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Bolig,	  internet,	  vask,	  mobil,	  transport	  
Jeg	  ankom	  om	  fredagen	  og	  blev	  hentet	  af	  portøren	  ved	  Heliporten.	  Boligen	  jeg	  fik	  tildelt	  lå	  om-‐
kring	  100	  meter	  op	  ad	  en	  bakke	  næsten	  lige	  bag	  ved	  sygehuset	  med	  god	  udsigt	  over	  Storøen	  og	  
isfjorden	  med	  alle	  dens	  isbjerge,	  der	  i	  ny	  og	  næ	  kælvede	  med	  store	  brag.	  Boligen	  var	  i	  to	  etager	  og	  
havde	  køkken,	  stue,	  bad,	  toilet	  og	  to	  værelser.	  Toilettet	  er	  en	  speciel	  spand	  med	  en	  speciel	  pose	  i,	  
som	  så	  skal	  stilles	  i	  en	  rød	  kasse	  udenfor	  huset	  hver	  tredje	  dag,	  hvor	  der	  så	  bliver	  lagt	  en	  ny	  pose	  i,	  
når	  den	  bliver	  tømt.	  Ved	  badet	  var	  der	  også	  en	  vaskemaskine	  og	  lidt	  vaskepulver.	  Køkkenet	  havde	  
stort	  set	  alt,	  hvad	  jeg	  havde	  brug	  for	  af	  service,	  køkkenredskaber,	  rengøringsting,	  inklusiv	  fryser,	  
lidt	  krydderier,	  bagepapir,	  sølvpapir	  osv.	  Håndklæder,	  sengetøj	  og	  lagen,	  toiletpapir,	  viskestykker	  
osv.	  fik	  jeg	  af	  sygehuset.	  Stuen	  havde	  TV	  med	  DR1	  og	  DR2	  samt	  P1,	  P2	  og	  P3,	  men	  der	  var	  ikke	  in-‐
ternet.	  Jeg	  havde	  købt	  et	  mobilabonnement	  hos	  YouSee	  til	  300	  kr.	  for	  en	  måned,	  hvor	  jeg	  så	  fik	  15	  
GB	  roaming	  i	  Grønland	  og	  gratis	  opkald	  til	  DK	  og	  i	  Grønland,	  og	  det	  passede	  fint.	  Der	  er	  også	  wifi	  
på	  sygehuset.	  Jeg	  rejste	  hjem	  ved	  middagstid	  sidste	  dag,	  hvor	  portøren	  ligeledes	  afleverede	  mig.	  
	  
