
Klinikophold Aasiaat sygehus, oktober 2014 

Før afrejse: 

Jeg havde store problemer med at etablere kontakt med sygehuset og endte med at kommunikere 

igennem de foregående studerende. Kommunikationen med sygehuset inden ankomst bestod af 

en e-mail om, at de ville vende tilbage. Det resulterede i uklarheder om afhentning og overtagelse 

af bolig, samt rejsedage. Første og sidste dag i måneden fungerer som rejsedage. Imidlertid ankom 

jeg dagen før, da dette ikke var blevet udmeldt. Send også en e-mail, hvor du beder om oprettelse 

i æskulap (det grønlandske svar på EPJ), så login er klar ved ankomst. Ellers risikerer du at den 

første uge går med at vente på dette. Det kan varmt anbefales, at tage en rundrejse i Grønland 

enten før eller efter dit ophold.  Hvis du gør det efter kan du muligvis gøre det billigere ved at 

trække på nogle kontakter og fx overnatte på sygehusene i andre byer.  

 

Under opholdet: 

Opholdet i Grønland har været ubeskriveligt godt. Det kan kun opfordres, at andre gør det samme: 

både for at opleve kulturen og udvikle sig fagligt. Jeg havde frie rammer indenfor mine egne 

grænser. Man fik stor tillid og følte sig nyttig. Der var mulighed for eget ambulatoriespor, 

selvstændig stuegang og skadestue – og man kunne få hjælp ved behov. Jeg var på både 

bygdebesøg og tog evakueringer selvstændigt, hvilket var ekstremt lærerigt. Man ser patienter, 

man ikke normalt ser i Danmark. Der er dog også en række frustrationskilder at forberede sig på. 

Indlogeringen var utilstrækkelig. Det var et værelse på 15 kvm. og delt bad/toilet med patienterne 

på patienthotellet (at blive vækket af patienter, der kaster op hver nat befordrer intet). På trods af 

forespørgsel om en to-værelses lejlighed mod betaling blev dette blankt afvist med argumentet, at 

de studerende altid blev indlogeret på det givne værelse. Prøv evt. på forhånd at tage dette op, 

hvis du ønsker bedre boligforhold. Pga. status som studerende kunne det være svært at få en tolk, 

selvom de ikke havde andet foreliggende arbejde. Sørg for at arbejde på forholdet til tolkene lige 

fra start – og hav in mente at de har en lav stress tærskel.  



Det sociale miljø var virkeligt godt: God modtagelse og masser af invitationer til fælles 

arrangementer. Et godt råd er selv at tage initiativ til middag etc. Det giver et godt indtryk og du 

kommer hurtigt til at føle dig som en del af personalegruppen. Stor ros til hele lægegruppen for 

inddragelse.  

 

Alt i alt har opholdet i Aasiaat været utroligt givende både fagligt og personligt. Det er ikke sidste 

gang jeg arbejder i Grønland. 

/Clara Medici, 9. semester 


