
Klinikophold Aasiaat sygehus, oktober 2014 

Forberedelserne til klinikopholdet på Aasiaat sygehus blev vanskeliggjort, da det var nærmest umuligt 

at etablere kontakt til sygehuset. Desuden var der udskiftning af regionslægen, således der også her 

var mangel på kommunikation. Helt konkret fik jeg blot en email med beskeden om at de ville vende 

tilbage med mere information – noget som aldrig skete. Derfor var der nogle uklarheder i forbindelse 

med overdragelse af værelse samt afhentning ved ankomsten.  Jeg havde desuden en uheldig oplevelse 

med oprettelse af min bruger til Æskulap (grønlandske svar på EPJ), hvor man af ukendte årsager først 

ansøgte om oprettelse selvsamme dag som jeg startede på sygehuset. Det resulterede i 4 dage uden 

adgang til it-systemet og altså uden mulighed for at tage mine egne patienter.  

Gode råd: 

 Første og sidste dag i måneden fungerer som ankomst- og afrejsedag. Book derfor flybillet til 

disse dage, hvis du ikke regner med at have ekstra dage i Grønland.  

 Minde peronalet om at oprette dig i Æskulap, så du allerede fra opholdets begyndelse kan 

deltage aktivt i det daglige arbejde.  

Efter disse startvanskeligheder begyndte alt det sjove, nemlig arbejdet på sygehuset. Jeg fik hurtigt 

tillid fra mine lægekollegaer hvilket resulterede i selvstændigt ambulatoriespor, simpelt 

skadestuearbejde og stuegang.  Af konkrete ting har jeg selvstændigt haft konsultationer, lagt og 

fjernet implanon (p-stav), udført adskillige GU’er, laver fosterscanninger og fastlagt gestationsalder, 

anlagt blokader, reponeret skuldre og meget meget mere.  Jeg var både på evakueringer og 

bygdebesøg, hvilket var meget lærerigt. Desuden har jeg oplevet andre patientgrupper end hvad man 

typisk ser i Danmark, bl.a. TB og syfilis. 

Indlogeringen var mildest talt miserabel og jeg er forundret over at man kan byde de 

studerende så elendige forhold. Min læsemakker og jeg boede på et 15 kvm værelse som 

havde delt bad/toilet med patienterne på patienthotellet (og ja, vi blev vækket af patienter 

som kastede op og havde diare..). Hvis du ønsker bedre boligforhold, kunne du prøve at tage 

det op inden ankomst. Det sociale liv var virkelig godt! Jeg fik en god modtagelse på sygehuset 

og fik masser af invitationer til sociale arrangementer.  

Opsummeret har opholdet på Aasiaat været helt fantastisk. Jeg har udviklet mig både fagligt 

og personligt og har allerede lagt planer for mit næste grønlandsbesøg.  

/Christina Boesgaard Graversen, 9. semester 