Klinikken	  
Sygehuset	  har	  en	  håndfuld	  konsultationsrum,	  ca.	  15	  sengepladser	  og	  et	  røntgenrum,	  og	  minder	  
lidt	  om	  en	  udvidet	  almen	  praksis.	  Der	  var	  to	  danske	  mandlige	  læger	  i	  60’erne	  (den	  ene	  rejste	  midt	  
i	  måneden	  og	  blev	  udskiftet	  af	  en	  anden	  dansk	  læge),	  to	  danske	  sygeplejersker	  og	  10-‐15	  grønland-‐
ske	  hjælpere,	  assistenter	  og	  tolke.	  Al	  personalet	  var	  rigtig	  venligt	  og	  imødekommende	  på	  trods	  af,	  
at	  det	  danske	  personale	  og	  lægerne	  ofte	  kun	  er	  der	  i	  korte	  perioder.	  De	  to	  læger	  var	  rigtig	  søde	  og	  
gode	  til	  at	  forklare	  og	  lære	  mig	  ting	  og	  sætte	  mig	  i	  gang.	  Mit	  arbejde	  var	  meget	  blandet	  og	  jeg	  
hjalp	  ofte	  til,	  hvor	  der	  lige	  var	  brug	  for	  det,	  eller	  hvor	  der	  var	  noget	  spændende.	  Oftest	  gik	  jeg	  med	  
til	  stuegang	  først,	  hvorefter	  jeg	  sad	  jeg	  med	  til	  konsultationer	  og	  evt.	  skrev	  ned	  for	  lægen.	  De	  fle-‐
ste	  konsultationer	  er	  med	  tolk.	  Derudover	  havde	  jeg	  også	  enkelte	  egne	  konsultationer,	  som	  jeg	  
konfererede	  med	  lægerne,	  og	  en	  masse	  små	  praktiske	  opgaver,	  bl.a.	  tage	  røntgenbilleder,	  ultra-‐
lydsscanne,	  lægge	  kateter	  og	  venflon,	  vaccinere	  og	  tage	  blodprøver,	  lave	  strep-‐A-‐test,	  lægge	  og	  
fjerne	  spiraler	  osv.	  Under	  mit	  ophold	  var	  der	  både	  en	  øjenlæge,	  ØNH-‐læge	  og	  jordemoder	  på	  be-‐
søg,	  som	  jeg	  også	  fulgtes	  lidt	  med.	  derudover	  var	  jeg	  på	  et	  bygdebesøg	  og	  med	  til	  en	  evakuering	  
med	  båd.	  Patienterne	  fejler	  lidt	  af	  hvert,	  og	  man	  ser	  meget	  af	  det	  samme,	  som	  man	  ser	  i	  en	  almen	  
praksis	  herhjemme,	  især	  gynækologi,	  pædiatri,	  øre-‐næse-‐hals,	  dermatologi,	  ortopædi/reumato-‐
logi	  og	  psykiatri.	  Jeg	  havde	  selv	  stetoskop	  osv.	  med,	  men	  tøj	  og	  træsko	  fik	  jeg	  af	  sygehuset.	  
	  
Fritid	  
Uummannaq	  er	  en	  forholdsvis	  lille	  ø,	  men	  derfor	  behøver	  man	  ikke	  at	  kede	  sig	  alt	  for	  meget.	  Der	  
er	  forskellige	  vandreture,	  bl.a.	  ud	  til	  Julemandens	  hus	  fra	  Nissebanden	  i	  Grønland,	  ud	  til	  den	  blå	  sø	  
og	  rundt	  om	  øen	  i	  begge	  retninger.	  Jeg	  brugte	  selv	  en	  del	  tid	  på	  bare	  at	  gå	  rundt	  i	  byen	  og	  rundt	  på	  
øen,	  og	  finde	  gode	  udsigtspunkter,	  hvor	  jeg	  kunne	  tage	  flotte	  billeder	  og	  sidde	  og	  nyde	  udsigten.	  
Om	  vinteren	  når	  isen	  fryser	  fast	  kan	  man	  køre	  på	  snescooter	  og	  hundeslæde.	  Man	  kan	  også	  spotte	  
både	  sæler,	  hvaler	  og	  endda	  spækhuggere,	  selvom	  jeg	  desværre	  ikke	  selv	  havde	  heldet	  med	  mig.	  
Til	  gengæld	  fik	  jeg	  set	  nordlys	  en	  del	  gange.	  Derudover	  kan	  man,	  hvis	  man	  er	  lidt	  opsøgende	  
komme	  med	  ud	  at	  fiske	  og	  på	  diverse	  jagtture	  og	  bådture	  ud	  til	  de	  forskellige	  flotte	  øer,	  og	  der	  er	  



