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Vores rejseberetning er en generel fortælling om vores 
indtryk af de lokale indbyggere, børnene og vores arbejde 
under behandlingerne og instruktionerne. 

 

 

 

Genere lt  om vores  profess ionel le  møde med palæst inenserne 

Det var ret tydeligt at mærke på palæstinenserne, at mundhygiejne ikke lå højt på listen over bekymringer. Dog fornemmer 
man, at der generelt er en okay forståelse, om ikke andet et kendskab af vigtigheden af tandsundhed afhængigt af, hvor 
langt ude på landet, man kommer. Børnenes forældre virkede til at være bekymrede for deres børns mørke tænder samt 
den dårlige ånde, som de selv udtrykte, måtte stamme fra de mange caries angreb. Forældrene har dog ofte et 
udgangspunkt til tandsundheden, der bunder i ‘det er jo mælketænder, de skal snart skiftes ud’.  Desuden oplevede vi en 
stærk interesse for ortodontibehandlinger og løsninger, som vi desværre måtte informere dem om, at vi ikke kunne hjælpe 
med. Nogle børn havde sølvfyldninger, og de få voksne, vi fik undersøgt, havde både kroner, broer og proteser. Mens andre 
børn havde flere fistler, abscesser og talrige cariesangreb. Det berettes af de lokale, at de fysiske omstændigheder med 
afstande til nærmeste tandlæge, som desværre kun bliver længere og længere grundet de politiske tiltag fra israelsk side i 
form af checkpoints og aflukkede veje er, hvad der afholder dem fra at gå til tandlæge oftere.  

Kulturforskellen gjorde naturligvis en forskel i måden, vi greb vores undervisning og behandlinger på. Vi havde fordelen af 
at have to arabisktalende udsendte på holdet, som nemt og problemfrit kunne sætte sig ind i den arabiske kultur, tolke og 
guide resten af teamet gennem de forskellige små kulturforskelle med fif. Derved undgik vi som en samlet enhed uheldige 
situationer med de lokale.  

På alle vores ’arbejdspladser’ blev vi modtaget med vidtstrakte arme, glæde, gæstfrihed og åbenhed. Arabisk kaffe blev 
serveret i store strømme. Det var ikke til at tage fejl af på 
stemningen, at man i den arabiske kultur har en betydelig stor 
respekt for sundhedspersoner (læger, tandlæger mm.). Man 
italesætter ikke faglige sundhedspersoner med fornavn alene, 
hvorfor alle TUG udsendte blev kaldt ”doctor/doctora”. Selvom 
man i den danske kultur ikke er vant til at anvende titler i talen, 
er det vigtigt, at man følger denne arabiske skik. Grundet 
respekten var børnene derfor meget mere tilbøjelige til at lytte 
intenst med i instruktionerne og undervisningen foretaget af 
tandplejerne og deres frivillige assistenter.  

 



	  
Instrukt ion i  forebyggelse  

 

Vores tandplejere havde gjort et fantastisk stykke forarbejde hjemmefra som 
forberedelse til undervisningen. Tandplejerne anvendte hhv. en grøn plakat 
med glad smiley og billeder af tandsunde fødevarer, samt en rød plakat med 
sur smiley og billeder af usunde fødevarer, som i fællesskab blev gennemgået 
med børnene i første omgang. Derefter fik børnene lov at gentage, hvad de 
havde lært, så man gjorde undervisningen mere aktiv. Til slut underviste 
tandplejerne børnene i korrekt tandbørstemetode vha. model. Igen fik 
børnene mulighed for at gentage det lærte, hvoraf vi afsluttede med at børste 
tænder i fællesskab. Der var hjemmefra udarbejdet små kort/diplomer med 
kort instruktion på arabisk, som børnene fik efter undervisningen som bevis 
på deres deltagelse, og som de kunne tage med hjem, så forældrene kunne 
læse instruktionerne også. Dette tog børnene meget positivt til sig, og var 
kede af det, når vi løb tør for dem. Børnene var meget positive over for 
undervisningen, og vi oplevede, at de var meget lærenemme. Det var helt 
fantastisk og skønt at se børnenes glade ansigter efter undervisningen, hvor 
diplom, tandbørste og tandpasta blev uddelt.  

