Erfaringsrapport – Aasiaat Marts 2017
Arbejdsopgaver
Der var 6 læger på sygehuset – heraf 5 yngre læger med forskellig baggrund. Alle var dog meget
imødekommende, aktiverende og engagerede. Hvad man laver afhænger i høj grad af dine
interesser og hvor opsøgende du er. Vi havde vores eget ambulatoriespor, hvor der blev booket
patienter på - ellers fik vi nogen af de andre ambulatorielægers patienter. Den mest begrænsende
faktor var muligheden for tolk til de grønlandsktalende patienter, men tolkene var heldigvis også
søde og ville gerne hjælpe, når de ikke blev brugt andetsteds. Desuden havde vi de sidste to
onsdage et smear ambulatorie – med god mulighed for at blive god til GU, desværre var der en del
udeblivelser. Derudover var vi med jordemødrene til fødsler/svangreundersøgelse, lavede
børneundersøgelser af de nyfødte, gik med sundhedsplejersken og lægen til børneundersøgelse/vaccinationer. Af operative indgreb var det primært kirurgisk abort, fjernelse af tånegle og
abscesser. I skadestue-sporet var der mulighed for at assistere/lægge spiraler og implanoner. Der
var desværre ingen evakueringer eller bygdebesøg, mens vi var der. Man får et godt indblik i de
daglige udfordringer herunder infrastruktur/overflytninger og hvilke forhold man arbejder under,
når der kun er ultralyd eller røntgen til rådighed og der er 14 dages ventetid på blodprøvesvar.
Indlogering/kost
Vi boede i den gamle distrikslægebolig – lige rundt om hjørnet fra sygehuset. Her havde vi vores
eget værelse – men delte stue (inkl. tv), spisestue, køkken og 2 toiletter med husets øvrige beboer
(2 grønlandske studerende, 2 danske ergoterapeuter, 1 sygehjælper). Der var masser af plads og
køkkenet havde alt hvad man skulle bruge (inkl. håndklæder og sengelinned). Vi lavede primært
selv mad – der er 2 indkøbscentre (Pisiffik, Pilersuisoq), der har et flot udvalg – dog kun friske
grøntsager, når der lige er kommet skib. Det kan godt betale sig at købe vin/øl og slik i lufthavnen i
Kangerlussuaq, da det er væsentlig dyrere lokalt. Vi købte frisk hellefisk af en af sygehusets
ansatte, men man kan også købe på brættet. Ellers er der dagens danske ret på sømandshjemmet.
Fritid inkl. internet
Der var gratis internet på sygehuset, som du kan koble din smartphone op på via dit udleverede
pc-login. Der var også et velfungerende internetledning i værelset i stuen (i distriktslægeboligen).
Der var mange lokale tiltag i den periode vi var der, både fra sygehusets personale og kommunen.
Vi var til crossfit i sportshallen, sælskindskursus, strikkeklub og tupilak-lavning/husflid. Derudover
gik vi en masse ture i området, lånte gratis langrends ski om søndagen og kørte på hundeslæde
(med Niels, Grethes mand) og snescooter (med Torben). Det kan generelt godt betale sig at spørge
på sygehuset og kigge på opslagstavlerne i byen – så bliver du ikke snydt og kommer mere ud
blandt de lokale. Desuden var vi til lokal x-factor i forsamlingshuset, kvindeaften på cafe 3,
grønlandsmesterskabet i hundeslæde og på det lille museum om byen.
Hvis man vil i byen er det mest oplagte Tuluaq – hyggeligt, live-musik og så har de også god mad.

Hvis du har extra tid…
Vi tog en uge til Illulissat efter klinikopholdet og fløj hjem derfra – det er væsentlig mere turistet
og befolkningen knap så venlig og hjemlig – men vi havde nogle fantastiske naturoplevelser med
snescooter ud til indlandsisen, hundeslæde, isfjordssejlads, vandreturer langs isfjorden og
fantastisk lokal mad på restaurant Ulo og Mamartut. Der var ikke så stort et udvalg af sælskind,
tupilakker og andet lokalt, som vi havde forventet – men det kan klart anbefales at tage en tur
forbi husflidsværkstedet tæt på world of greenland, hvor man kan bestille flotte øreringe/ringe i
hvalbard eller rensdyrtak. Vi boede på Icefiord appartments, der er halvpris af alle hotellerne og
ganske udmærket med thekøkken, eget bad/toilet og rene værelser.
Jeg kan kun anbefale at tage af sted – en fantastisk måde at opleve den grønlandske natur og
kultur. Jeg skal helt sikkert tilbage!

