lIulissat 17/3-23/3 2014
Vi var to veninder af sted, som begge gik på 9. semester.
Ankomst og bolig
Et par uger inden ankomst skrev vi til kontaktlægen på sygehuset, hvilket fly vi kom med, så da vI landede i
Ilulissat mandag eftermiddag, blev vi hentet i lufthavnen af portøren. Han havde også nøgler til vores
værelser, så det var ren luksus. Vi fik hver vores værelse på 1. sal over patienthotellet, som ligge i
forlængelse af selve hospitalet. Det ene værelse har den smukkeste udsigt over isfjorden. På gangen boede
også et par andre der arbejdede på sygehuset bl.a. En farmakonom og en jordemoderstuderende. Vi delte
alle et lille køkken og bad, men det fungerede upåklageligt, og der er toilet uden for (næsten) hvert værelse.
Resten af det danske personale på sygehuset bor i en tjenestebygning og huse lige om hjørnet.
Klinik
Dagen efter mødte vi til morgenkonference kl 8, hvor vi blev taget rigtig godt imod af både lægerne og resten
af personalet. Vi fik en grundig rundvisning af Psyk-Jens, som nærmest var en helt institution i sig selv og
har været psykiatrisk sygeplejerske i byen i en menneskealder og var med til at opføre hospitalet for en del
årtier siden. Han er dog lige gået på pension.
Der er ca 6 læger på sygehuset, så man forsvinder på ingen måde i mængden, og man lærer hurtigt folk at
kende. Men der er stor udskiftning i lægerne, da de på daværende tidspunkt havde problemer med at få
besat deres stillinger i længere tid af gangen. Efter morgenkonference og lidt hyggesnak er der
røntgenkonference. Røntgenbillederne bliver for det meste taget af en tolk, så kvaliteten af billederne er lidt
svingende, men det kan man også få lidt sjov ud af. Hver dag er der en læge, der har vagten og tager sig af
sengeafdelingen, stuegang og tilkald til skadestuen, mens resten har konsultationer, som svarer til almen
praksis. Hver torsdag er der små-kirurgi. Dette er især provokerede aborter, samt biopsier og lignende.
Derudover er der lidt 'dims-ektomier', hvor man kan skære lidt og sætte et par suturer, hvis man er til den
slags.
Den første uge fulgtes vi kun med lægerne for at komme ind i systemerne og den daglige gang, samt få en
fornemmelse af de grønlandske pt'er. Herefter begyndte vi selv at tage pt'er, både medicinske konsultationer
og skadestue pt'er. Lægerne var altid søde til at hjælpe og give supervision. Det var især lærerigt at tage
med til konsultationer hos de (gamle) rutinerede praktiserende læger, fordi de vidste nogenlunde alt om alt
og oveni var fantastiske til at lære fra sig. Det virkede bestemt også til at de syntes det var sjovt at
supervisere os. Generelt var alle de ansatte på sygehuset søde til at hjælpe, når man havde spørgsmål også når man bare var en halv-dum studerende :-)
Pt'erne kommer med alverdens brede medicinske problemer, og da man ikke har nogen scanner udover UL
og ikke kan tage alverdens blodprøver, får man lov at komme lidt på tænke arbejde. Nogle pt'er bliver
naturligvis henvist til Nuuk eller tilset af specialister, når disse kommer til byen, men størstedelen klarer man
selv. 11. semester fagene og gyn fylder en del, men man lærer hurtigt de mest almindelige sygdomme, og
så kan man også hjælpe til med de pt'er. Man bruger tolk til omkring halvdelen af konsultationerne, så der er
også rig mulighed for at få opgraderet sine skills på den front.
Husk at spørge efter studentertelefonen, for så kan man blive ringet op af den vagthavende læge, hvis der
sker noget spændende uden for dagtiden.
Fritid
Der bliver ofte arrangeret fællesspisning, bådture, gåture i fjeldene og lignende for personalet på hospitalet.
En gang om måneden er der fx fælles brunch-buffet på byens nok bedste restaurant (Ulo på hotel Arctic) det kan i høj grad anbefales. Middag der er også helt fantastisk, hvis man har lyst til at spendere lidt udover
SU-budgettet. Hvis man kan lide at lave mad, kan man få mange timer til at gå med at tilberede frisk fisk fra
'Brættet' eller fra havnen. Her slipper man altså en del billigere fra et sammenlignet med Danmark. Til
gengæld er det meste andet ret dyrt, men man kan sagtens leve godt uden at bruge en formue ved at gå
efter tilbud og tage frosne grøntsager i stedet for 'flyfriske'!
Der er nogle hyggelige cafeer i byen og også nogle gode restauranter. Uden for turistsæsonen er der rimelig
stille i byen, men det skulle vist ændre sig midt på året.
Der er et fitnesscenter, som er gratis at benytte to gange om ugen, når man arbejder på sygehuset. Der er
også en lille biograf, som viser film 3 gange om ugen. Men det kan anbefales at tage computer og film med
hjemmefra. Der er internet på sygehuset, men det er hamrende dyrt for dem, så mange hjemmesider er
blokeret, og det er heller ikke muligt at downloade. Wifi rækker ikke op på værelserne.

Naturen og vejret
Hvis man synes, at danskere taler meget om vejret, så er det ingenting i forhold til, hvor meget danskere i
Grønland taler om vejret :-) Men det er selvfølgelig også lidt mere ekstreme vejrforhold på de kanter! Det var
naturligvis lidt køligt, eftersom vi var der så tidligt på året, men det sneede sjældent, og solen var ofte
fremme. Vinden der dog en satans karl en gang imellem. Man kan gå nogle helt fantastisk smukke ture i
fjeldene, så det er et must med nogle gode støvler. Sygehuset har jo nok en af verdens flotteste udsigter
over Isfjorden, og solopgangene og solnedgangene er ganske vidunderlige.
Lidt praktisk
Der er dyne, sengelinned og mindre håndklæder på værelserne. Man har sit eget tøj og kittel på i klinik,
bortset fra når man er på OP. Når man er på OP er det muligt at låne træsko. Vi gav 8200 kr for vores
flybilletter, som vi købte en måned før afgang. Prisen havde ikke ændret sig i over et halvt år.
Vi kan med største glæde anbefale et ophold på Ilulissat sygehus. Det har været helt fantastisk - både på det
faglige og menneskelige plan. Det har også været hårdt indimellem, men så var der altid nogle at snakke
med. Det var rigtig fedt at være to af sted, men folk er rigtig søde, så det vil ikke være noget problem at tage
af sted alene.
God tur, Kirstine & Maja

