Erfaringsrapport - Aasiaat, februar 2020.
Min læsemakker og jeg var afsted i stedet for 9. semesters valgfag på AU.
Rejse: Vi fløj fra KBH til Kangerlussuaq og videre til Aasiaat, og retur igen for den nette sum af
7000 kr. Vi bestilte billetterne ca. 4 mdr før, og vi fik tilsyneladende nogle af de sidste billetter til
denne pris. Så vær ude i så god tid som muligt. Vi var heldige med vejret og kom direkte og
planmæssigt igennem, men dette er åbenbart ikke en selvfølge, så det må man lige tage med.
Klinik: Sygehuset i Aasiaat er et regionssygehus, hvilket vil sige at det er et af de større der
varetager et par mindre byer og en del bygder i området. Dog sendes kirurgi, fødsler og større
medicinske problemstillinger videre til Nuuk eller Danmark. Mens vi var her var der mellem 3 og 4
læger, hvoraf én var speciallæge i almen medicin og resten reservelæger.
Det stod os meget frit for hvad vi havde lyst til at lave. Hver dag var der én læge der havde vagten +
akutte patienter, én der gik stuegang, og resten var i ambulatoriet. Tirsdag er der
børneundersøgelser og onsdag er der OP/skadestue, der også varetages af stedets læger. Vi var frit
stillede til at følge med på alle de funktioner, samt overtage opgaver der stod inden for vores
kompetencer. Vi var også velkomne til at tage patienter fra ambulatoriet, hvilket minder meget om
almen praksis, derhjemme. Her ser man alt fra ondt i knæet til ønsker om abort. Man arbejder i
rigtig tæt samarbejde med de få læger der er, og man kan hurtigt få oparbejdet et godt forhold til
dem, hvilket resulterer i rigtig meget tillid og derfor meget ansvar.
Bolig- og praktiske forhold: Vi boede i en bygning ved siden af sygehuset som også huser stedets
livsstilsambulatorium. Vi havde hvert vores værelse og delte et badeværelse på første sal, hvor det
kun var os der kom. I stuen var der ambulatorie og personalets frokostrum, som fungerede som
vores køkken. Det fungerede rigtig fint, da personalet primært var i bygningen fra 8-16, hvilket
passede med at vi var på sygehuset. Det er et fuldt funktionsdygtigt køkken med opvaskemaskine
(!). Desuden kan man bruge sygehusets internet. Bor man i stedet på i personaleboligerne skal man
selv betale (mange penge) det.
Med hensyn til mad skal man forberede sig på at bruge mange penge hvis man vil have frisk frugt
og grønt, men hvis man er en haj til tilbudsjagt og gryderetter med frosne grøntsager er det altså
ikke helt så slemt, rent udbuds- og prismæssigt, som folks skrækhistorier om Grønland.
Oplevelser: Det var rigtig meget vinter i Aasiaat mens vi var her, og det kunne man godt mærke på
de oplevelser vi fik. Der er ikke så frygteligt meget at give sig til, da det er virkelig koldt. Det er
ikke rigtig muligt at komme væk fra øen med mindre man er klar til at betale spidsen af en jetjager.
Til gengæld er der nogle hyggelige gåture og så kan man hver søndag låne langrendsski i
skiklubben, hvilket er en super fed måde at få set sig omkring på øen på. Hver tirsdag og torsdag er
der crossfit i hallen til en 10’er og en af personalets mand har en hundeslæde, man kan få en tur på,
for få kroner (spørg sygeplejerskerne, de ved hvis mand det er ;-) ).
Der findes en facebookgruppe der hedder Ansatte på Aasiaat Sygehus. Den er værd at blive medlem
af.
Til sidst er der vist kun at sige; Se at komme afsted! Det var noget af det mest udfordrende og
bedste jeg personligt har kastet mig ud i! (Se næste side for billeder)

