
Rejseberetning fra Rwanda sommer 2017 
 

Mit navn er Lærke, og jeg læser til tandlæge 

på Københavns Universitet.  

Her følger en lille beskrivelse af min tur til 

Rwanda med Tandsundhed Uden Grænser 

(TUG) i sommeren 2017, som blev gjort mulig 

med hjælp fra VGV’s legat.  

 

 

TUG er en non-profit humanitær organisation 

med formål om at forbedre tandsundheden i 

udviklingslande.  

Jeg rejste i uge 27 og 28 til Rwanda sammen 

med otte andre frivillige, hvor vi i to uger 

skulle udbrede kendskabet til tandsundhed 

hos lokalbefolkningen, samt behandle børn 

og voksne med akutte tandsmerter og andre 

problemer med tænderne.  

 

 

 

Behandlingen af akutte smerter bestod 

primært i at hive tænder ud, og da der i 

Rwanda kun er ca. 25 tandlæger til en 

befolkning på knap 12 millioner, er 

behandlingsbehovet og manglen på 

oplysning om tandsundhed derfor meget 

stort. 

 

Vores dental mission foregik i den lille by 

Byumba i det nordlige Rwanda. Her 

arbejdede vi i ni dage på det lokale  

sundhedscenter.  

Vores ”klinik” bestod af seks senge i et lille 

rum. Her behandlede vi børn og voksne med 

tandsmerter, og vi trak så mange tænder ud, 

at vi til sidst drømte om tænder, når vi trætte 

lagde os til at sove om aftenen.  

 

 



Som studerende fik jeg en hel masse erfaring, 

da vi hver især trak over 100 tænder ud i 

løbet af de ni dage. Personligt blev vores 

grænser også rykket, men med hjælp fra 

hinanden overkom vi alle udfordringer og 

lærte utrolig meget. 

 

Før patienterne kunne få ekstraheret de 

tænder, de havde smerter fra, blev de alle 

screenet. De var dygtige til at vente i kø, selv 

hvis de havde gået en hel dagsrejse for at 

komme til vores ”klinik”.  

Generelt var patienterne utrolig søde og 

taknemmelige, og vi behandlede patienter i 

alle aldre, alt fra 2 år til 100 år. Der var derfor 

brug for forskellige metoder til at berolige 

nervøse patienter – sæbebobler og legetøjs-

flyvemaskiner var et hit hos børnene, mens 

lidt ”Despacito”-sang fungerede hos de 

voksne.  

 

 

Kontrasten til Danmark var stor, men vi 

vænnede os hurtigt til spande på gulvet til 

spyt, halvslidte instrumenter, lys fra 

pandelamper, at der ikke var røntgen, og at 

vores arbejdsstillinger var noget anderledes 

end derhjemme. Vi havde heldigvis nogle 

dygtige tolke, når vi snakkede med 

patienterne, men som dagene gik, blev vi 

gode til vigtige ord som f.eks. ”åben 

munden”, ”spyt” og ”træk vejret”, hvilket 

gjorde arbejdet meget nemmere.  

 

Ud over den akutte behandling underviste vi 

hver dag de patienter, der mødte op på 

klinikken. De lærte om tandbørstning og kost, 

og de var utrolig interesserede og 

spørgelystne. Man kunne mærke at de 

manglede viden om tandsundhed, men at de 

var glade for at lære om det, så de fremover 

kunne undgå tandsmerter.  

 

 



På flere af de lokale skoler underviste vi også, 

men her var der en større viden om 

tandsundhed, idet TUGs projekter har været i 

gang på skolerne gennem længere tid. 

Projekterne omhandler daglig tandbørstning 

og håndvask, så børnene kan lære om 

vigtigheden af hygiejne og tandsundhed. 

Smerter i tænderne er nemlig desværre årsag 

til at mange børn i lande som Rwanda bliver 

hjemme fra skole. Med daglig tandbørstning 

har det vist sig, at børnene både får mindre 

fravær fra skolen og at deres testresultater 

forbedres. 

Børnene på skolerne, hvor TUG allerede 

arbejder, viste glade deres tandbørster frem 

og havde heldigvis godt styr på, hvordan de 

skulle passe på deres tænder. 

 

 

Når dagens arbejde var slut, kørte vi i 

minibus hjem til vores hotel, hvor den 

bumpede køretur gav dagens ”african 

massage” og vi alle sang ”Swalla” i kor, mens 

vi kunne kigge ud på Rwandas fantastiske 

natur. Ofte kørte bussen om kap med 

løbende, glade børn, der ivrigt råbte 

”muzungo muzungo” efter os – det er ikke 

hver dag der pludselig er ni hvide mennesker 

på besøg. 

 

På hotellet gjorde personalet alt de kunne, 

for at vi skulle have det godt, så selvom 

varmt vand (og vand i det hele taget) ikke 

altid var muligt, så kunne vi da heldigvis få en 

gin-tonic (vigtigt for malaria-forebyggelsen) 

og pandekager til dessert!  

 

Af øvrige ting, der gjorde stort indtryk, var 

vores besøg i en SOS-børnehave, hvor vi blev 

mødt af de sødeste børn med kram og ”hello 

visitors”, hvorefter vi sang og dansede med 

børnene. Vi var desuden på besøg på det 

lokale hospital, hvor vi så deres tandlæge-

afsnit. Her blev vi igen mindet om, at vi har 

utrolig gode forhold i Danmark. 

 

Alt i alt har vi haft en fantastisk tur til 

Rwanda! Det har været lærerigt både fagligt 

og personligt, vi har set ting og klaret 

udfordringer vi aldrig havde troet vi skulle, og 

ikke mindst har vi besøgt et helt fantastisk 

land og hjulpet så mange mennesker vi 

overhovedet kunne. 

Tusind tak for legatet til VGV! 

 

Lærke Fromm Andersen, student fra VG 2012 

 

 

 


