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Udvekslingsophold ved University of Bergen
Jeg har lige siden studiestart haft et brændende ønske om at komme på udveksling, selvom
mulighederne ikke er mange som tandlægestuderende. Jeg valgte Bergen i Norge, da jeg
gerne ville opleve den smukke norske natur
og samtidig tilegne mig viden og erfaring fra
andre dele af Skandinavien.
Jeg ankom i starten af august , hvor jeg sammen med resten af de udvekslingsstuderende
fra medicinsk fakultet deltog i diverse introduktions arrangementer og mødte fakultetet.
Vi var i alt seks tandlægestuderende på udveksling i Bergen – hhv. to piger fra Minnesota, to piger fra Sudan og en enkelt fyr fra Paris. Det har været meget lærerigt at udveksle
erfaringer og kliniske behandlingsprocedurer
med de studerende fra andre universiteter.

De første par uger gik med introduktion, forelæsninger samt praktiske øvelser på simuleringsklinikken inden vi startede op på patientbehandlinger.
Tandlægeskolen – Odontologen ligger tæt på
hospitalet, men er adskilt fra resten af fakultetet. Bygningen er nybygget fra 2012 og klinikkerne er meget moderne indrettet. Hver
stol er afskærmet med vægge, så man har sin
”egen” klinik. Derfor har man også en klokke
man trykker på, når man har behov for hjælp.
Dette gør, at man arbejder mere selvstændigt.
Den kliniske undervisning er meget lig den
ved Københavns universitet, hvor jeg har

fulgt de andre femteårs studerende. Dog er
der også et samarbejde med den kommunale
tandpleje for gerodontologi, således at man
får erfaring med behandling af svage og ældre
patienter, hvilket har været meget lærerigt og
givende. Desuden har jeg været på afdeling
for pædodonti, oral kirurgi og oral medicin
samt odontologisk klinik. Der er flere specialistuddannelser i Norge, og de specialistuddannede fungerer som undervisere på klinikken og er således super dygtige inden for deres felt.
Mit ophold i Bergen strækkede sig over 12
ugers klinisk undervisning, men der har dog
også været meget tid til at udforske Bergen
by, vandre på diverse fjelde samt weekendture
rundt i Norge, heriblandt Lofoten og selvfølgelig lidt besøg hjemmefra.

Jeg vender hjem med rygsækken fuld af uforglemmelige oplevelser og nye venskaber fra
hele verden. Jeg har udviklet mig både fagligt
og personligt, og glæder mig til at vende hjem
og fortsætte studierne.

Jeg vil gerne takke Region Hovedstadens
Tandlægeforening for det økonomiske bidrag
til mit udlandsophold, der har været med til at
give mig en uforglemmelig oplevelse og tilegne mig viden og erfaring udenfor Danmarks
grænser.
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