En lille sjov episode med en dreng gav os også et billede af, hvordan 
kulturforskelle kan spille en rolle for tilgangen til sundhed. Ved en 
undervisningsrunde blev børnene spurgt, om de børstede tænder, og i så fald 

hvor mange gange dagligt. En dreng rækker stolt hånden op og siger: ”Nej, da! ”. Da han bliver spurgt hvorfor, lød svaret: ” 
Min mor siger, at det kun er piger, der børster tænder. Rigtige mænd gør ikke”.   

Det grinte vi lidt af, selvom det egentlig er et sørgeligt faktum, at nogle familier i disse egne kan have en meget anderledes 
tilgang til tandsundhed end den danske. Man mærker hurtigt, hvordan den igangværende konflikt påvirker 
palæstinensernes livssyn.  

 

Behandl inger  

Flere patienttilfælde gjorde et særligt indtryk på os. Det var 
bemærkelsesværdigt, at der både var børn med store 
behandlingsbehov og børn med absolut ingen behandlingsbehov på 
samme skole/lokalsamfund. De fleste af vores patienter var børn ml 
5-13 år, og det var utroligt at overvære, hvor mange abscesser og 
fistler børnene gik rundt med uden de store beklagelser. Fælles for 
alle børn var det psykologiske aspekt, hvor langt de fleste af dem, 
forståeligt, var skrækslagne for at blive behandlet. Forældrene 
spillede også en større rolle.  

 

 



	  
To h istor ier  v i l  v i  f remhæve grundet  den modsætning de er ,  når  de  st i l les  op mod h inanden.   

1. En 7-årig dreng havde smerter i en mælketand, som han havde holdt ud længe. Ved undersøgelsen ses stor 
destruktion af en mælketand i overkæben forårsaget af caries med en absces i slimhinden. Tanden skulle 
ekstraheres, hvilket drengen var meget ræd for. Til trods for forsøg på skånsom behandling samt behandling af 
arabisktalende TUG-medlem, som kunne berolige på barnets modersmål, var han meget ked af det og græd under 
behandlingen. Tanden kom ud, og drengen tog hjem.  
 

Efter et kort stykke tid var han tilbage med sin mor, 
som kunne fortælle, at drengen virkelig gerne ville 
tilbage for at takke behandleren. Moren oplyste 
desuden, at børnene i omegnen ofte har 
tandsmerter. Desværre er man dog altid nødt til at 
udholde smerten til den forsvinder grundet 
besværligheder med at komme til tandlægen, 
hvorfor de var meget lettede over, at vi var kommet 
forbi deres landsby.  

 

2. To søstre på henholdsvis 6 og 9 år var hjemmefra blevet sendt til vores lokale klinik for at blive undersøgt af 
tandlægen. Børnene fulgtes uden voksne ledsagere. Ved undersøgelsen observeres absces hos den ene søster, 
hvorved behandleren vurderede tanden til ekstraktion. Da behandlingen skulle påbegyndes, strittede begge søstre 
pludselig meget imod. Både de frivillige fra PMRS og TUG behandleren antog, at det var endnu et tilfælde af 
tandlægeskræk. Til vores store overraskelse havde pigerne hjemmefra fået besked på, at de kun skulle undersøges, 
og at tandlægen absolut ikke måtte foretage ekstraktioner. Vi måtte desværre sende de to søstre hjem med en 
tandbyld, som kunne risikere infektion i munden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
 

De to historier viser et billede af, hvor forskellige tilfælde samt ønsker, man kan møde. Vi mødte også forældre, der ønskede 
flere tænder ekstraheret end vi kunne anbefale. De virkede meget uforstående over for vores afslag på nogle af deres 
ønsker. Hvilket viser, hvilken type behandling de er vant til at få, når de endelig kommer til tandlægen. Dog respekterede de 
altid vores professionelle vurderinger, og var altid meget taknemlige. Forældrene var generelt meget god støtte til børnene 
under behandlingerne, men vi overhørte desværre utallige gange forældrene love børnene chokolade som belønning for at 
gå til tandlægen. Det fik os som team til at tænke på, om ikke man fremover på dentalmissionerne skal forsøge at inddrage 
forældrene ved instruktionerne. Især i områder som Vestbredden, hvor der er stor respekt for sundhedspersoner. 

Det har været en uforglemmelig fantastisk rejse og dentalmission, som vi håber de næste TUG-medlemmer vil nyde mindst 
ligeså meget som vi gjorde! 


