Aasiaat Marts-April 2016
Siden min start på medicinstudiet for 5 år siden, har ønsket om et klinisk ophold på Grønland stået
meget højt på listen over ting, jeg ville opnå igennem min uddannelse. Heldigvis lykkedes det for
mig på mit 10. Semesters klinikophold. 4 ugers klinik i Aasiaat og en uges ferie i Nuuk nåede jeg.
Et lærerrigt og godt ophold som jeg nød med min læsemakker.
Byen og naturen
Jeg havde hjemmefra læst og undersøgt lidt om Aasiaat. Aasiaat er Grønlands 5. Største by og
kendt for deres gymnasie og deres rejefabrik. Aasiaat ligger på en ø på kanten af Diskobugten. Af
den grund har de fleste i byen også deres egen båd som bliver flittigt brugt i sommermånederne.
I perioden marts/april begynder lyset, at dominere og dagene bliver længere. Det er en periode,
hvor der stadig er meget sne, så det er muligt at køre hundeslæde, snescooter osv. Men man kan
også opleve dage, hvor solen står højt og det bliver mellem -5-0 grader varmt. Desuden kan man
på klare aftener, hvis man går lidt uden for byen, se fantastisk nordlys. En oplevelse der helt
sikkert kan anbefales. Men efter midten af Maj har Aasiaat midnatssol, hvorfor nordlyset først
igen kan ses til efteråret.
Foråret er en tid med meget omskifteligt vejr. I år havde de haft varmerekord, så det blev sjældent
under -10 grader under opholdet. Ligeledes forsvandt isen også ret tidligt fra Aasiaatbyen. Det kan
derfor anbefales, at man tager tøj med til flere situationer og går efter ”lag på lag” metoden. Især,
hvis man skal ud og vandre rundt på øen. Desværre er det ikke årstiden til, at man kan stå fra land
og fange fisk. Det er kun sensommer. Til gengæld var der et fint sted på den modsatte side af øen,
hvor man kunne samle friske blåmuslinger når tidevandet var lavt.
Som alle andre Grønlandske byer har Aasiaat også et bræt. Brættet er stedet, hvor de lokale
sælger deres fangster. Her kan man ofte gøre sig et godt køb. I vores periode var der ofte hellefisk,
havkat, rødfisk og torsk. Derudover var der i perioder fugle og sæl, hvis man gerne vil
eksperimentere.
Aasiaat har to supermarkeder. De fungerer begge fint og har lidt afhængigt af sæsonen det
samme, at byde som et dansk supermarked. Dog skal man nok ligge 20-30 % oven i prisen.
Hvis man gerne vil dyrke motion under sit ophold kan det anbefales, at leje langrendsski. Da øen
er relativt flad og den lokale langrendsklub vedligeholder sporene, er Aasiaat et godt sted at prøve
kræfter med den slags.
Hospitalet
Aasiaat sygehus består af en sengeafdeling, hvor der hver dag er en læge der går stuegang.
Derefter en akutstue, som administreres af den læge som har vagt. Til sidst er der ambulatorierne.
Der er fast 3-4 ambulatorier der fungerer som ligesom almenpraksis. Derudover er der
veneriaklinikken/sygeplejeambulatorie, hvor der sidder sygeplejersker, der tager sig af mindre
ting.
Sygehuset er bemandet med 5 læger. Én anæstesilæge, én kirurg og 3 yngre læger.
Aasiaat sygehus er regionssygehus, hvilket betyder at de modtager patienter fra en række mindre
bygder. Ligeledes har de også kontakt til de forskellige bygders sundhedshuse, hvor man
telemedicinsk kan lave mange undersøgelser. Bla. Stetoskopioptagelser, EKG, otoskopi osv.
Om onsdagen er der OP-dag, hvor kirurgiske indgreb bliver udført.

Som studerende er din hverdag ret alsidig. Du har dage, hvor du kan gå stuegang, sidde med i
ambulatorier, hjælpe til på OP og meget andet. Du får generelt meget ansvar og set en del.
Herunder er det forventeligt, at de medicinstuderende har deres eget smear-ambulatorie. Man får
derfor en del erfaring i den gynækologiske undersøgelse, hvilket der ellers ikke er meget af på
medicinstudiet.
Da sygehuset dækker et ret stort geografisk område kan man med lidt held både komme med på
evakueringer og bygdebesøg. Her får man store naturmæssige, faglige og kulturelle oplevelser.
Helt klart en god idé, at gøre.
Omtrent halvdelen af alle konsultationer foregår via tolk. Man får derfor ret hurtigt et godt forhold
til disse. Ligeså gør man også med resten af personalet og både min læsemakker og jeg synes rigtig
godt om det sociale fællesskab på sygehuset.
Det eneste minus bør dog påpeges. Man forventer fra sygehuset, at de studerende bor sammen i
en lille lejlighed på 10-12 kvm. Det kan i perioder være et ret lille lokale og mit råd er derfor, at
kende den person man tager derop med.
Dette gør dog ikke på nogen måde, at jeg fraråder Aasiaat sygehus og det er bestemt ikke sidste
gang jeg har været på Grønland.