da	  også	  et	  ”turistbureau”,	  som	  kan	  arrangere	  ture	  til	  indlandsisens	  gletsjere.	  Sygehuspersonalet	  
var	  rigtig	  søde	  til	  at	  invitere	  mig	  med	  på	  vandreture,	  kaffemik	  og	  hvad	  der	  ellers	  var	  af	  arrange-‐
menter,	  og	  generelt	  er	  grønlænderne	  meget	  åbne,	  og	  synes	  det	  var	  hyggeligt	  at	  få	  besøg	  af	  en	  
fremmed	  som	  mig.	  Når	  jeg	  kom	  hjem	  om	  eftermiddagen	  efter	  klinik,	  havde	  jeg	  dog	  de	  fleste	  dage	  
mest	  lyst	  til	  at	  slappe	  af	  og	  være	  for	  mig	  selv.	  Jeg	  havde	  nogle	  bøger	  og	  en	  del	  DVD’er	  til	  min	  com-‐
puter	  med,	  men	  jeg	  fik	  det	  ikke	  brugt,	  da	  jeg	  også	  brugte	  noget	  tid	  på	  at	  læse	  op	  på	  pensum	  til	  når	  
jeg	  kom	  hjem.	  Derudover	  har	  byen	  et	  børnehjem,	  hvor	  jeg	  var	  på	  besøg	  et	  par	  gange,	  et	  museum,	  
en	  fin	  stenkirke,	  et	  par	  fine	  butikker,	  en	  cafe	  med	  pomfritter,	  burger	  og	  hotdog	  samt	  tre	  supermar-‐
keder,	  hvoraf	  den	  største	  nok	  er	  på	  størrelse	  med	  en	  lille	  Netto.	  Man	  kan	  få	  de	  fleste	  basismadva-‐
rer,	  men	  især	  kød	  er	  dyrt	  og	  grøntsager	  er	  der	  få	  af.	  Hvis	  man	  er	  lidt	  kreativ	  og	  køber	  ting	  på	  til-‐
bud,	  kan	  man	  dog	  gøre	  det	  til	  nogenlunde	  priser.	  
	  
På	  vejen	  hjem	  fra	  Uummannaq	  havde	  jeg	  et	  stop	  i	  Ilulissat	  og	  Kangerlussuaq,	  hvor	  jeg	  var	  på	  en	  del	  
turistture,	  hvilket	  jeg	  var	  rigtig	  glad	  for!	  Derudover	  er	  det	  godt	  at	  have	  noget	  fugtighedscreme	  
med,	  da	  huden	  let	  bliver	  tør.	  Solbriller	  ville	  jeg	  ønske,	  at	  jeg	  havde	  taget	  med,	  mens	  jeg	  brugte	  
mine	  almindelige	  vintersko	  (Dr.	  Martens)	  eller	  kondisko	  til	  at	  vandre	  i.	  
	  
Budget	  
Jeg	  fik	  to	  legater	  (Otto	  Bruuns	  og	  Læge	  Johannes	  Bitsch),	  som	  dækkede	  mine	  udgifter	  fint.	  

Fly:	   11.000	  kr.	  
Husleje:	   850	  kr.	  
Mad:	   2000	  kr.	  
Internet:	   400	  kr.	  
Oplevelser:	   7000	  kr.	  

	  
	  
	  
Alt	  i	  alt	  havde	  jeg	  en	  rigtig	  god	  oplevelse,	  både	  personligt	  og	  fagligt.	  Uummannaq	  bliver	  ikke	  kaldt	  
et	  af	  Grønlands	  smukkeste	  steder	  for	  sjov.	  Beliggende	  lige	  midt	  i	  isfjorden	  med	  isbjerge	  omgivet	  af	  
bjerge	  og	  øer	  og	  det	  smukke	  hjerteformede	  fjeld	  er	  bestemt	  imponerende.	  Derudover	  er	  der	  gode	  
muligheder	  for	  natur-‐	  og	  dyreoplevelser.	  Sygehuset	  har	  en	  god	  størrelse	  til,	  at	  man	  kan	  få	  fingrene	  
i	  lidt	  af	  hvert,	  og	  personalet	  og	  indbyggerne	  er	  meget	  imødekommende	  og	  åbne.	  Jeg	  håber	  ikke,	  at	  
det	  er	  sidste	  gang,	  jeg	  kommer	  er	  forbi.	  Skriv	  endelig	  til	  clara_mikkelsen@yahoo.dk,	  hvis	  der	  er	  
nogen	  spørgsmål	  om	  hvad	  som	  helst	  eller	  for	  flere	  billeder.	  
	  



	   	  
	  

	   	  
	  

	   	  


