
Hva må du tenke på om du er tannlege og ønsker deg et 
arbeidsopphold på Haydom Lutheran Hospital i Tanzania? 

 
 
 
Dental Unit ved Haydom Lutheran Hospital tar gjerne imot arbeidende besøkende. Det jobber 
per nå to behandlere med tittelen Dental Therapist/Practitioner ved klinikken. De har en 
treårig utdannelse og fungerer tilnærmet som tannleger. Det vil i løpet av de nærmeste årene 
også komme en lokal oral kirurg, usikkert når.  
 
Dersom man leser tidligere reisebrev her på Dental Sør sine nettsider vil man finne at 
Haydom tidligere ikke hadde egne tannleger og dermed var helt avhengig av at vi reiste fra 
Norge for å utføre og drifte all tannbehandling på DU. Dette var krevende, utfordrende og 
spennende for oss– men lite bærekraftig for dem. Det at det nå jobber noen ved kontoret hele 
tiden, med lokal tilhørighet, har vært et kjempeløft for hele Haydom by.  
 
Formålet med et besøk må nå – i motsetning til for bare få år siden – ansees hovedsakelig å 
være bilateral kunnskapsutveksling. Lokalt ønsker man seg mere kunnskap og dette er 
vanskelig tilgjengelig for dem på andre måter. Til og med litteratur er vanskelig 
tilgjengelig. Norske tannleger har derfor mye å tilføre. Men norske tannleger har også mye å 
lære.  Her finnes tilstander man aldri har sett i klinikken hjemme, og i tillegg oppsøker ikke 
pasientene tannlege før patologien har fått utvikle seg til langt større problematikker enn vi er 
vant til fra Norge.  
 
Det må dessverre sies å ha blitt vanskeligere å komme til Tanzania de siste årene, mest på 
grunn av papirarbeidet og kostnadene. Reglene er strammet inn, og det er flere ting som skal 
på plass enn det har vært tidligere dersom man vil jobbe som pasientbehandler. Tannleger og 
leger behandles likt. Dette er ikke sykehusets skyld, men krav fra myndighetene som ønsker 
mere kontroll.  
 
Her er en kjapp gjennomgang:  
 

• Registrering i Tangiyanika Medical Counsil - dette er like mye for vår egen sikkerhet 
som for pasientenes. Uten denne registreringen er man ikke autorisert som 
helsepersonell i Tanzania og dersom man da driver pasientbehandling og noe 
uforutsett kommer opp kan problemene fort ta uante dimensjoner. Sykehuset krever 
derfor dette. Mindre enn 3 mndr opphold koster $300 og mer enn 3 mndr er $500. $50 
administrasjonsgebyr ekstra dersom HLH søker på vegne av, det kan være en fordel å 
søke via sykehuset for fortgang. Nødvendig oversikt finnes her: www.mct.go.tz 

 
• Business visum - dette er et arbeidsvisum som man kjøper direkte ved ankomst på 

flyplass. 250$ i motsetning til et vanlig turistvisum som koster 50$. Det har vært 
foretatt kontroller på sykehuset og problemer har oppstått for vestlig besøkende ved 
manglende arbeidsvisum. 
 

• Det er en fordel å gjøre klar dokumenter, attester og vitnemål og få dem oversatt før 
man tar kontakt med sykehuset. Når alt er klart kontakter man Haydom sykehus 
på guests@haydom.co.tz. Et av dokumentene som etterspørres er «Original certificate 
of good standing from the registrering authority of the last jurisdiction of practice». 



Dette har skapt litt spørsmål blant tidligere reisende, men det er ganske enkelt en attest 
fra Helsedirektoratet/Autorisasjonskontoret i eget hjemland på at du har klart rulleblad 
som tannlege. 
 
 

Jeg er i dialog med dem om noe av dette overstående kan avkortes da man for eksempel ikke 
utfører betalt arbeide. Man kan også tenke seg at dersom de lokale tannlegene likevel er 
tilstede hele tiden kan man kanskje omdefinere norske besøkende tannleger til konsulenter 
eller lignende og la ansvaret for all behandling ligge hos DU. Dette har jeg foreløpig ikke 
kommet noe vei med.  
 
I det siste har også tollmyndighetene på flyplassen gjort seg vanskeligere enn før, og bagasjen 
scannes og sjekkes grundig. Dette betyr at dersom man medbringer større kvanta utstyr som 
gave til sykehuset, bør det ligge ved en beskrivelse, gjerne med «Gift Certificate» til 
overskrift, som spesifiserer hva, kvanta og verdi. Kontaktinfo til sykehuset, hvem som gir 
gaven etc er også lurt å skrive på. Kontakt meg for ytterligere detaljer, 
kristiantraegde@gmail.com. Pakk slik at dersom problemer kan utstyret etterlates på 
flyplassen MOT KVITTERING. Sykehuset kan hente det ut på et senere tidspunkt og man 
slipper lange opphold i tollen.  

 

Kristian  


