Erfaringsrapport Maniitsoq august 2014
I august måned 2014 tog jeg til Maniitsoq, hvor jeg tilbrafte fire uger på hospitalet.
Ugen forinden havde jeg tilbragt i Illulisat og på Diskoøen, hvor jeg besøgte en anden
medicinstuderende, herfra tog jeg kystbåden fra Illulisat til Maniitsoq, hvilket var en
fantastisk oplevelse.
Jeg blev i Maniitsoq modtaget af den medicinstuderende, der var der i Juli måned,
som jeg kendte i forvejen. Den første dag boede jeg hos ham, og vi havde 3 dage
sammen på hospitalet.
Indlogering
Man kan bo flere forskellige steder som medicinstuderende i Maniitsoq. På
Ivissuaateralaa, som er en gade, hvor både lægerne og sygeplejerskerne bor, kan man
komme til at bo i en lille hyggelig lejlighed. Denne var dog optaget i august måned,
så jeg blev tilbudt at bo på hospitalet. Det var lidt klaustrofobisk, så jeg fik lov at bo i
en stor ”lægebolig”, et stort hus lige ved hospitalet, der normalt bliver brugt til de
læger og kirurger, der kommer forbi på korte visits. Der befandt jeg mig ret godt,
men det er jo smag og behag. Eftersigende har mange medicinstuderende valgt at bo
på hospitalet, da de ikke ville være alene i det store hus., hvilket jeg ikke kunne
forstå. Jeg følte mig meget tryg!
Kost
Jeg spiste lidt det samme som i DK, dog meget mindre grønt. Af og til blev der
handlet ind på brættet, hvor man billigt kunne købe alt fra laks, ørred, marsvin til
rensdyr og mokusokse. Det var lækkert. Bortset fra alkohol og grønt, så synes jeg
ikke priserne var voldsomt meget højere end i DK, men udvalget var selvfølgeligt
mindre.
Internet
Jeg kunne komme på internettet fra min telefon på hospitalet. Af og til kunne det nå
over til der, hvor jeg boede. Ellers havde jeg ikke internet, hvilket var både lærerigt
og udfordrende i sig selv ;)
Arbejdsopgaver
På sundhedscentret er der tre lægeambulatorier, men eftersom der stortset kun er to
læger der, er der et ambulatorium til den studerende, hvilket er utroligt rart. Man kan
få lov til at tage så mange patienter selv, som man føler man har kompetencer til –
OG som der er tolke til! I Maniitsoq klarede sygeplejersken de fleste patienter med
pneumoni, UVI, sår, øjenbetændelser o.l., så at hjælpe ham/hende er et godt sted at
starte, hvis man ikke har så meget klinisk erfaring med i bagagen.

Der er i reglen ingen fødser i Maniitsoq, da de alle skal sendes til Nuuk tre uger før
termin for at føde der, men alligevel var der to, mens jeg var i Maniitsoq, så man kan
være ”heldig”. Kirurgi foretages af læger, der kommer udefra ca. 1 gang om
måneden. På afdelingen er der plads til ca. 12 patienter, men jeg tror at der i
gennemsnit var indlagt 4-5 patienter pr. dag i august. Lægerne foretog også
bygdekonsultationer over computeren, børneundersøgelser og besøg på
plejehjemmet.
Økonomi
Jeg brugte ret mange penge, men ikke på mad og mens jeg var i Maniitsoq. Jeg
brugte de fleste på ture i Illulisat, på Diskoøen, en weekend tur til Nuuk, mens jeg var
i Maniitsoq, samt to dage i Kangerlussuaq. Så jeg vil sige, at hvis man har
sparehatten på og IKKE skal på alle mulige fede, men dyre ture, så kan man få et
godt ophold inkl. flybilletter for et godt stykke under 20.000 kr. Jeg brugte ca. 9.000
på flybilletter.
Fritid.
I Maniitsoq kan man fiske en masse, tage med på bådture, hvis man lærer nogle at
kende, som har en båd, gå ture i fjeldet og se på hvaler. Om vinteren kan man vidst
stå lidt på ski. Derudover har man rigtig god tid til at læse bøger, se DR, og filosofere
lidt over livet.
Alt i alt
så var det en helt utrolig lærerig og fantastisk oplevelser at være i Grønland. De ca.
1,5 uger, jeg rejste rundt i Grønland, var meget anderledes end mine fire uger i
Maniitsoq. Jeg lærte rigtig meget på hospitalet, fik en del ansvar og fik øvet en masse
basale kliniske færdigheder. I løbet af studiet,har jeg for det meste været i klinik på
meget specialiserede afdelinger, så det var rart at prøve noget mere ”basic” (som sagt,
UVI, pneumoni, migræne, brækkede arme og ben etc. ) Og så lærte jeg en hel masse
om Grønland, som jeg er glad for at have med i bagagen, når jeg møder Grønlændere
fremover, så jeg lidt bedre kan forstå, hvad det vil sige at komme fra vendens største
ø.
Jeg kan kun varmt anbefale en tur til Grønland med IMCC!

