
Sygehuset med verdens bedste udsigt!! 
 

Du får den ultimative vinteroplevelse i denne smukke grønlandske by, Ilulissat! I februar måned er det 

koldt, omkring -25 grader og solen er blot fremme i få timer, til gengæld skinner nordlyset næsten hver 

stjerneklar nat i endda, endnu smukkere farver. Byen er omringet af is og sne, og fra det lille vagtværelse 

kan man nyde synet af enorme isfjelde som flyder ud i diskobugten. Grønland er bestemt et besøg værd i 

vintertiden!  

 

Arbejdet på sygehuset I Ilulissat: 

Jeg tog mit 9. semesters valgfag på Ilulissat sygehus. Sygehuset med sine 23 sengepladser har byens bedste 

beliggenhed helt ud til Diskobugten. Sygehuset fungerer både som almen praksis, psykiatrisk klinik, sygehus 

samt apotek. Hverdagen for de medicinstuderende består i mange forskellige arbejdsfunktioner. Normalt 

har man som studerende et ambulatorie-program med egne patienter, men der er også tid til stuegang, 

skadestue, fødsler, operationer, scanninger mm. Man bliver som studerende kastet ud i mange nye 

problemstillinger, men der er god hjælp at hente hos den læge som superviserer de studerende. 

Læringskurven er stejl og arbejdet er varieret og utrolig spændende!  

På mit ophold var jeg så heldig at være med på en helikopter evakuering, da en kvinde med ekstrauterin 

graviditet i en nordliggende by var begyndt at bløde. Vi fløj med redningshelikopter derop med 

anestæsiberedskab hvor jeg var med til operationen som gik rigtig godt – en spændende oplevelse!     

Bolig: 

Som studerende bliver man indlogeret i et vagtværelse på sygehusets 1. sal. Her er der køkken, bad og 

toilet. Der er oftest andre studerende som man spiser sammen med hver dag. Det er småt, hyggeligt og 

godt.  

Der er flere supermarkeder i byen som har et stort udvalg af madvare. Madvare er generelt dyre på 

Grønland, så vi levede meget af makrel på dåse samt posegrønt      . Men hvis man får muligheden for at 

smage hval, spæk eller andre grønlandske specialiteter må man endelig gribe den!  

 

Omgivelserne og fritidsaktiviteter: 

Ilulissat er meget smukt placeret ved Isfjorden, hvor isbjerge hver dag flyder ud i Diskobugten. Der er rig 

mulighed for at vandre og selv om det er februar og koldt er der ingen undskyldning. Vejret var oftest helt 

fantastisk og vi vandrede ofte i alle de lyse timer. Langrend er desuden en oplagt mulighed, som vi også 

benyttede os af. Det er næsten obligatorisk med en tur på hundeslæde i denne by og det er 

anbefalelsværdigt! Vi havde en enkelt dag med sejlads på Isfjorden hvor man sejler helt tæt på isbjergene – 

helt vidunderlig oplevelse!  

Vi havde ikke på forhånd bestilt ture, men benyttede os af sygehusets opslagstavle med lokale guider, hvor 

der ofte var lidt rabat.  

 

 



Socialt: 

Jeg var så heldig at møde en masse søde mennesker som enten studerede eller arbejdede på sygehuset. Vi 

var en stor gruppe som lavede skønne ting næsten hver dag. Vi havde blandt andet kreamik om torsdagen 

og fredagsbar om fredagen. Så selv om man påtænker at tage af sted alene, som jeg gjorde, er der helt 

sikkert rig mulighed for at blive en del af et hyggeligt fællesskab heroppe.  

 

Lidt billeder fra min tur: 

 

 

 

 

 


