Klinikophold i Aasiaat
Aasiaat er en fantastisk smuk ø med ca. 3000 indbyggere. Det er Grønlands femte største by
og østkystens uddannelsescentrum.
Vi var to piger, som var der samtidig. Vi kendte ikke hinanden, men havde på forhånd fået
kontakt via IMCC. Så havde vi mulighed for at mødes over en kop kaffe og rejse sammen til og
fra Grønland.
Kliniksted: Sygehuset består af et ambulatorie, en sengeafdeling, en fødestue, en skadestue
og en OP stue, hvor der bliver opereret én dag om ugen. Antallet af læger er meget varierende
og der er stor udskiftning, da de fleste er her 3 mdr. Sygehuset dækker en række bygder, hvor
en del patienter kommer fra for at blive behandlet.
Jeg var der samtidig med en anden studerende, og vi var på forhånd blevet spurgt om, hvad vi
kunne tænke os at have fokus på, hvilket resulterede i at vi mange eftermiddage selv havde
patienter til smear og var med til børneundersøgelser en gang om ugen. Vi fik en telefon, som
lægerne kunne ringe på, hvis der skete noget spændende i vagten. Der er mulighed for at
komme med på bygdebesøg og evakueringer, hvis lejligheden byder sig. Der er også mulighed
for selv at tage patienter i ambulatoriet, hvis man har mod på det. Der kommer alle slags
patienter i ambulatoriet, som virker som en almen praktiserende uden filter. Alle bliver set –
fra meget syge patienter til meget raske patienter J
Det faste personale er utrolig imødekommende og hjælpsomme.
Mht. påklædning er der uniformer på sygehuset, og der står træsko som man kan låne til OP.
Hver fredag kl. 14 mødes sygehusets personale til en kop kaffe og et stykke kage. Den sidse
fredag i måneden er fælles morgenmad kl. 7:30, hvor nyt personale bliver budt velkommen og
der bliver sagt farvel til dem der skal rejse.
Bolig: Som medicinstuderende bliver man indlogeret på patienthotellet. Patienthotellet ligger
lige overfor sygehuset. Vi var blevet spurgt, om vi ville bo sammen hvilket vi sagde ja til. Man
kan med fordel få hver sit værelse, da værelserne er meget små og det koster 850 kr. pr
person uanset om man bor sammen eller hver for sig. Værelset var ikke særlig stort, men
havde et fint køkken, to senge, et tv og en lille sofa. Bad og toilet skulle vi dele med

patienterne, hvilket ikke var så slemt som det kan lyde. På værelset er der både sengetøj,
håndklæder, viskestykker og karklude.
Under patienthotellet er der vaskerum og et træningsrum med to kondicykler, et løbebånd og
vægte. Det koster 100 kr. om måneden at benytte motionsrummet.
Fritid: Man har meget fritid og det er ret begrænset, hvad man kan foretage sig på øen. Det er
en god idé at have gode bøger, film og serier med. På værelset kan man se DR med 4 timers
forsinkelse ift. dansk tid.
•

Hver fredag mødes en del af det danske personale på Café 3 og drikker en
eftermiddagsøl eller spiser aftensmad. Det er en hyggelig tradition, hvor der er
mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

•

Skiklub: Om vinteren er der mulighed for at stå på langrend. Hver lørdag er der
konkurrence, som man kan se på fra sidelinjen. Om søndagen kan man låne ski gratis,
men der er også mulighed for at leje ski i længere perioder.

•

Bibliotek: Der er mulighed for at låne danske bøger, hvis man løber tør for læsestof.

•

Hundeslæde: Et must om vinteren og en rigtig sjov oplevelse J
Forhør jer på sygehuset, der er altid nogle som kender nogle. Vi betalte 400 kr. for en
time, hvilket var meget passende.

•

Rejefabrik: På øen ligger en rejefabrik. Vi var på rundvisning, hvilket er en meget fin
eftermiddagsudflugt. Man kan ringe til direktøren Leif, som er dansk og gerne viser
rundt.

•

Motionscenter: I byens sportshal ligger et motionscenter. Det koster 300 kr. om
måneden og er noget større end det under patienthotellet.

•

Aktiviteter som fx snescooter og isfiskning kan arrangeres via sømandshjemmet.

Internet og telefon: På sygehuset er der internet. Man kan logge på fra sin telefon eller egen
computer med det password som også bruges på sygehusets computere. Det kan også fanges
fra patienthotellet afhængig af hvilket værelse man får, men er en smule ustabilt. Mange sider
er lukket på sygehusets net, men facebook virker fra ens mobiltelefon. Der er altid adgang til
lægekontoret, hvor man frit kan benytte computerne. På byens Telepost kan man købe

internet, hvilket koster omkring 1000 kr. om måneden. Der er i øvrigt telefoner på sygehuset,
som man må ringe til Danmark fra.
Indkøb: Der ligger to supermarkeder i nærheden af sygehuset. Pisifik har mange importerede
varer og man kan købe alt – i hvert fald hvis man vil betale for det. J
Pillarsuisoq har mange lækre fisk og rejer på frost. Det er et ganske udemærket supermarked.
Det virker lidt billigere end Pisifik. Der ligger også en SPAR på øen, men der skal man gå et
stykke vej fra sygehuset. Om vinteren er det meget begrænset, hvad man kan købe af friske
grøntsager på øen. Slik og alkohol er meget dyrt på Grønland.
Huskeliste (vinter):
•

Gode vinterstøvler

•

VARMT vintertøj

•

Skiundertøj

•

Kamera

•

Stetoskop, reflekshammer, lygte

Et lille fif: Vandet fra vandhanen smager utrolig dårligt, men hvis man koger det og stiller det i
køleskabet er det udmærket.

Det har været en helt fantastisk og lærerig oplevelse, som jeg helt klar vil anbefale andre
medicinstuderende! J
Signe Overbeck

