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Text från: FTV-Bulletinen Nyhetsbrev för medarbetare inom Folktandvården Kalmar län nr 9 december 2019 

Våra medarbetare Jette Lehrmann Madsen, samhällsodontolog och resurstandläkare och Monica Åkerblom, 
tandsköterska på Berga Centrum, har återigen rest tillsammans till Gambia för att jobba som volontärer med 
organisationen Afrikaada TeethSavers. Här berättar de om sin resa. 

Tänka sig att man kan bli så glad på grund av fissurförseglingar! Denna gången hade vi en mobil utrustning med oss 
som gjorde det möjligt att göra fyllningar, men viktigare var nästan att kunna fissurförsegla. Kommer ett barn med 
mycket karies i mjölktandsbettet och helt nya 6:or så blir 6:orna prio ett, precis som hemma. Infektions- och 
smärtfrihet kommer först och sen fissurförsegling. Men det är tufft att prioritera i en miljö där man de 10 dagar 
man är på plats kan vara tillgången till tandvård det året. 

Vi var två tandläkare, Monica som tandsköterska och en barnskötare på plats. Perima är svensk tandläkare som 
arbetar i Finland och har jobbat i två år, hon sa flera gånger under resan: ”Vart går de när vi inte är här?” och ”Vem 
behandlar dem när vi inte är här?”. Svaren på dessa frågor är ingenstans och ingen. Så här har jättemånga 
människor det i världen. Ibland när vi har varierat 5 tandläkare i projektet har vi utgjort cirka hälften av tillgängliga 
tandläkare i landet. Det kan vara värt tänka på när man tycker att man har mycket att göra i vardagen. 
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.Perima sa också att hon aldrig hade sett så mycket karies, haft så många riktiga akutpatienter, exat så mycket… Det 
är inte första gången vi som veteraner på volontärmarknadenhar hört och sett dessa kommentar. Det är otroligt 
lärorikt att delta i detta arbete, även om det bara handlar om ett par veckor. Vi fick också introducera ett nytt in-
formationsmaterial till årskurs 4, ett häfte som vi kallar ”Can we talk about teeth?”. Det ska bli spännande att följa 
om den slår an i skolan. 

Roligt är det också när barn som vi tidigare visa upp hur det har gått för dem. Men det var inte bara jobb. Vi reste 
över den nya flod som vi har följt bygget av de senaste åren. De som satt i betalboden tyckte nog vi var några idio-
ter som betalade för att köra över bron, sedan vända bilen och betala för att köra tillbaka över bron igen. Vi var 
även på flodresa för att se på flodhästar, men tyvärr verkade de ha tagit ledigt dendagen… 

Monica är jätteduktig på att styra upp processerna på ”klinikerna”, vilka är skolbiblioteket på den ena skolan och på 
den andra skolan en möteslokal. Denna gången var det en ny ledning på skolan Soma Proper och för första gången 
kom vi till en lokal med ett nytvättat golv och borden ställda som vi brukar ha dem. På sätt och vis känns det som 
på sätt och vis känns det som en uppskattning ... 

God jul och gott nytt 

 

 

Kom ihåg  att betala in 

medlemsavgiften för 

2020 

Tandborste instruktion för en grupp nyfikna flickor 



Stort tack till Lise 

Under November månad gjorde Lise sin tredje resa till Soma. Men mellan de senaste två resorna 

har hon gjort ett fantastisk arbejde med att sy och säljer väskor, dels av tyg hon har köpt i Gambia 

men också av begagnade gambiska kläder. För de peng hon har donerat till Afrikaada TeethSavers 

har vi köpt fyllningsmaterial, bonding, engångsmaterial, förvar med mera. Stort tack Lise. 

          Bland annat försäljning på Skurup marknad 

Viste du att du kan klimatkompensera dina 
flygresor via Gambiagrupperna 
 
Flyget orsakar stora mängder koldioxidutsläpp som bidrar till växthuseffekten. Genom att betala klimatkompen-
sations vid flygresor till Gambiagrupperna kan vi plantera träd som tar upp lika mycket koldioxid som dina flygre-
sor orsakar. 

Gå in på: https://gambiagrupperna.org/stod-oss/  

Det här ser vi ganska ofta i Soma 

Stort sett varje gång vi är i Soma kommer det flickor till oss, där mjölktänderna i underkäkes fronten  inte har loss-

nad och de permanente tänder kommer fram innan för mjölktänderna, så barnet får två rader tänder. När vi tar 

bort mjölktänderna är de helt intakta.  Vi har ofta diskuterat om vi skulle försöka leta upp flickorna, för att se hur 

bettet har utvecklat sig. Det fick vi delvist 

svar på under resan i November. Bilden till 

vänstra är en ny patient och bilden till högre 

var den första patienten där vi tog bort 4 

mjölktänder i underkäken. Vi kan konstatera 

att de permanenta tänder har flyttat sig 

fram, men att flickan har en del fel i bettet 

särskild i överkäken. 
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Är det dags för dig att bli volontär?  

Om det känns som du är redo att bli volontär så är nästa chans, att resa med Afrikaada TeethSavers till Gambia mars 
2020. Vi söker tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Om du är intresserat, vill du ha mera information 
eller har du redan bestämt dig, så hör av dig till:  

 info@afrikaadats.com ange namn, yrke, telefon nummer så ringer vi upp dig. 

 

 

Kontakt information: 

     Det är här vi bor I Soma Det är de här barnen vi tar hand om 

Pannlampa är guld 

Som volontär får du 

vara med om det  fru-

stration, maktlöshet 

och en fantastisk 

glädje, det är glädje 

du tar med dig hem. 


