Rejseberetning - Udvekslingsophold i Skotland
Som en del af min uddannelse til tandlæge fik jeg muligheden for at tage på udveksling på 9.
semester af uddannelsen. Takket være den hjælp og støtte fra tandlægeforeningens legat
var jeg i stand til at komme af sted.
Min motivation for at tage på udveksling var at jeg ville opleve en anden kultur, øve mit
engelske, og få et indblik i hvordan det er at gå på tandlægeuddannelsen i udlandet.
Og jeg fik meget mere ud af det end jeg havde regnet med.
Bare det at komme til et andet land og stå på egne ben var en oplevelse der gjorde at jeg
modnedes meget hurtigt som person. Pludselig stod jeg i et andet land og kendte ikke nogen
derfra. Det var samtidig en spændende udfordring.
At skulle læse et semester på tandlægeuddannelse på University of Dundee var en utrolig
oplevelse. Jeg lærte hurtigt mange nye mennesker at kende og fagligt må man sige at jeg
også blev udfordret.
Pludselig skulle jeg tale engelsk hver dag, hele tiden. Jeg skulle både tale med patienter om
behandlinger, samt sidde med dem i stolen og berolige dem på engelsk.
Alle fagudtrykkene skulle pludselig også læres og det må jeg sige var noget af en stejl
læringskurve.
At se hvordan der på uddannelsen var en helt anden struktur var også meget lærerigt. Hver
uge skulle jeg ud til en anden by og arbejde på en såkaldt “outreach” klinik. Her havde man
patienter der var booket til behandling hos mig, ligesom på en rigtig klinik, og man havde
betydeligt kortere tid til behandlingerne end vi har herhjemme på skolen. Dette pressede mig
også til at arbejde mere effektivt.
Jeg må indrømme at det var mit yndlingsaspekt af opholdet, for man fik lejlighed til at opleve
dynamikken på forskellige nklinikker og samtidig blev jeg bedre til at skulle tilpasse mig nye
situationer meget hurtigt.
Indimellem al skolearbejdet fik jeg også mulighed for at kunne rejse rundt i landet og få et
indtryk af naturen og kulturen. Man må sige at naturen i Skotland er mystisk og vidunderlig,
og det skabte en smuk baggrund for mit udvekslingsophold.
Selvfølgelig var der også aspekter af opholdet som ikke var ideelle, men det var lige præcis i
disse situationer at jeg blev presset til at vokse som person, hvilket jeg virkelig føler jeg har
gjort.Når jeg ser tilbage på opholdet må jeg sige at jeg tager nye bekendtskaber, nye
færdigheder og en oplevelse for livet med mig videre i mit forhåbentligt fremtidige virke som
færdiguddannet tandlæge en dag.
Jeg vil benytte denne rejseberetning til at takke Tandlægeforening Region København for
den økonomiske støtte jeg har fået, som har gavnet mig fagligt og jeg er sikker på at denne
oplevelse har vist mig hvordan tandlægens arbejde er i andre lande, og andre principper der
bruges i udlandet.
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