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OM UDVEKSLINGSOPHOLD I

Jeg har siden studiestart gået rundt med
tanken, om at tage på udlandsophold. Denne
drøm blev til virkelighed i efteråret 2018.
Formålet med udvekslingsopholdet var dels at
tilegne mig ny viden og nye erfaringer, og dels
for at udfordre og udvikle mig på personlig
plan.
Jeg drog afsted mod Skotland den 25. August2 dage inden studiestart. Jeg landede i
Edinburgh, hvor jeg udforskede byen lidt,
hvorefter jeg rejste videre til Dundee, hvor jeg
skulle bo og studere de næste tre og en halv
måned.
I
Dundee
var
der
3
andre
udvekslingsstuderende fra Tyskland og
Frankrig, som jeg beskæftigede tæt
bekendtskab med.

Mit ophold i udlandet har været en
overvældende oplevelse på mange punkter.
Jeg tog afsted fra København med en
forventning, om at møde et tandlægefag, der
kunne måle sig med det danske, som jeg har

DUNDEE,

været bekendt med. Til min store overraskelse
viste det sig at være meget anderledes. I
Skotland foregår undervisningen på femte år
af studiet noget anderledes, idet de
studerende udsendes på forskellige klinikker
fire gange om ugen. Andre gange blev vi sendt
på tandlægeklinikker, som en del af store
hospitaler. Arbejdsdagen startede tidligt
morgen og fortsatte til sent om formiddagen.
En arbejdsdag ude på tandlægeklinikkerne
består af patientbehandling, hvor vi fik
mulighed for at lave forskellige behandlinger,
alt fra simple undersøgelser til mere
omfattende behandlinger som bro-og
kronepræparationer
samt
protesekonstruktioner. Tandlægeklinikkerne
som vi blev udsendt til, er en del af National
Health System (NHS), der er en
sundhedsordning, der blandt andet tilbyder
gratis undersøgelser af de skotske borgere, og
yder en mindre betaling til patinternes
tandlægeregning.

En anden primær forskel er beklædningen.
Den første uge på klinikken er jeg i klædt en
kort hvid tunica, og hvide træsko, som jeg har
slæbt med mig fra København. Jeg opdagede
hurtigt, at træskoene ikke var særlige
populære, da studerende og undervisere
brugerfodtøj i form af fine lædersko eller
kondisko til indendørsbrug. Jeg skiftede
hurtigt stilen, så jeg lignede de skotske
studerende noget mere.

Undervejs som mit udlandsophold forløb
kunne jeg ikke undgå at bemærke forskellen
på hvordan tandsundheden bliver anset i
Skotland sammenlignet med Københavns
universitet. Der bliver næsten ikke udført
nogle endodontiske behandlinger, og specielt
ikke på molarer, hvor der foretages radikal
behandling med mange tandekstraktioner
både på yngre og ældre patienter. Desuden
bruges sølvamalgam i stort omfang som
restaureringsmateriale. Der blev fremstillet
mange hel- og delproteser til den ældre del af
befolkningen.

Jeg har selvfølgelig ikke kun opholdt mig på
tandlægeklinikker og på universitetet, men
også udnyttet weekenderne, og mine fridage
til at udforske Skotland. Generelt har Skotland
noget af den smukkeste og vildeste natur jeg
hidtil har set. Jeg var blandt andet på en tur til
”The Scottish Highlands”, som absolut har
været den mest bemærkelsesværdige udflugt
i det nordlige Skotland.
Opholdet har været fantastisk og meget
lærerrigt.

Tak
til
Region
Hovedstadens
Tandlægeforening for den økonomiske støtte
til mit udvekslingsophold i Dundee.
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