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Folktandvården Gävleborgs star-
ka stipendieprogram, som är ett 
samarbete med Volontärresor, 
gör att kunskap både kommer 
till och sprids från Gävleborg. 
I Indien fick barn och unga lära 
sig att borsta tänderna två 
gånger varje dag av tand- 
hygienisten Birgitta Enmark.

STIPENDIER

En seger för  alla
Folktandvården Gävleborg har ett starkt 
stipendieprogram. Medarbetare kan söka 
stipendier för att på olika sätt utvecklas i
sina tandvårdsyrken.
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En seger för  alla
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onferenser, kurser, studiebesök…
Ett av förra årets mer spektakulära var när 

tandhygienisten Birgitta Enmark fick ett sti-
pendium, reste till Indien och kom tillbaka 
till Gävle – med nya erfarenheter.

På sitt sätt en variant av en tidigare stipendie-
resa när hennes kollegor, tandläkaren Siv Gren-
holm och tandsköterskan Gitti Lundin, häromåret 
reste för att hjälpa utsatta i Nepal.

Att vara en del av världen är en självklarhet för 
Folktandvården Gävleborg.

Birgitta Enmark berättar:
– Det var enormt fattigt dit vi kom i Indien, men 

det jag minns mest är ändå glädjen hos alla barn 
jag träffade.

Hon har länge jobbat med tobaksfrågor inom 
Folktandvården Gävleborg och har nu också 
ansvar för nyanlända och asylsökande.

– Jag brinner för folkhälsoarbete och vi står inför 
en stor utmaning, konstaterar hon.

Det var också det brinnande intresset som via 
möjligheten att få stipendium förde henne till 
Indien på en volontärresa, till Palampur vid Hima-
laya. 

Hon hade där munhälsoinformation för barn på 
förskolor, skolor och hem för funktionshindrade 
och var också och besökte en klinik.

– Jag hade med mig 200 tandborstar, 200 tand-
krämstuber, Bettan-gosedjur, tatueringar och 
ballonger. Allt tog slut så jag vet att jag åtminstone 
träffade 200 barn. Och den glädje barnen visade 
över att få en tandborste kommer jag aldrig att 
glömma, säger hon.

Med på resan var också 30-åriga dottern Sofie 
som undervisade i engelska. De bodde tillsam-
mans med andra volontärer på Idex Volontärcen-
ter i två veckor och arbetade hela tiden.

Birgitta Enmark berättar om en strapatsrik natt på 
tåg från New Delhi, en något ofrivillig bergsklätt-
ring, fattigdom, uteliggare, äckelsött te och helt 
andra hygieniska förhållanden än hemma. Men 
också om oförglömliga möten, fantastisk natur 
och stor, stor glädje.

Som svensk kan det rent allmänt vara en kultur-
chock att kastas in i det indiska myllret. Och som 
tandvårdspersonal blir den gigantiska kontrasten 
inte mindre när man får ta ett kliv in i den verklig-
heten.

Säg så här: välstädade väntrum med leksaker, 
fluorsköljning i skolan och problem vilken smak 

man ska välja på tandkrämen känns lååååångt 
borta.

I Indien finns ingen allmän tandvård. Föräldrar 
kommer med barn när de har tandvärk och tycker 
inte att det är konstigt att man drar ut permanenta 
tänder på sjuåringar.

När Birgitta försökte förklara hur Folktandvården 
Gävleborg jobbar här hemma och att barn knappt 
har hål i tänderna trodde de inte att det var sant. 

– Det var en väldigt speciell upplevelse att ha 
den här munhälsoinformationen. Jag tyckte att 
de tog till sig det här med att borsta tänderna två 
gånger om dagen och äta mindre godis.

Det hände att hon på gatan senare träffade på 
barn som hon gett informationen och – hon ler åt 
minnet – de ropade ”two times mam”, visade upp 
två fingrar och skrattade.

Indien har 1,2 miljarder invånare och bara i 
Palampurområdet bor det sju miljoner. De undrade 
ibland om inte den där svenska kvinnan lurades när 
hon pratade om ett helt land med bara tio miljoner 
invånare – och knappt hål i tänderna på barnen.

– Vi såg fattigdom, misär, smuts och otroligt 
många dåliga tänder. Men vi blev väldigt fint mot-
tagna och folk var enormt tacksamma och glada.

Det var Volontärresor Sverige som ordnade allt 
och hon konstaterar att logistiken fungerade väl-

K

STIPENDIER

Tandborstar, klistermärken 
och annat delades ut – och 
uppskattades.
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digt bra. Resan var förstås utvecklande på ett rent 
personligt plan – men också betydelsefull profes-
sionellt. 

– Man lär sig så mycket och får en tankeställare. 
Man blir ödmjuk inför livet och inser att vi verk-
ligen inte har samma villkor alla vi människor på 
jorden. Det jag bär med mig är att vi, trots så små 
medel som de har, mötte denna glädje som bar-
nen visade. 

Hon minns särskilt ett besök på ett hem för 
funktionshindrade.

– Det var en dam med en funktionshindrad bror 
som drev hemmet med hjälp av olika donationer. 
Vi berättade väldigt enkelt om grundläggande 
tandhälsa och barnen fick varsin tandborste och 
en tatuering. Så glada som de blev när vi satte på 
tatueringarna, det glömmer jag aldrig. 

Hon ler och skakar lätt på huvudet. 
– Jag är oerhört tacksam att jag fick den här möj-

ligheten och jag skulle vilja uppmana alla att ta 
chansen. Man gör enorm nytta och får så många 
erfarenheter själv. 

Tillbaka hos Folktandvården Gävleborg knallar 
jobbet på som vanligt. Precis som många volontä-
rarbetare vittnar hon om att vardagen blir vardag 
igen trots att man knappt tror det är möjligt.

Och hon är säker på en sak:

– Jag skulle åka igen i morgon om jag fick chan-
sen. Det var en helt fantastisk upplevelse. Jag lärde 
mig mycket som jag har stor nytta av nu när jag 
jobbar med nyanlända och asylsökande. 

Det här är en stafettpinne som nu förts vidare. 
Efter Nepal och Indien beslutades under 2015 att 
ett stipendium från Folktandvården Gävleborg 
går till en liknande resa till Chiang Mai i Thailand 
under 2016. n

STOR BREDD PÅ STIPENDIER
4 Grunden för det starka stipendieprogrammet inom 
Folktandvården Gävleborg är att medarbetare ska 
utvecklas – för att därmed stärka tandvården inom 
Gävleborg. Kunskap behöver alltid fyllas på och mö-
ten med kollegor från andra platser utvecklar.
4 Titlarna på stipendier som beviljats säger en del 
om vilket brett spektra som täcks in:
4 ”Protetisk Buffé” i Göteborg, ”Euro Perio 8” i Lon-
don, ”Oral and maxillofacial Sergery” i Malmö, ”STHF 
Tandhygienist dagarna” i Karlstad, ”Missbruk: Odon-
tologiska och medicinska aspekter” i Stockholm, 
”Det slitna bettet” i Stockholm, ”Aktuell endodonti” i 
Lund, ”Att tala med andra” i Göteborg, ”Tylösandsda-
garna”, ”Tandsköterskeakademin” i Lund.

Tack vare ett stipendium kunde 
tandhygienisten Birgitta Enmark 
sprida tandhälsa i Indien.


