöver att ha et 

extreordinärt årsmöte för att kunna godkänna det och se 

över frågan om ansvarsfrihet. Mera information kommer 

senare. 


